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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

1|С т р а н а
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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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стиропор .Техничкиот проблем кој го решава

(51) E 04B 1/00
(11) 8644

(13) А

овој пронајдок е тоа што овој дистанцер не

(21) 2017/214

(22) 21/03/2017
(45) 30/11/2018

дозволува да пропадне во изолацијата а
воедно е така направен да може со двата

(30) П20170214 21/03/2017 MK
(73) Микрон-Пласт

канали направени за различно дистанцирање
спрема моменталната потреба а притоа

ул. Полог бр. 16 1000 Скопје, MK
(72) Михајловски Славе

арматурата нема да допира до стиропорот и
со тоа се постигнува потребната статика

(54) Изолационен подметач за арматура

.Сето ова беше потребно бидејќи претходно

(57) Изолационен подметач за арматура
(дистанцер) ќе се користи за подигање на

проблемот беше решаван на начин со
поставување на керамички плочки меѓу

арматура при шалување на бетонски плочи
на кој ќе се поставува излолација(стиропор)

арматурата и стиропорот .Инспириран од тоа
решив да го создадам изолациониот

слика бр.4 (6)и над кој се поставува
изолациониот подметач за арматура

подметач за арматура(дистанцерот) кој ќе
зашетеди на време и ќе биде практично

(дистанцер). Кој со својата форма не

решение .

дозволува да пропаѓа во поставениот

Патенти
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(73) Лазовски Јоже

(51)
(11) 8645

(13) А

ул. Париска, бр. 6, Скопје, MK

(21) 2017/249

(22) 05/04/2017
(45) 30/11/2018

(72) Лазовски Јоже
(54) ПРСКА И ЧИСТИ ТОАЛЕТ

(30) П20170249 05/04/2017 MK

4|С т р а н а
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во угостителски објекти којашто се состои од

(51) B 67D 3/04
(11) 8646

(13) А

точење на пиво од лежен резервоар во

(21) 2017/510

(22) 05/07/2017
(45) 30/11/2018

камионска цистерна, точење пиво во мали
цистерни во угостителски објект и точење на

(30) П20170510 05/07/2017 MK
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО

пиво во угостителски објект и достава до
конзумент пришто системот на далечинско

ул. Шишка бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мониторирање обезбедува информации на
корисникот кој точи пиво во врска со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

количината на источено пиво, температура,

(72) ВИРЛИОС, Борис and ВИРЛИОС, Митко
(54) ПОСТАПКА ЗА ТОЧЕЊЕ ПИВО И

притисок и.т.н при што корисникот може да
пристапи локално и да ја провери состојба на

СИСТЕМ НА ДАЛЕЧИНСКО
МОНИТОРИРАЊЕ НА ТОЧЕЊЕ ПИВО ВО

системот за точење преку компјутер или на
мобилен телефон или од било каде ако има

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
(57) Постапка за точење пиво и систем на

пристап до интернет.

далечинско мониторирање на точење пиво

Патенти
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(5) се завртува надолу со тоа што топчињата

(51) A 61F 5/14
(11) 8649

(13) А

(1) меко допираат во внатрешниот дел од

(21) 2017/643

(22) 29/08/2017
(45) 30/11/2018

врвот од носот (6) допираат и помагаат
дилататорно проширување што воедно го

(30) П20170643 29/08/2017 MK
(73) Душко Милошевски

задржуваат од испаѓање заедно со кружните
лакови (4) кој продолжуваат во крила(2) со

ул. Ужичка бр. 23, Битола, MK
(72) Душко Милошевски

тоа што притискаат меко на носните канали
(7), а граничникот полупрстен (3) регулира

(54) ЕЛАСТИЧЕН НОСНИ ДИЛАТАТОР

оптимален влез на дилататорот во носот.

(57) Елстичниот дилататор со две топчиња
(1) вертикално се внесува во носните отвори

6|С т р а н а

Патенти

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

(51) основен

(11)

(13)

8E04B1/00

8E04B1/00

8644

А

8A61F5/14

8A61F5/14

8649

А

8B67D3/04

8B67D3/04

8646

А

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

(73)
Душко Милошевски
КОЖУВЧАНКА ДОО
Лазовски Јоже
Микрон-Пласт

Патенти

(51)
A 61F 5/14
B 67D 3/04
E 04B 1/00

(11)
8649
8646
8645
8644

22
A
A
A
A
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

ПРОМЕНИ
(11) 949

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,

(73) Roche Palo Alto LLC
1 DNA Way Mail Stop 24 South San

Tokyo 100-8405, JP

Francisco, California 94080, US

(11) 6743

(11) 1739

(73) ADM WILD Valencia SA
Partida la Coma s/n 46740 Carcaixent

(73) Roche Palo Alto LLC
1 DNA Way Mail Stop 24 South San

Valencia , ES

Francisco, California 94080, US

(11) 7572
(73) AGC Inc.

(11) 5536

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,

(73) AGC Inc.

Tokyo 100-8405, JP

ПРЕНОС
(11) 949
(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware

(11) 5168

Corporation
333 Lakeside Drive, Foster City, California

(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE

94404, US
(11) 1739

(11) 8458
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited

(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation

Connaught House
1 Burlington Road

333 Lakeside Drive, Foster City, California
94404, US

Dublin 4, IE

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 8430
(72) JAMES, Kenneth, Duke, Jr. (3908 Long Meadow Drive
Mebane, NC 27302); LAUDEMAN, Christopher, Patrick (930 Sandlewood Drive
Durham, NC 27712); MALKAR, Navdeep, Balkrishna (313 Arlington Ridge Road
Cary, NC 27513) and RADHAKRISHNAN, Balasingam (209 Faison Road
Chapel Hill, NC 27517)

8|С т р а н а

Патенти

ПРЕСТАНОК
(11) 881
(73) SIGMA TAU-INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.,

(11) 1384
(73) AstraZeneca AB

Viale Shakespeare n.47 - 00144, Roma, IT

Kvarnbergagatan 16, 151 85 Sodertalje, SE

(11) 1079

(11) 2162

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(73) Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(11) 1203

(11) 3204

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

(73) МАРКОВСКИ Никола

Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE

нас:Карпош 11-1/9 7000 Битола, MK

(11) 1253
(73) DARWIN DISCOVERY LIMITED

(11) 3395
(73) ЈАГУРИНОСКИ МИЛАН

208 Bath Road, Slough, Berks SL1 3WE, UK

с.Пашино Рувци, Прилеп, MK

(11) 1254

(11) 3581

(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(73) Strakan International Limited
Galashiels, TD1 1QH, GB

Патенти

9|С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

фармацевтски прифатлив носител,

(51) A 61K 47/34
(11) 8733

(13) Т1

каде што полимерниот конјугат ја има следната

(21) 2017/994

(22) 26/12/2017
(45) 30/11/2018

структура

(30) US330400P 18/10/2001 US
(96) 18/10/2002 EP02795531.9
(97) 20/12/2017 EP1436012
(73) Nektar Therapeutics
San Francisco, CA 94158, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CHENG, Lin; BENTLEY, Michael, David;
ROBERTS, Michael, James and SHEN, Xiaoming
(54) ПОЛИМЕРНИ КОНЈУГАТИ НА
ОПИОИДНИ АНТАГОНИСТИ
(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи:
полимерен конјугат, или негова фармацевтски
прифатлива сол, кој што содржи поли(етилен
гли¬кол) полимер ковалентно поврзан за
опиоиден антагонист каде што молекуларната

каде што:
ПОЛИ е поли(етилен гликол) полимерот
X е хидролитички стабилна врска;
Y е алил;
Z е H или OH; и
точкастата линија претставува незадолжителна
двојна врска.
, има уште 13 патентни барања

те¬жи¬на на полимерот е помала од 2000 Da, и

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/26, A 61K 39/00
(11) 8734
(13) Т1

(54) CGRP АНТИТЕЛА
(57) 1 Човечки изградено CGRP антитело

(21) 2017/995

коешто содржи лесна низа на варијабилен
регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен

(22) 26/12/2017
(45) 30/11/2018

(30) US20100353323P 10/06/2010 US
(96) 07/06/2011 EP11792989.3

регион (HCVR), кадешто споменатиот LCVR
содржи
LCDR1,
LCDR2,
LCDR3

(97) 22/11/2017 EP2579894

аминокиселински секвенци и HCVR содржи

(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,

HCDR1, HCDR2, HCDR3 аминокиселински
секвенци, кадешто LCDR1 е RASKDISKYLN

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(SEQ ID NO: 6), LCDR2 е YTSGYHS (SEQ ID NO:
7), LCDR3 е QQGDALPPT (SEQ ID NO: 5),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALLAN, Barrett; BENSCHOP, Robert Jan;

HCDR1 е GYTFGNYWMQ (SEQ ID NO: 12),
HCDR2 е AIYEGTGKTVYIQKFAD (SEQ ID NO:

CHAMBERS, Mark Geoffrey and DARLING, Ryan

16), и HCDR3 е LSDYVSGFGY (SEQ ID NO: 39).

James

, има уште 7 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395
(11) 8729
(13) Т1
(21) 2018/155

(22) 22/02/2018
(45) 30/11/2018

a)

VL домен на тело кој содржи CDR1 на

аминокиселинска секвенца SASQGISNYLN
(SEQ ID NO:6), CDR2 на аминокиселинска

(30)

секвенца YTSSLHS (SEQ ID NO:7) и CDR3 на

(96) 30/03/2011 EP11763357.8
(97) 20/12/2017 EP2552961

аминокиселинска секвенца QQYLAFPYTF (SEQ
ID NO:8); и

(73) Janssen Biotech, Inc.
800/850 Ridgeview Drive

b)
VH домен на антитело кој содржи CDR1
на аминокиселинска секвенца GYTMN (SEQ ID

Horsham, PA 19044, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

NO:10), CDR2 на аминокиселинска секвенца
LINPYNGGTSYNQNFKG (SEQ ID NO:11) и

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

CDR3 на аминокиселинска секвенца

(72) STROHL, William; ALMAGRO, Juan, Carlos;
BRANIGAN, Patrick; KANE, Colleen; TAUDTE,

EDYDGYLYFAMDY (SEQ ID NO:12),

Susann; TORNETTA, Mark and WHEELER, John
(54) ХУМАНИЗИРАНИ IL-25 АНТИТЕЛА

при што антитело или негов фрагмент кој
врзува антиген покаѓува афинитет на врзување

(57) 1 Хуманизирано антитело или негов

за IL-25 кој е помал или еднаков на 53 pM што е

фрагмент кој врзува антиген, кој се врзува за IL25, кадешто антитело или негов фрагмент кој

утврдено со употреба на Biacore тест.

врзува антиген содржи:

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 237/16, C 07D 237/22, A 61K 31/50

(11) 8672
(21) 2018/157

Патенти

(13) Т1
(22) 22/02/2018

11 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(45) 30/11/2018

R2 претставува C2-C8 алкил, C3-C8 циклоалкил

(30) GB20120022711 17/12/2012 GB

или тетрахидропиранил група, секој од нив

(96) 17/12/2013 EP13821700.5
(97) 31/01/2018 EP2931710

може опционално да биде супституиран со еден
или повеќе супституенти, или R2 претставува

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku

група -NR3R4;
R3 и R4 секој независно претставува водороден

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

атом или C1-C6 алкил група или R3 и R4 заедно
со азотниот атом кон којшто тие се сврзани

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

формираат заситен или незаситен 4- до 8-член

(72) FARNABY, William; FIELDHOUSE, Charlotte;
HAZEL, Katherine; KERR, Catrina; KINSELLA,

хетероцикличен прстен, кадешто секоја алкил
група или хетероцикличен прстен може

Natasha; LIVERMORE, David; MERCHANT, Kevin
and MILLER, David

опционално да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти; и

(54) ПИРИДАЗИНОНИ КАКО DAAO
ЕНЗИМСКИ ИНХИБИТОРИ

кадешто еден или повеќе опционални
супституенти во R2, R3 и R4 се независно

(57) 1 Соединение со формула (I)

избрани од халоген, хидроксил, цијано,
карбоксил, C1-C6 алкил, дифлуорометил,
трифлуорометил, C1-C6 алкокси,
дифлуорометокси и трифлуорометокси;
но не ги вклучува следните соединенија:
2,3-дихидро-4-хидрокси-6морфолинопиридазин-3-он, и
6-амино-4-хидрокси-пиридазинон;
или нивна фармацевтска прифатлива сол.

кадешто
R1 претставува водород или
флуорин атом или трифлуорометил група;

, има уште 14 патентни барања

(51) G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12N 15/09, A

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

61K 39/00
(11) 8674

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TSURUSHITA, Naoya; KUMAR, Shankar;

(22) 22/02/2018
(45) 30/11/2018

NAKAMURA, Koji; YANAI, Hiroyuki and KANKE,
Toru

(21) 2018/158

(30) US201261709282P 03/10/2012 US
(96) 03/10/2013 EP13843070.7

(54) АНТИ-ЧОВЕЧКО DLK-1 АНТИТЕЛО
КОЕШТО ИМА АНТИ-ТУМОРНА АКТИВНОСТ

(97) 31/01/2018 EP2905335

ИН ВИВО

(73) Chiome Bioscience Inc.
3-12-1 Honmachi

(57) 1 Антитело против човечки Dlk-1, кадешто
аминокиселинската секвенца од H низата на V

Shibuya-ku
Tokyo, JP

регион ја содржи аминокиселинската секвенца
како што е прикажано во било кое од SEQ ID
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

NOS: 35, 40, 69, 73, 77, 81, 85 и 89, и

како што е прикажано во SEQ ID NO: 45.

аминокиселинската секвенца на L низата на V

, има уште 14 патентни барања

регион ја содржи аминокиселинската секвенца

(51) C 12N 15/85, C 12N 9/12, A 61K 39/00, A

(57) 1 Дендритските клетки (DC-e), чива NFκB

61K 35/12, A 61K 48/00
(11) 8676

(13) Т1

сигнална патека е манипулирана со RNK
трансфекција со една или повеќе нуклеотидни

(21) 2018/159

(22) 23/02/2018

секвенци кои што кодираат најмалку еден

(45) 30/11/2018
(30) EP20100188893 26/10/2010 --

мутант на сигнален трансдукцион протеин NFκB
на сигнална патека, при што тој мутант е

(96) 26/10/2011 EP11787599.7
(97) 29/11/2017 EP2633034

сигнален трансдукцион протеин NFκB на
сигнална патека конститутивно активен IKKα

(73) Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

или IKKβ мутант, кај кои
(i) конститутивно активен IKKα мутант ги опфаќа

Schlossplatz 4

аминокиселинските остатоци 25 дo 769 од SEQ

91054 Erlangen, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ID NO:2; или
(ii) конститутивно активен IKKβ мутант ги

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BIRKHOLZ, Katrin; DÖRRIE, Jan; SCHAFT,

опфаќа аминокиселинските остатоци 18 дo 773
од SEQ ID NO:5.

Niels; SCHULER, Gerold; VOLL, Reinhard and
PFEIFFER, Isabell

, има уште 12 патентни барања

(54) NFkB ПО СИГНАЛНА ПАТЕКА
МАНИПУЛИРАНИ ДЕНДРИТСКИ КЛЕТКИ
Патенти
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 3/04
(11) 8677
(13) Т1

YOSHIYAMA, Hideyuki; DE GROOT, Eleanor and
PINES, Seemon

(21) 2018/160

(54) Изолирана цврста форма на
анаморелин монохидрохлорид со низок

(22) 23/02/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201261636108P 20/04/2012 US
(96) 18/04/2013 EP13719344.7

моларен однос на хлорид: анаморелин и
ниска содржина на остаток од органски

(97) 06/12/2017 EP2838892

растворувач

(73) Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9

(57) 1 Изолирана цврста форма на анаморелин
монохидрохлорид,
кадешто
споменатиот

6912 Lugano-Pazzallo, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

анаморелин монохидрoхлорид има хлорид:
моларниот однос на анаморелин е од 0.9 до

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MANINI, Peter; GARCIA RUBIO, Silvina;

0.99, којшто содржи содржина на остаток од
органски растворувач помалку од 5000 ppm.

KUWABE, Shin-itsu; YANAGIMACHI, Takehiko;

, има уште 4 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

(51) A 61K 39/395
(11) 8678
(21) 2018/161

30 Ноември 2018

(13) Т1

споменатиот субјект е откриена со користење на
метод за детекција кој што прави разлика помеѓу

(22) 23/02/2018
(45) 30/11/2018

интензитетот на обоеноста или еднообразноста
на обоеноста во примерок на кан¬цер кој

(30) US201161471007P 01/04/2011 US
(96) 30/03/2012 EP12764885.5

изразува FOLR1 во споредба со интензитетот на
обоеноста или еднообразноста на обоеноста кај

(97) 13/12/2017 EP2694106

еден или повеќе референтни примероци, каде

(73) ImmunoGen, Inc.
830 Winter Street

што ефикасноста на терапијата за канцер со
анти-FOLR1 анти¬те¬ло или анти-FOLR1

Waltham, MA 02451, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

имуноконјугат
со
тоа
била
зголемена;
каде што анти-FOLR1 антителото за употреба во

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PAYNE, Gillian; CARRIGAN, Christina, N.;

терапија

WHITEMAN, Kathleen, R. and LADD, Sharron

(i) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја

(54) МЕТОД ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ЕФИКАСНОСТА НА FOLR1 ВО ТЕРАПИЈА ЗА

содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3
(huMov19 vHC), и варијабилен домен на лесен

КАНЦЕР
(57) 1 Антитело на анти-фолат рецептор 1

синџир кој што ја содржи аминокиселин¬ската
низа НИЗА ИД БР: 4 (huMov1 9 vLCv1.00) или

(FOLR1) или имуноконјугат на анти-FOLR1 за
употреба во тера¬пија за канцер кај еден субјект,

(ii) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја
содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3

каде што зголемена експресија на FOLR1 ген

(huMov19 vHC) и варијабилен домен на лесен

или протеин во приме¬рок на канцер од

синџир кој што ја содржи аминокиселин¬ската

Патенти

за

канцер

содржи:
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

низа НИЗА ИД БР: 5 (huMov19 vLCv1.60); и каде

синџир кој што ја содр¬жи аминокиселинската

што анти-FOLR1 имуноконјугатот за употреба во

низа НИЗА ИД БР: 4 (huMov19 vLCv1.00) или

терапија за канцер содржи анти-FOLR1
антитело, линкер, и цитотоксин, каде што анти-

(ii) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја
содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 3

FOLR1
антителото
имуноконјугатот

(huMov19 vHC) и варијабилен домен на лесен
синџир кој што ја содр¬жи аминокиселинската

на

анти-FOLR1
содржи:

низа НИЗА ИД БР: 5 (huMov19 vLCv1.60).
(i) варијабилен домен на тежок синџир кој што ја
содржи аминокиселинската низа НИ¬ЗА ИД БР:

, има уште 16 патентни барања

3 (huMov19 vHC), и варијабилен домен на лесен

(51) C 07D 403/12, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P
27/02, A 61P 31/00
(11) 8679
(21) 2018/164

(13) Т1
(22) 26/02/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201261725913P 13/11/2012 US
(96) 12/11/2013 EP13795946.6
(97) 10/01/2018 EP2922844
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301, US
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) ALLEN, Shelley; BRANDHUBER, Barbara, J.; KERCHER, Timothy; KOLAKOWSKI, Gabrielle, R.
and WINSKI, Shannon, L.
(54) N-ПИРОЛИДИНИЛ, N’-ПИРАЗОЛИЛ- УРЕА, ТИОУРЕА, ГВАНИДИН И ЦИЈАНОГВАНИДИН
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА TRKA КИНАЗА
(57) 1 Соединение селектирано
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

- од соединенија со Формула I:

или стереоизомери, тавтомери, или фармацевтски прифатливи соли или нивни солвати, каде што:
Прстенот Б и NH-C(=X)-NH половината се во транс конфигурацијата;
Ra, Rb, Rc и Rd се независно селектирани од H и (1-3C)алкил,
или Rc и Rd се независно селектирани од H и (1-3C)алкил, а Ra и Rb заедно со атомот за кој што
тие се закачени формираат циклопропил прстен;
X е O, S, NH, или N-CN;
R1 е (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (трифлуорометокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкилсулфа¬нил)(16C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлу¬о¬ро(1-6C)ал¬кил,
тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуро(2-6C)алкил, цијано(1-6C)алкил, аминокар-бонил(1-6C)алкил,
хидрокси(1-6C)алкил, дихидрокси(2-6C)алкил, (1-6C)алкил, (1-3C алкиламино)(1-3C)алкил, (1-4C
алкоксикарбонил)(1-6C)алкил, амино(1-6C)алкил, хидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, ди(1-3C
алкокси)(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)три¬флуоро(1-6C)алкил, хидрокситрифлуоро(1-6C)алкил, (1-4C
алкоксикарбонил)(1-3C алкокси)(1-6C)алкил или хидроксикарбонил(1-3C алкокси)(1-6C)алкил;
R2 е H, F, или OH;
Прстенот Б е Ar1 или hetAr1;
Ar1 е фенил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти независно се¬лек¬тирани
од халоген, CF3, CF3O-, (1-4C)алкокси, хидрокси(1-4C)алкил, (1-6C)алкил и CN;
hetAr1 е 5-6 член хетероарил кој што има 1-3 прстенести хетероатоми независно се¬лек¬тирани од
N, S и O, и незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од
(1-6C)алкил, халоген, OH, CF3, NH2 и хидрокси(1-2C)алкил;
Прстенот Ц е

R3 е H, (1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, Ar2, hetCyc1, (3-7C)циклоалкил, hetAr2, или C5-C8
Патенти
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премостен карбоцикличен прстен;
Ar2 е фенил незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти независно се¬лек¬тирани
од халоген и (1-6C)алкил;
hetCyc1 е 5-6-член заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој што има 1-2
прстенести хетероатоми независно селектирани од N и O;
hetAr2 е 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-3 прстенести хетероатоми неза¬вис¬но
селектирани од N, O и S и незадолжително заменети со еден или повеќе суп¬ституенти независно
селектирани од (1-6C)алкил и халоген;
R4 е селектиран од (1-6C алкил)SO2-, (1-6C алкил)C(=O)- и од структурите:

Rm е (1-3C)алкил заменет со 1-3 флуоро, или (3-4C)циклоалкил;
Rq е (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро;
Ry е F или (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро;
p е 0, 1 или 2;
Rz е (3-4C)циклоалкил, или (1-3C)алкил незадолжително заменет со 1-3 флуоро; и
R5 е H, (1-6C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C) алкил,
тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, халоген, CN, (1-4C)алкокси, хидрокси(14C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкил¬сул¬фанил, фенил
[незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти неза¬вис¬но селектирани од халоген,
(1-6C)алкил и (1-6C)алкокси], (3-4C)циклоалкил, амино, аминокарбонил, или трифлуоро(1-3C
18 | С т р а н а
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алкил)амидо;
или
- од соединенија со следните Формули:

или фармацевтски прифатливи соли или нивни солвати.
, има уште 23 патентни барања

(51) C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522,
A 61P 35/00, A 61P 37/00
(11) 8681

(13) Т1

(21) 2018/165

(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018
(30) US20080087777P 11/08/2008 US
(96) 07/08/2009 EP15170143.0
(97) 13/12/2017 EP3000813
(73) GlaxoSmithKline LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BIGGADIKE, Keith; TRIVEDI, Naimisha;
MITCHELL, Charlotte Jane; COE, Diane Mary;
SMITH, Stephen Allan and LEWELL, Xiao Qing
(54) ПУРИН ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА АЛЕРГИСКИ,
ВОСПАЛИТЕЛНИ И ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ
(57) 1 Соединение со формула (I):

Патенти

кадешто:
R1 е (1S)-1-метилбутилокси;
m е цел број којшто има вредност од 3 до 6;
n е цел број којшто има вредност од 0 до 4;
или негова сол.
, има уште 8 патентни барања
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K
31/4375, A 61P 7/00, A 61P 35/00, A 61P 3/00
(11) 8680
(21) 2018/166

(13) Т1
(22) 26/02/2018

(45) 30/11/2018
(30) US201361813782P 19/04/2013 US
(96) 18/04/2014 EP14717823.0
(97) 27/12/2017 EP2986610
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

или негова фармацевтски прифатлива сол ,

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

кадешто:
R2 и R5 се секој независно избрани помеѓи H,

Meizhong; HE, Chunhong; QIAN, Ding-Quan;
ZHANG, Fenglei; WU, Liangxing; SUN, Yaping and

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,

LU, Liang
(54) БИЦИКЛЕЧЕН ХЕТЕРОЦИКЛИ КАКО

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

ФГХР ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение на формула IIIa:

OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb,
NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb,
C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd,
NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd,
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S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd;

хетероциклоалкил, C6-10 арил¬C1-4 алкил, C3-

R6 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

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

хетероциклоалкил, CN, NO2, ORa2, SRa2,
C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2,

поментатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10

OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2,
NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2,

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил,
C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4

C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2,

алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2,

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој
опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, или S(O)2NRc2Rd2;
кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6

супституенти независно избрани помеѓу R7a;
секој R7a е независно избран помеѓу Cy2, хало,

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

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
халоалкил, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,

хетероциклоалкил е секој опционо заменет со

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

1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани
помеѓу R6a;

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRC3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3 ,

секој R6a е независно избран помеѓу Cy1, хало,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6

NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3,
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3,

халоалкил, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2,
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2,

NRC3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3,
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3,

OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2,

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2,
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2,

алкенил, и C2-6 алкинил е секој опционо
заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2,

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

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2,
кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6

OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3,
NRC3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3,

алкенил, и C2-6 алкинил е секој опционо

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

заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно
избрани помеѓу Cy1, хало, CN, NO2, ORa2,

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

SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2,
OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2,

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3,и S(O)2NRc3Rd3;
R10 и R11 заедно со јаглероден атом за кој се

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2,
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2,

врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-члена
циклоалкил група или4-, 5-, 6-, или 7-члена

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2,

хетероциклоалкил група, секоја опционо

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2,
S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; R7 и

заменета со 1, 2, или 3 супституенти независно
избрани помеѓу Cy3, C1-6 алкил, C1-6

R8 се секој независно избран помеѓу H, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, -C(O)RA,

халоалкил, хало, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4,
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4,

S(O)RA, S(O)2RA, C6-10арил, C3-10
циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4,
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4,

Патенти
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C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4,

S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5; кадешто

S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4,

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и
S(O)2NRc4Rd4, кадешто споемнатиот C1-6

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

алкил е опционо заменет со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу Cy3,

хетероциклоалкил е секој опционо заменет со
1, 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани

хало, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4,
C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4,

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

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4,

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

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4,
NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4,

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

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4,
NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5,
NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5,

секој RA е независно избран помеѓу H, C1-6
алкил, C1-6алкокси, C6-10 арил, C3-10

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5,
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5;

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член

секој Ra, Rb, Rc, и Rd е независно ибран помеѓу

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C310 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член

H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил,
C2-6 алкинил, ициклопропил, кадешто

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

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, ициклопропил е опционо заменет со 1,

споменатиот C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C610арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член

2, или 3 супституенти независно избрани
помеѓу C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, хало, CN,

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10

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

арил-C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил,
(5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

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

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој опционо
заменет со 1, 2, или 3 супституенти независно

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

избрани помеѓу R7a; Cy1, Cy2, и Cy3 е секој
ензависно избран помеѓу C6-10 арил, C3-10

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

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, и 4-10 член

секој Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, Rd3,

хетероциклоалкил, секој од кои е опционо
заменет со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти

Ra4, Rb4, Rc4, Rd4, Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е
независно избран помеѓу H, C1-6 алкил, C1-4

независно избрани помеѓу хало, C1-6 алкил,
C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,

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

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член
хетероарил, 3-10 член хетероциклоалкил, CN,

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

NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5,

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5,
NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5,

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

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

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

NRc5S(O)Rb5, NRcSS(O)2Rb5,
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5,

C6-10 арил¬C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил-C1-4
алкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-
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10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е

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

опционо заменет со 1, 2, 3, 4, или 5

OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

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

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

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

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

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

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто
споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил,и 5-6 член

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

хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу хало,

или кој било Rc и Rd заедно со N атом за кој се
врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

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

хетеро¬циклоалкил група опцино заменета со
1, 2, или 3 супституенти независно избрани

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

помеѓу C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член

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

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

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

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

или кој било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој
се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

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

хетероциклоалкил група опицино заменета со
1, 2, или 3 супституенти независно избрани

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

помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

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

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

хетероарил е опцино заменет 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу хало,

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

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

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

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

S(O)NRC6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто

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

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

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

хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу хало,

или кој било Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој

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

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена
хетероциклоалкил група опционо заменета со

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

1, 2, или 3 s супституенти независно избрани
помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

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

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

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

Патенти
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или кој било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој

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

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

хетероциклоалкил група опционо заменета со
1, 2, или 3 супституенти независно избрани

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член
хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3

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

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

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

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

OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,

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

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

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

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

NRc6S(O)2NRc6Rd6,и S(O)2NRc6Rd6;
секој од Re, Re2, Re3, Re4, е Re5 е независно

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, кадешто
споменатиот C1-6 алкил, C1-4 циклоалкил, 4-7

избран помеѓу H, C1-4 алкил, CN, ORa6, SRb6,
S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, и

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член

C(O)NRc6Rd6;

хетероарил е опционо заменет со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу хало,

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

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

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

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

алкинил е опцион заменет со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани помеѓу OH,

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

CN, амино, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-

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

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

или кој било Rc5 и Rd5 заедно со N атом за кој
се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена

халоалкокси;
или секој Rc6 и Rd6 заедно со N атом за кој се

хетероциклоалкил група опционо заменета со
1, 2, или 3 супституенти независно избрани

врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена
хетероциклоалкил група опционо заменета со

помеѓу хало C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7

1, 2, или 3 супституенти независно избрани

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член
хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa6,

помеѓу OH, CN, амино, хало, C1-6 алкил, C1-4
алкокси, C1-4 алкилтхио, C1-4 алкиламино,

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

ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4
халоалкокси;

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

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

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6,
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, има уште 22 патентни барања

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) A 61K 31/166, A 61P 31/00

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(11) 8682

(13) Т1

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(21) 2018/167

(22) 26/02/2018
(45) 30/11/2018

(72) HALEY, Boyd Eugene and KLINGBERG,
Ragnar Axel Theodor

(30) GB201406115 04/04/2014 GB
(96) 31/03/2015 EP15723546.6

(54) НОВА УПОТРЕБА НА N,N-BIS-2МЕРКАПТОЕТИЛ ИЗОФТАЛАМИД

(97) 29/11/2017 EP3125876
(73) EmeraMed Limited

(57) 1 N,N-bis-2-меркаптоетил изофталамид,
или негова фармацевтски прифстлива сол, за

Trinity House

употреба во лекување на хорнична опструктивна

Charleston Road
Ranelagh

болест
на
бели
, има уште 6 патентни барања

дробови.

Dublin 6, IE

(51) A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61K 39/02, A
61P 29/00, A 61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P

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

37/00, A 61P 1/00

(72) KELLY, Denise; MULDER, Imke;

(11) 8683
(21) 2018/168

(13) Т1
(22) 26/02/2018

PATTERSON, Angela and MONNAIS, Edouard
(54) ROSEBURIA ФЛАГЕЛИН И

(45) 30/11/2018
(30) GB201306536 10/04/2013 GB

ИМУНОМОДУЛАЦИЈА
(57) 1 Roseburia флагелин, и/или

(96) 10/04/2014 EP14717823.0
(97) 29/11/2017 EP3010523

полинуклеотидна секвенца која го кодира
споменатиот Roseburia флагелин и/или вектор

(73) 4D Pharma Research Limited

кој ја опфаќа споменатата полинуклеотидна

Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road

секвенца, и/или клетка домаќин, вклучувајќи
бактерија која ја опфаќа споменатата

Aberdeen AB25 2ZS, GB

полинуклеотидна секвенца, за употреба во

Патенти
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лекување и/или спречување на инфламаторни

пореметувања во субјектот.

пореметувања и/или автоимунолошки

, има уште 17 патентни барања

(51) C 07C 65/05, C 07C 69/02, C 07D 209/44, A
61K 31/496, A 61P 35/00

(54) ХИДРОБЕНЗАМИД ДЕРИВАТИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА HS90

(11) 8684
(21) 2018/173

(13) Т1
(22) 27/02/2018

(57) 1 Комбинација којашто содржи киселинска
дополнителна сол на соединение со формулата

(45) 30/11/2018

(1)

(30) GB20060020259 12/10/2006 GB and
US20060829243P 12/10/2006 US
(96) 12/10/2007 EP12187611.4
(97) 21/02/2018 EP2546233
(73) Astex Therapeutics Limited
Milton Road Cambridge
Cambridgeshire CB4 0QA, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Frederickson, Martyn; Lyons, John, Francis;
Thompson, Neil, Thomas; Vinkovic, Mladen;
Williams, Brian; Woodhead, Andrew, James and
Woolford, Alison, Jo-Anne
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којашто е лактатна сол и еден или повеќе други
терапевтски
агенси.
, има уште 13 патентни барања

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) C 07D 401/14, C 07D 487/10, C 07D 487/06,
C 07D 471/08, C 07D 417/14, C 07D 413/14, C

(54) 6-(5-ХИДРОКСИ-1Х-ПИРАЗОЛ-1ИЛ)НИКОТИНАМИД ДЕРИВАТИ И НИВНА

07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 405/14, A 61K
31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/4439, A 61K

УПОТРЕБА КАКО ПХД ИНХИБИТОРИ
(57)
1
Соединение со формулата

31/4436, A 61K 31/4433, A 61K 31/443
(11) 8685
(13) Т1
(21) 2018/182

(22) 28/02/2018

(45) 30/11/2018
(30) US201361806806P 29/03/2013 US and
US201361916715P 16/12/2013 US
(96) 26/03/2014 EP14726246.3
(97) 29/11/2017 EP2978752
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) JONES, Benjamin; BROWN, Jason, W.;
DAVIS, Melinda; IVETAC, Anthony; KIRYANOV,
Andre, A.; KUEHLER, Jon; LANIER, Marion;
MIURA, Joanne; MURPHY, Sean and WANG,
Xiaolun
Патенти

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што
q е 0, 1, или 2;
s е 0, 1, или 2;
R3, секој пат земено, е независно одбрано од
групата составена од водород, хидроксил,
амино, C1-8 алкиламино, циано, хало,
опционално супституиран C1-6 алкил, и C1-4
алкокси;
R4 е одбрано од групата составена од водород,
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циано, хало, метил, етил, метокси, и

или G, A, и E се N;

трифлуорометил;

R6, секој пат земено, е независно одбрано од

R5 е одбрано од групата составена од

групата составена од водород, циано, хало, C38 циклоалкил, опционално супституиран C1-6
алкил, C1-4 алкокси, и трифлуорометил;
R7 е одбрано од групата составена од циано и
цианометил;
R8, секој пат земено, е независно одбрано од

G е јаглерод;
A е одбрано од групата составена од N, O, S,
CR6 и NR6;
E е одбрано од групата составена од N, O, S, и
CR6;
под услов да само едно од A и E може да е O
или S;

групата составена од водород, циано, хало, C14 алкил, C1-4 алкокси, и трифлуорометил; и
R9 е одбрано од групата составена од водород,
C1-6 алкил опционално супституиран со 1 до 3
флуоро, и C3-8 циклоалкил.
, има уште 16 патентни барања

или G е N и A и E се CR6;
или G и A се N и E е CR6;

(51) A 61K 31/4196, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A
61P 39/04

180 мг или 360 мг деферасирокс или негова
фармацевтски прифатлива сол, каде што

(13) Т1
(22) 28/02/2018

таблетата
дополнително
содржи,
(i) најмалку еден полнач во вкупна количина од

(45) 30/11/2018
(30) US201361774893P 08/03/2013 US and

10% до 40 % од тежината базирано на вкупната
тежина на таблетата, каде што полначот е

US201361824435P 17/05/2013 US

микрокристална

(96) 06/03/2014 EP16188627.0
(97) 20/12/2017 EP3124018

(ii) најмалку еден дезинтегрант во вкупна
количина од 1% до 10% од тежината базирано

(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

на вкупната тежина на таблетата, каде што
дезинтегрантот
е
вкрстено-поврзан

4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

поливинилпиролидон
(кросповидон);
(iii) најмалку еден врзувач во вкупна количина од

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

1% до 5% од тежината базирано на вкупната

(72) GHOSH, Indrajit and ZHANG, Jia-Ai
(54) ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА

тежина на таблетата, каде што врзувачот е
поливинилпиролидон
(ПВП);

ДЕФЕРАСИРОКС
(57) 1 Филм обложена таблета за орална

(iv) опционално, најмалку еден сурфактанс во
вкупна количина од 0.0% до 2% од тежината

администрација која содржи деферасирокс или
негова фармацевтски прифатлива сол присутни

базирано на вкупната тежина на таблетата, каде
што
сурфактансот
е
полоксамер;

во количина од 45% од 60% од тежината

(v) најмалку еден глидант во вкупна количина од

базирано на вкупната тежина на таблетата, и
назначено со тоа, што таблетата содржи 90 мг,

0.1% до 1% од тежината базирано на вкупната
тежина на таблетата, каде што глидантот е

(11) 8686
(21) 2018/184
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целулоза;
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силициум

диоксид;

лубрикантот

е

магнезиум

стеарат;

и

(vi) најмалку еден лубрикант во вкупна количина

(vii)

облога.

од помалку од 0.1% до 2% од тежината базирано
на вкупната тежина на таблетата, каде што

, има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61K
31/519, A 61P 25/16

TEMPEST, Paul; HUANG, Xianhai; HENDERSON,
Timothy, J.; KIM, Jae-Hun; BOYCE, Christopher;

(11) 8651

(13) Т1

TING, Pauline; ZHENG, Junying; METZGER,

(21) 2018/231

(22) 19/03/2018
(45) 30/11/2018

Edward; ZORN, Nicolas; GALLO, Gioconda, V.;
WON, Walter and WU, Heping

(30) PCT/CN2012/087865 28/12/2012 -- and
PCT/CN2013/076853 06/06/2013 --

(54) ХЕТЕРОБИЦИКЛО-ЗАМЕНЕТИ[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-C]КВИНАЗОЛИН-5-

(96) 20/12/2013 EP13866588.0
(97) 07/03/2018 EP2945632

АМИН
СОЕДИНЕНИЈА ПОГОДНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА

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

ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(57) 1 Соединение со Формула GI:

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) YU, Younong; XIAO, Dong; STAMFORD,
Andrew; ALI, Amjad; DENG, Qiaolin; LO, Michael
Man-Chu; LIM, Yeon-Hee; KUANG, Rongze;
Патенти
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C1-6-алкил, морфолино, фенил
(незадолжително заменет со халоген), хете¬ро¬арил или халоген;
(xi) арил, кој што е незадолжително заменет со
еден или повеќе супсти-ту¬ен¬ти кои што се: (1)
халоген; или (2) C1-6-алкил кој што е
незадолжи-тел¬но заменет со еден или повеќе
халогени атоми;
или негова фармацевтски прифатлива сол,

(xii) -NH-C(O)-R3, каде што R3 е C1-6-алкил или

каде што:

хетероарил; или,
(xiii) хетероарил, кој што е незадолжително

W е азот или јаглерод;

заменет со C1-6-алкил (кој што е
незадолжително заменет со еден или повеќе

m е 1, 2, 3, или 4; n е цел број од 0 до 4, каде
што збирот на n + m е најмалку 2 до нај-мно¬¬гу
4, и каде што, кога W е N, m е најмалку 2;
Gd1 до Gd4 се независно водород или C1-6-

халогени атоми) или амино; или
(б)>NRG2, каде што RG2 е: (i) водород; (ii) C1-8алкил; или (iii) ароматична половина од

алкил;
p е 1 или 2;

најмногу до 10 јаглеродни атоми;
(в) -N=;

X, Y, и Z заедно со W и јаглеродот за кој што X

(г) -O-; или,
(д) -S-; и,

и W се врзани формираат 5 до 6 члена
аро¬матична или хетероароматична половина,
и се независно:

RG3 е половина со структурата:

(a) -(RG1)C=, каде што RG1 е:
(i) водород;
(ii) C1-8-алкил, незадолжително заменет со
еден или повеќе халогени ато¬ми;

каде што:

(iii) -C(O)-C1-8-алкил;
(iv) -CN;

t е 0, 1 или 2;

(v) -S-C1-8-алкил;
(vi) -O-C1-6-алкил;
(vii) -(CH2)q1-(C=O)q2-N(R2)2, каде што R2 е
независно за секоја појава во-до¬род, C1-6алкил или хетероарил, и каде што q1 е 0 или 1
и q2 е 0 или 1;
(viii) -C(O)O-C1-8-алкил;

RG5 и RG6 се независно за секоја појава:
(a) H;
(б) C1-10-алкил, незадолжително заменет со
еден или повеќе флуор атоми; или,
(в) RG5 и RG6 земени заедно формираат
карбонил половина (C=O), под услов де-ка ако
t=2, RG5 и RG6 не се селектирани да обезбедат

(ix) халоген;
(x) моно- или полициклична хетероциклична

два соседни карбонил по-ло¬вини; и

половина која што содржи најмногу до 10

RGa1 е 1 до 3 супституенти кои што заменуваат
еден H на прстенест јаглероден атом кои што

јаглеродни атоми и еден или повеќе
хетероатоми селек-ти¬ра¬ни од N, S, или O,

се независно за секоја појава:

незадолжително заменети со еден или повеќе
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(a) C1-4-алкокси, каде што алкил делот од

(г) -CN; или

алкокси половината е незадолжител-но

(д) -N(RG4)2, каде што најмалку еден од RG4 е

заменета со еден или повеќе халогени;
(б) C1-8-алкил, незадолжително заменет со

C1-6 алкил, а другиот е H или C1-6-ал¬кил.

еден или повеќе халогени атоми;
(в) халоген;

, има уште 29 патентни барања

(51) F 03G 3/00

- запчаниците (12; 22) се во меѓусебен зафат со

(11) 8653
(21) 2018/232

(13) Т1
(22) 19/03/2018

употреба на унитарен преносен однос и се
подвижни при ротација (R1; R2) во спротивни

(45) 30/11/2018

насоки;

(30) WO2015FR53769 30/12/2015 -(96) 27/01/2016 EP16707840.1

механизмот се карактеризира со тоа што се
состои од:

(97) 14/03/2018 EP3177830
(73) Granger, Maurice

- прв ексцентричен елемент (14) кој формира
целина со првиот запчаник (12) при ротација

Urb. Aldeia Coelha, Vila Beatriz LT 3
Albufeira 8200-385, PT

(R1) и создава прв момент (М1) на
гравитациона сила (Р1) околу првата оска (А1);

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Granger, Maurice

- прв ексцентричен елемент (24) кој формира
целина со првиот запчаник (22) при ротација

(54) РАМНОТЕЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА
ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА, РОТАЦИОНА

(R2) и создава прв момент (М2) на
гравитациона сила (Р2) околу првата оска (А2);

МАШИНА И ПОСТАПКА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ТАКОВ МЕХАНИЗАМ

и со тоа што моментите (М1; М2) на
гравитациона сила (Р1; Р2) од ексентричните

(57) 1 Механизам кој што содржи:

елементи (14; 24) имаат иста вредност и иста

- супорт (2)
- прв запчаник (12) подвижен при ротација (R1)

насока, двата променливи во зависност од
нивната аголна позиција околу оските (А1; А2);

во однос на супортот (2) околу прва оска (А1);
- втор запчаник (22) подвижен при ротација (R2)

и со тоа што секоја аголна позиција на
запчаниците (12; 22) и на екцентричните

во однос на супортот (2) околу прва оска (А2);
кадешто:

елементи (14; 24) околу оските (А1; А2),
механизмот (1) претставува конфигурација за

- оските (А1; А2) се паралелни во рамките на

создавање на рамнотежа во мирување

хоризонтална или вертикална референтна
рамнина (P0); и

, има уште 21 патентни барања
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(51) A 01N 43/82, A 61K 31/41
(11) 8654
(13) Т1

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

(21) 2018/233

(72) MARTINBOROUGH, Esther; BOEHM,
Marcus, F.; YEAGER, Adam, Richard; TAMIYA,

(22) 20/03/2018
(45) 30/11/2018

(30) US261282P 13/11/2009 US and
US262474P 18/11/2009 US

Junko; HUANG, Liming; BRAHMACHARY,
Enugurthi and MOORJANI, Manisha

(96) 15/11/2010 EP10830877.6

(54) МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА

(97) 10/01/2018 EP2498611
(73) Celgene International II Sàrl

СВИНГОЗИН-1-ФОСФАТ И МЕТОДИ ЗА
ХИРАЛНА СИНТЕЗА

Rue des Moulins
2108 Couvet, CH

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/24, A 61K 39/395, A

(73) Merck Patent GmbH

61P 37/06
(11) 8655

(13) Т1

Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE

(21) 2018/234

(22) 20/03/2018

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 30/11/2018
(30) US201161482802P 05/05/2011 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHVATCHKO, Yolande; ROMMELAERE,

(96) 04/05/2012 EP12726593.2
(97) 10/01/2018 EP2705058

Heidi; KOLKMAN, Joost Alexander; SAUNDERS,
Michael John Scott; UNION, Ann; PROUDFOOT,
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Amanda E.I.; VICARI, Alain; BRUNIQUEL, Denis;

врзува за човечки IL-17F и за хетеродимер од

CHEVALET, Laurent and LEGER, Olivier

човечки

(54) АМИНОКИСЕЛИНСКИ СЕКВЕНЦИ
НАСОЧЕНИ ПРОТИВ IL-17A, IL-17F И/ИЛИ

неспецифично се врзува за човечки IL-17A; и
(ii) втора аминокиселинска секвенца којашто

IL17-A/F И ПОЛИПЕПТИДИ КОИШТО ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ

содржи барем еден имуноглобулински единечен
варијабилен домен (ISV), којшто специфично се

(57)

1

Полипептид

којшто

содржи

IL-17A

и

човечки

IL-17F

но

врзува за човечки IL-17A, за човечки IL-17F и за
хетеродимер од човечки IL-17A и човечки IL-17F.

(i) прва аминокиселинска секвенца којашто
содржи барем еден имуноглобулински единечен
варијабилен домен (ISV), којшто специфично се

, има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 31/202, A 61P 3/06
(11) 8656
(13) Т1

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

(21) 2018/235

(72) Osterloh, Ian; Wicker, Pierre; Braeckman,
Rene; Soni, Paresh and Manku, Mehar

(22) 21/03/2018
(45) 30/11/2018

(30) US20090187132P 15/06/2009 US
(96) 15/06/2010 EP10790059.9

(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ БЕЗ

(97) 03/01/2018 EP2443246

ПОКАЧУВАЊЕ НА LDL-C НИВОА КАЈ

(73) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
2 Pembroke House

СУБЈЕКТ СО ИСТОВРЕМЕНА СТАТИНСКА
ТЕРАПИЈА

Upper Pembroke Street 28-32
Dublin 2, IE

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во
намалување на триглицериди и LDL-C кај субјект
којшто е на стабилна статинска терапија и којшто

Патенти
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има почетни триглицериди на гладно од околу

дневно за период од 12 недели и кадешто

200 mg/dL до околу 500 mg/dL, кадешто составот

субјектот изразува редукција на триглицериди

содржи барем околу 96%, од тежината на сите
присутни масни киселини, еикозапентаночна

на гладно и LDL-C споредено со контролен
субјект одржан во стабилна статинска терапија

киселина етил естер (етил-EPA), кадешто околу
4 g од составот е администриран кај субјектот

без истовремена администрација на составот.
, има уште 12 патентни барања

(51) E 04H 12/22, A 45B 23/00

(57)

(11) 8657
(21) 2018/236

1

Чадор за плажа изработен од два

(13) Т1
(22) 21/03/2018

посебни дела, колец, за поставување на земјата,
и горен дел кој вклучува купола, пришто колецот

(45) 30/11/2018

содржи назабен елемент со странични запци на

(30) IT2013CA00013U 04/11/2013 IT
(96) 08/10/2014 EP14809716.5

долниот завршеток на чадорот за плажа,
и кадешто елементот исто така содржи

(97) 07/03/2018 EP2917439
(73) Cavasino, Luciano Alberto

централен отвор, кој што му овозможува на
песокот да се движи без понатамошно триење,

Via Loru 27
09126 Cagliari, IT

се карактеризира со тоа што, колецот содржи
лост со ротациона зглобна рачка на горниот дел

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

од колецот, со што се овозможува негова

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Cavasino, Luciano Alberto

ротација.

(54) НАЗАБЕН КОЛЕЦ СО ЗАПЦИ ЗА ЧАДОР
ЗА ПЛАЖА, ЦИЛИНДРИЧНА ОБВИВКА И

, има уште 4 патентни барања

РОТАЦИЈА И ЛОСТ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ
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(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A
61K 39/00, A 61K 45/06

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP

(13) Т1
(22) 21/03/2018

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

(45) 30/11/2018
(30) JP2011097645 25/04/2011 JP and

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) TAKIZAWA, Takeshi; MATSUOKA, Tatsuji;

US201161478878P 25/04/2011 US

TAKAHASHI, Shu; MURAKAMI, Kenji; HIROTANI,

(96) 24/04/2012 EP12776528.7
(97) 07/03/2018 EP2703486

Kenji; URANO, Atsushi; FUKUCHI, Keisuke and
YAZAWA, Mitsuhiro

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

(54) АНТИ-B7-H3-АНТИТЕЛО

(51) B 01J 14/00, B 01J 19/24, C 01B 15/06

Rellinghauser Straße 1-11

(11) 8658
(21) 2018/237

(11) 8710
(21) 2018/238

(13) Т1
(22) 22/03/2018

45128 Essen, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 30/11/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(30) EP11182103 21/09/2011 -(96) 19/09/2012 EP12759472.9

(72) STESEL, Peter; TOWNSEND, Darren and
BARRATT, Thomas

(97) 03/01/2018 EP2758162
(73) Evonik Degussa GmbH
Патенти
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(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА ПРАВЕЊЕ

ц) цевка за снабдување со сулфурна киселина

РАЗРЕДЕН ВОДЕН РАСТВОР ОД

(5) поврзана со отворот за влез на наведената

ПЕРОКСОМОНОСУЛФУРНА КИСЕЛИНА
(57) 1 Уред за правење разреден воден раствор

цевка
за
мешање
и
д) цевка за снабдување со водород пероксид (6),

од пероксомоносулфурна киселина, што содржи
a)
цевка
(1)
за
воден
тек
(2),

распоредена во внатрешноста на цевката за
снабдување со сулфурна киселина и која има

б) цевка за мешање (3) што е сместена во
внатрешноста на наведената цевка, што има

излезен отвор за водород пероксид на влезниот
отвор од наведената цевка за мешање.

статичен миксер (4) во внатрешноста на цевката
за мешање, излезен отвор отворен за
наведената
цевка
и
влезен
отвор,

, има уште 8 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H
04N 19/70, H 04N 19/176

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, при
што постапката се состои од :

(11) 8660
(21) 2018/240

(13) Т1
(22) 22/03/2018

екстракција, од податочен тек, на информација
за декодирање на слика од постојна слика

(45) 30/11/2018
(30) KR20090075337 14/08/2009 KR

назначена кон максимална единица за
кодирање на постојната слика;

(96) 13/08/2010 EP10808398.1

екстракција, од податочниот тек, на

(97) 21/03/2018 EP2452493
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

информација околу длабочината на кодирање
за максималната единица на кодирање

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

кадешто информацијата околу длабочината на
кодирање содржи информација за делење на

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

постојната единица за кодирање, максималната
единица за кодирање е хиерархиски поделена

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

во единици за кодирање на најмалку една

(72) MIN, Jung-Hye; CHEON, Min-Su; JUNG,
Hae-Kyung and KIM, Il-Koo

длабочина согласно поделената информација
која што е ознака која покажува дали постојната

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО ВРЗ ОСНОВА НА ИНФОРМАЦИЈА ЗА

единица за кодирање, помеѓу единиците за
кодирање, е поделена во единици за кодирање

ХИЕРАРХИСКИ КОДИРАН МОДЕЛ НА БЛОК

со пониска длабочина;
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кодирање кој покажува дали текстурираната

укажуваат дека единицата на кодирање на

информација од постојната единица за

постојната длабочина не е повеќе деллива како
единицата на кодирање на кодираната

кодирање била декодирана;
согласно тоа дали информацијата за

длабочина, екстракција, од податочниот тек, на
информација околу начинот на предвидување

моделот на единицата за кодирање покажува
дека текстурираната информација од

од постојната единица за кодирање која што
покажува на внатрепен начин или меѓу начин,

постојната единица за кодирање била
кодирана, екстракција, од податочниот тек, на

информација околу типот на партиција која

информација за моделот на единицата за

покажува на големината на единицата за
предвидување вклучена во постојната единица

трансформација која што покажува дали
текстурираната информација на од најмалку

за предвидување и информација околу
големина на единица за трансформација на

една единица за трансформација била
декодирана;

постојната единица за кодирање,
определување на најмалку една единица за

согласно тоа дали информацијата за моделот
на единицата за кодирање покажува дека

предвидување добиена од постојната единица

текстурираната информација од единицата за

за кодирање со употреба на информација околу
тип на партиција и определување на најмалку

трансформација била кодирана, изведба на
инверзна трансформација на единицата за

една единица за трансформација добиена од
постојната единица за кодирање со употреба на

трансформација; и
декодирање на информација за кодирана слика

информација околу големина на единица за
трансформација;

за максималната единица за кодирање врз
основа на едницата за предвидување и

изведба на внатрешно предвидување

единицата за трансформација вклучени во

или меѓу предвидување на постојната единица
за кодирање врз основа на најмалку една

постојната единица за кодирање,
кадешто максималната единица за кодирање

единица за предвисување со употреба на
информацијата околу начин на предвидување;

има правоаголен облик со ширина и висина со
капацитет 2.

екстракција, од податочниот тек, на
информација за моделот на единицата за

, има уште 0 патентни барања

Патенти
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(51) C 07K 14/47, C 07K 16/30, C 12Q 1/68
(11) 8661
(13) Т1

(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТУМОРАСОЦИРАНИ АНТИГЕНИ ЗА ДИЈАГНОЗА И

(21) 2018/241

ТЕРАПИЈА
(57) 1 Фармацевтскиот состав за употреба во

(22) 23/03/2018
(45) 30/11/2018

(30) EP20050019786 12/09/2005 -(96) 06/09/2006 EP15153951.7

постапка за терапија, којашто содржи антитело
кое се врзува за екстрацелуларниот дел на

(97) 03/01/2018 EP2894162

тумор-поврзаниот антиген, тумор поврзаниот

(73) Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten and Ganymed

антиген има секвенца енкодирана со нуклеинска
киселина која е избрана од групата која се

Pharmaceuticals GmbH
Saarstrasse 21

состои

55122 Mainz, DE and An der Goldgrube 12
55131 Mainz, DE

секвенца од нуклеинска киселина SEQ ID
NO:1,0020
и

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski,

од:
а) нуклеинска киселина која содржи

б) нуклеинска киселина којашто е барем
најмалку 95% идентична со
киселина
од

нуклеинската
(а).

Michael and Usener, Dirk
, има уште 5 патентни барања
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(51) A 61K 31/40, A 61K 31/4178, A 61K 31/485,
A 61K 45/06, A 61P 1/08
(11) 8718
(21) 2018/242

(13) Т1
(22) 23/03/2018

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Gilbert, Julian Clive; Gristwood, Robert
William; Cooper, Nicola and Fox, Gabriel

(45) 30/11/2018
(30) GB20100004020 11/03/2010 GB

(54) УПОТРЕБА НА АМИСУЛПРИД ЗА
ТРЕТИРАЊЕ СО ОПИЈАТ НА ИНДУЦИРАНА

(96) 10/03/2011 EP14173186.9

МОЛЧНИНА И ПОВРАЌАЊЕ

(97) 31/01/2018 EP2796171
(73) Acacia Pharma Limited

(57) 1 Aмисулприд за употреба во терапија со
опијат врз предизвикана молчнина, повраќање и

Harston Mill Harston
Cambridgeshire CB22 7GG, GB

повраќајни
, има уште 12 патентни барања

(51) C 12N 7/02

(73) Genethon

(11) 8662
(21) 2018/243

грчења.

(13) Т1
(22) 23/03/2018

1 bis rue de l'Internationale
91000 Evry, FR

(45) 30/11/2018

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) EP20110306551 24/11/2011 -- and
US201161563566P 24/11/2011 US

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MARCEAU, Nicolas and GASMI, Mehdi

(96) 26/11/2012 EP12795778.5
(97) 10/01/2018 EP2782997

(54) СО ИНДУСТРИСКИ ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРИМЕНИ НА КОМПАТИБИЛЕН

Патенти
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СКАЛАБИЛАН ПРОИЗВОДСТВЕН СИСТЕМ

производство на лентивирален вектор, при што

НА ЛЕНТИВИРАЛЕН ВЕКТОР

култивацијата се врши во волумен од најмалку

(57)
1
Постапка за производство на
рекомбинантен лентивирален вектор, кој

50
L;
- собирање на произведениот рекомбинантен

опфаќа:
- култивирање, во суспензија во подлога без

лентивирален вектор од хранлива подлога.

серум, HEK293T на клетки трансфектовани со
најмалку еден плазмид прилагоден за

, има уште 13 патентни барања

(51) F 16D 65/18, B 61H 15/00

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(11) 8663
(21) 2018/244

(13) Т1
(22) 23/03/2018

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Keschwari Rasti, Mahmud

(45) 30/11/2018
(30) DE102015218815 29/09/2015 DE and

(54) ЦИЛИНДЕР НА СОПИРАЧКА СО
ИНТЕГРИРАН ПОДЕСУВАЧ ЗА АБЕЊЕ ЗА

DE102015219058 01/10/2015 DE

ШИНСКИ ВОЗИЛА

(96) 27/09/2016 EP16190801.7
(97) 03/01/2018 EP3150458

(57) 1 Сопирачка која што има два затегнувачки

(73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

крака на чии краеви се поставени гуртни на
сопирачка¬та и помеѓу кои што централно се

30890 Barsinghausen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

наоѓа уред за генерирање на сила со помош на
прв преносител (1) и втор преносител (2)

индустриската сопственост ЖИВКО

одвоени од него, што се карактеризира со тоа
што првиот и вториот пре¬но-сител (1, 2) се
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поставени на заедничка линеарна оска на

огранокот (7) во куќиштето (4) во на¬врт¬ката на

движење (3)и првиот преносител (1) има огранок

вретеното (19), која не е водена торзионо и е

(7) поставен долж линеарната оска на движење
(3), кој што е насочуван во водилка (8) која што

паралелна на линеарната оска на дви¬же¬ње
(3) со лизгање во куќиштето (4) и која што е

може лонгитудинално да се лизга и е отпорна на
вртежен момент, која што водилка (8) е

придвижувана долж линеарната оска на
дви¬же¬ње (3) со
клип (23) поставен во

пос¬та¬ве¬на на првиот крај (5) на куќиштето
(4), а вториот преносител (2) е поставен на

куќиштето (4), на кој што може да се примени
притисок, кој што има конт¬ролиран мотор (16)

спротивниот втор крај (6) на куќиштето (4), каде

поставен во куќиштето (4), кој што мотор (16) е

што првиот крај (11) на вретеното (12) е
ротационо потпрено на огра¬но¬кот (7), при што

така подесен да го врти вре¬те¬ното (12) кон
куќиштето
(4).

вретеното (12) е насочувано коаксијално кон

, има уште 18 патентни барања

(51) C 07K 14/705, A 61K 38/00, A 61K 38/19

Neuenheimer Feld 584

(11) 8664

(13) Т1

69120 Heidelberg, DE

(21) 2018/245

(22) 23/03/2018
(45) 30/11/2018

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

(30) US201461983152P 23/04/2014 US
(96) 23/04/2015 EP15721089.9

(72) HILL, Oliver; GIEFFERS, Christian;
THIEMANN, Meinolf; BUCHANAN, Fritz, G.;

(97) 21/03/2018 EP3134430
(73) Abbvie Inc. and Apogenix AG

PHILLIPS, Darren, C. and LAPPE, Susan, E.
(54) ПРОТЕИНИ НА TRAIL-РЕЦЕПТОРЕН

1 North Waukegan Road

АГОНИСТ СО ЕДИНЕЧНА НИЗА

North Chicago, IL 60064, US and Im
Патенти
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(57) 1 TRAIL рецепторен агонист протеин којшто

NO:

содржи

, има уште 14 патентни барања

полипептид

којшто

има

19.

аминокиселинска секвенца прикажана во SEQ ID

(51) B 60T 13/66, B 60T 8/17, B 60T 17/22
(11) 8665
(21) 2018/247

(57) 1 Безбедносен контролен систем (13) за

(13) Т1
(22) 26/03/2018

контролирано воздушно кочење, особено за
шински во¬зи¬ла, кој што има контролни

(45) 30/11/2018

сигнални влезови за контролни сигнали, кои што

(30) DE102016200114 07/01/2016 DE
(96) 06/01/2017 EP17150580.3

се спроведуваат преку контролен сигнален вод
(6) од една контрола за заштита од

(97) 17/01/2018 EP3190018
(73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH

пролизгување (1) до еден вентил за заш¬тита од
пролизгување (7) кој што е поставен во водот за

& Co. KG
30890 Barsinghausen, DE

притисок во кочницата (8), и кој што има
нај¬малку еден прекинувач (16), поставен на

(74) Друштво за застапување од областа на

еден контролен сигнален вод (6), каде што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

безбедносниот контролен систем (13) е
дизајниран така да ги анализира контролните

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Keschwari Rasti, Mahmud

сигнали и
контролни

(54) БЕЗБЕДНОСНА КОНТРОЛА ЗА
ВОЗДУШНА КОЧНИЦА СО КОНТРОЛА НА

прекинувачот (16) со цел да го прекине
контролниот сиг¬нален вод (6), што се

ПРОЛИЗГУВАЊЕТО

карактеризира со тоа што тој има влез за сигнал

во случај на неоче¬ку¬ва¬ни
сигнали
да
го
контролира

(21) за мерен сигнал (U1) на при¬тисокот во
42 | С т р а н а
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кочницата, кој што постои во водот за притисок

анализирање на контролните сигнали, за да

во кочницата (8) во прв приклучок (22) на

препознае како неочукуван контролен сигнал

вентилот за заштита од пролизгување (7), и влез
за сигнал (25) за мерен сигнал (U2) на

еден мерен сигнал (U1) на притисокот во
кочницата кој што пос¬тои во врска со мерниот

притисокот во цилиндерот за кочење кој што
постои помеѓу вторит
приклучок (23) на

сигнал (U2) на критично отстапување во
притисокот помеѓу вториот приклу¬чок (23) на

вентилот за заштита од про¬лизгување (7)
наспроти првиот приклучок (22), и цилиндерот за

вентилот за заштита од пролизгување (7) и
цилиндерот за кочење (18) за време подолго од

кочење

безбеднос¬ниот

однапред

дизајниран

, има уште 11 патентни барања

(18),

контролен

каде

систем

што
(13)

е

за

одреденото

(51) C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 401/12,

91 Bolivar Drive, Suite A

C 07D 513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A
61P 35/00

Berkeley, CA 94710, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

време.

(11) 8666

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2018/248

(22) 26/03/2018
(45) 30/11/2018

(72) CHAN, Katrina; IBRAHIM, Prabha, N.;
SPEVAK, Wayne; EWING, Todd; ZHANG, Ying;

(30) US201261745409P 21/12/2012 US and
US201361784928P 14/03/2013 US

WU, Guoxian; LIN, Jack and NESPI, Marika
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКА ЗА

(96) 20/12/2013 EP13824239.1
(97) 28/02/2018 EP2935248

КИНАЗНА МОДУЛАЦИЈА И НИВНИ
ИНДИКАЦИИ

(73) Plexxikon Inc.

(57) 1 Соединение коешто има Формула (IVa-2):

Патенти
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NHS(O)2NH2, -C(NH)NH2, -ORa, -SRa, OC(O)Ra, -OC(S)Ra, -C(O)Ra, -C(S)Ra, C(O)ORa, -C(S)ORa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, C(O)NHRa, -C(S)NHRa, -C(O)NRaRa, C(S)NRaRa, -S(O)2NHRa, -S(O)2NRaRa, C(NH)NHRa, -C(NH)NRaRa, -NHC(O)Ra, -

или негова фармацевтска прифатлива сол,
солват, таутомер, стереоизомер или негов
деутериран аналог, кадешто:
R7 е халоген, -CN, C1-6 алкил, C1-6 алкокси,
C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил,
C3-6циклоалкил-C1-4алкил, арил, арил-C14алкил, хетероарил, хетероарил-C1-4 алкил,
хетероциклил, хетероциклил-C1-4алкил, -C(O)Ra, -C(O)NHRa, -C(O)NRaRa, -NHC(O)Ra, NHC(O)NHRa, -NHC(O)NRaRa, -NRaRa, -NHRa,
-C(O)ORa, -OC(O)Ra, -SO2Ra, -NHSO2Ra, NHSO2NHRa, -NHSO2NRaRa, -SO2NHRa, или SO2NRaRa;
секој Ra е независно избран од C1-6алкил,
арил, арил-C1-2алкил, C3-6циклоалкил, C36циклоалкил-C1-4алкил, хетероарил,
хетероарил-C1-4алкил, хетероциклоалкил, и
хетероциклоалкил-C1-4алкил;
кадешто секој Ra е понатаму опционално
супституиран со 1-3 Rb супституенти избрани
од C1-6алкил, C1-6алкокси, халоген, C16халоалкил, и C1-6халоалкокси;
R7 е опционално супституиран со од 1-4 R9
членови избрани од халоген, -CN, C1-6алкил,
C1-6алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6
халоалкокси, C3-6циклоалкил, C3-6
циклоалкил-C1-4алкил, арил, арил-C1-4алкил,
хетероарил, хетероарил- C1-4алкил,
хетероциклил, хетероциклил-C1-4алкил, и R8;
или двата соседни R9 супституенти на
ароматичен прстен се земени заедно за да
формираат 5 или 6-член прстен којшто има од
0-2 хетероатоми избрани од O, N, и S;
R8 е избран од халоген, CN, -OH, -NH2, -NO2, C(O)OH, -C(S)OH, -C(O)NH2, -C(S)NH2, S(O)2NH2, -NHC(O)NH2, -NHC(S)NH2, 44 | С т р а н а

NHC(S)Ra, -NRaC(O)Ra, -NRaC(S)Ra, NHS(O)2Ra, -NRaS(O)2Ra, -NHC(O)NHRa, NHC(S)NHRa, -NRaC(O)NH2, -NRaC(S)NH2, NRaC(O)NHRa, -NRaC(S)NHRa, -NHC(O)NRaRa,
-NHC(S)NRaRa, -NRaC(O)NRaRa, NRaC(S)NRaRa, -NHS(O)2NHRa, NRaS(O)2NH2, -NRaS(O)2NHRa, NHS(O)2NRaRa, -NRaS(O)2NRaRa, -NHRa, и NRaRa;
R10 е H, -CN, C1-4алкил, халоген, C14халоалкил, C1-4халоалкокси, или C14алкокси;
R3 и R4 се секој независно избрани од H,
халоген, C1-4алкил, C1-4халоалкил, C14халоалкокси, циклопропил, фенил, -CN, CNCH2-, C1-4алкокси, Rg, и осамен пар на
електрони; или
R3 и R4 се земени заедно со атомите кон
којшто тие се сврзани за да формираат
опционално супституиран 5 до 8-член прстен
којшто има од 0-2 хетероатоми како прстенести
членови избрани од O, N, и S;
Rg е -OH, -NH2, -NO2, -C(O)OH, -C(S)OH, C(O)NH2, -C(S)NH2, -S(O)2NH2, -NHC(O)NH2, NHC(S)NH2, -NHS(O)2NH2, -C(NH)NH2, -ORh, SRh, -OC(O)Rh, -OC(S)Rh,-C(O)Rh, -C(S)Rh, C(O)ORh, -C(S)ORh, -S(O)Rh, -S(O)2Rh, C(O)NHRh, -C(S)NHRh, -C(O)NRhRh, C(S)NRhRh, -S(O)2NHRh, -S(O)2NRhRh, C(NH)NHRh, -C(NH)NRhRh, -NHC(O)Rh, NHC(S)Rh, -NRhC(O)Rh, -NRhC(S)Rh, NHS(O)2Rh, -NRhS(O)2Rh, -NHC(O)NHRh, NHC(S)NHRh, -NRhC(O)NH2, -NRhC(S)NH2, NRhC(O)NHRh, -NRhC(S)NHRh, -NHC(O)NRhRh,
-NHC(S)NRhRh, -NRhC(O)NRhRh, NRhC(S)NRhRh, -NHS(O)2NHRh, NRhS(O)2NH2, -NRhS(O)2NHRh, Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

NHS(O)2NRhRh, -NRhS(O)2NRhRh, -NHRh, или

секој R5 е независно H или C14алкил.

-NRhRh;
секој Rh е независно H или C12алкил; и

, има уште 18 патентни барања

(51) B 60K 6/00

диференцијал (4), прво вратило (5), уред за
(13) Т1
(22) 27/03/2018

првостепено забавување (9), уред за
второстепено забавување (10), прв куплунг (6),

(45) 30/11/2018
(30) CNA200910199960 04/12/2009 CN

и втор куплунг (7), каде што погонскиот диск на
првиот куплунг (6) е поврзан со вториот мотор

(96) 30/11/2010 EP10834150.4

(3) и машината (1) од возилото, движениот диск

(97) 10/01/2018 EP2508378
(73) Saic Motor Corporation Ltd.

од првиот куплунг (6) е поврзан со првото
вратило (5), погонскиот диск од вториот куплунг

Rm. 509 Bldg. 1 No. 563 Song Tao Road
Zhangjinag Hi-Tech Park

(7) е поврзан со првиот мотор (2), движениот
диск од вториот куплунг (7) е поврзан со првото

Shanghai 201203, CN
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

вратило (5), уредите за првостепено и
второстепено забавување (9, 10) можат да ја

СКОПJЕ

пренесат силата на диференцијалот (4) секој

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

посебно, и машината (1) е поврзана со вториот
мотор (3) директно или преку уред за вртежно

(72) ZHU, Jun; GAO, Weimin; GE, Hailong; LUO,
Sidong; WANG, Jian; CHEN, Hong; CHEN, Zhixin

спојување,
карактеристичен со

and CHEN, Yanglong
(54) ХИБРИДЕН УРЕД ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН

синхронизатор (8), кој што е лизгачки поставен
на првото вратило (5) и може да биде вклучен

ПОГОН, СИСТЕМ НА ХИБРИДЕН ПОГОН И

со уредите за првостепено и второстепено

МЕТОД ЗА НИВНА КОНТРОЛА
(57) 1 Хибриден уред за електричен погон на

забавување (9, 10).

возило, хибридниот уред за електричен погон
се состои од прв мотор (2), втор мотор (3),

, има уште 21 патентни барања

(11) 8667
(21) 2018/249

Патенти

45 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) C 07K 1/18, C 07K 1/20, C 07K 1/22, C 07K

(57) 1 Процес за производство на

14/565, C 12N 5/00

гликозилиран рекомбинантен човечки
(13) Т1
(22) 27/03/2018

интерферон бета, кој што вклучува чекор на
одгледување на култура од CHO клетки кои што

(45) 30/11/2018
(30)

произведуваат човечки интерферон бета во
медиум без серум, медиумот без серум содржи:

(96) 26/08/2005 EP05784517.4
(97) 21/03/2018 EP1917276

10 до 30 mM HEPES, пожелно 20 mM од
HEPES;

(73) ARES TRADING S.A.

-

Zone Industrielle de l'Ouriettaz
1170 Aubonne, CH

Пролин; и
5500 до 7000 mg/L натриум хлорид,

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

пожелно 6100 mg/L натриум хлорид каде што
процесот содржи фаза на раст I, фаза на раст II

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

и фаза на производство, каде што фазата на
раст I е изведена на 37°C, фазата на раст II е

(72) ROSSI, Mara; BERNARD, Alain;

изведена на 35°C, и фазата на производство е

DUCOMMUN, Paul and FISCHER, Dina
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА

изведена на 33°C и каде што фазата на раст II
трае 1-2 дена.

(11) 8670
(21) 2018/250

0.5 до 3 mM Пролин, пожелно 1 mM

ГЛИКОЗИЛИРАН ИНТЕРФЕРОН БЕТА
, има уште 4 патентни барања

(51) A 61K 38/17, A 61K 45/06, A 61P 19/02, A

(11) 8711

(13) Т1

61P 37/04

(21) 2018/251

(22) 27/03/2018

46 | С т р а н а
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(45) 30/11/2018

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(30) US215913P 03/07/2000 US

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(96) 02/07/2001 EP08001340.2
(97) 07/03/2018 EP1935427

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Cohen, Robert; Carr, Suzette; Hagerty,

(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road

David; Peach, Robert, J. and Becker, Jean-Claude
(54) УПОТРЕБА НА РАСТВОРЛИВИ CTLA4

Princeton, NJ 08543, US

МУТАНТНИ МОЛЕКУЛИ

(51) C 07D 487/04, C 07H 19/23, A 61K 31/4188,

333 Lakeside Drive Foster City

A 61K 31/41, A 61K 31/395, A 61K 31/7052, A

California 94404, US

61P 31/12
(11) 8712

(13) Т1

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

(22) 27/03/2018
(45) 30/11/2018

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Kim, Choung, U.; Cho, Aesop; Butler,

(21) 2018/252

(30) US139449P 19/12/2008 US and US47263P
23/04/2008 US

Thomas; Saunders, Oliver, L.; Zhang, Lijun and
Parrish, Jay

(96) 22/04/2009 EP15155479.7

(54) 1'-ЗАМЕНЕТИ КАРБА-МУКЛЕОЗИД

(97) 10/01/2018 EP2937350
(73) GILEAD SCIENCES, INC.

АНАЛОЗИ ЗА АНТИВИРУСНО ТРЕТИРАЊЕ

(51) C 07D 495/04, C 07D 497/04, A 61K 31/38, A

(73) Gilead Apollo, LLC

61K 31/519
(11) 8713

(13) Т1

333 Lakeside Drive
Foster City CA 94404, US

(21) 2018/253

(22) 27/03/2018

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(45) 30/11/2018
(30) US201161559023P 11/11/2011 US;

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

US201261615092P 23/03/2012 US;
US201261651878P 25/05/2012 US and

(72) GREENWOOD, Jeremy, Robert; HARRIMAN,
Geraldine, C.; MASSE, Craig, E.; HARWOOD,

US201261675513P 25/07/2012 US
(96) 09/11/2012 EP12848361.7

James and BHAT, Sathesh
(54) ACC ИНХИБИТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА

(97) 10/01/2018 EP2776038

(51) A 01N 63/00, C 12N 5/0775, A 61K 35/30
(11) 8690

Патенти

(13) Т1

(21) 2018/254

(22) 27/03/2018
(45) 30/11/2018

47 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(30) US20060856515P 03/11/2006 US

(a) издолжување на изолирани мезенхимални

(96) 02/11/2007 EP07867349.8

стем клетки од коскена срцевина земени од

(97) 10/01/2018 EP2086332
(73) Multiple Sclerosis Research Center Of

пациент, во основен медиум којшто содржи
автологен раст на серум добиен од пациентите;

New York
521 West 57th Street

(b) култивирање и изолирање на нервни
прекурсорни клетки добиени од мезенхимални

New York, NY 10019, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

стем клетки од мезенхималните стем клетки; и
(c) изведување на анализи на генска експресија

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

за да се идентификуваат нервни прекурсори

(72) SADIQ, Saud A. and HARRIS, Violane K.
(54) МЕЗЕНХИМАЛНИ СТЕМ КЛЕТКИ

добиени од мезенхимална стем клетка, коишто
изразуваат 2-4 пати покачување на количината

ДОБИЕНИ ОД КОСКЕНА СРЦЕВИНА КАКО
ИЗВОР ЗА НЕРВНИ ПРОГЕНИТОРИ

на нестин, 5-15 пати покачување на количината
на неврофиламент, 7-10 пати покачување на

(57) 1 Постапка за ин витро диференцијација на
нервни прекурсорни клетки од мезенхимални

количината на GFAF (глијален фибриларен
киселински протеин) и 0.4-0.7 пати намалување

стем клетки добиени од коскена срцевина,

на

којашто

виментин.

содржи:
, има уште 8 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 8691
(13) Т1

(30) US201261611950P 16/03/2012 US and
US201261736930P 13/12/2012 US

(21) 2018/257

(22) 28/03/2018

(96) 15/03/2013 EP15151655.6

(45) 30/11/2018

(97) 07/02/2018 EP2883449

48 | С т р а н а
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(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

супституција на хистидински кодон којшто не е

777 Old Saw Mill River Road

кодиран со соодветните VL и JL генски

Tarrytown, NY 10591, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

секвенци на човечка гамета,
кадешто единечната преуредена генска

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Macdonald, Lynn; Murphy, Andrew J. and

секвенца на човечка имуноглобулинска лесна
низа на варијабилен регион кодира

Mcwhirter, John
(54) ХИСТИДИНСКИ ИЗГРАДЕНИ АНТИТЕЛА

имуноглобулинска низа којашто содржи лесна
низа на варијабилен домен,

СО ЛЕСНА НИЗА И ГЕНЕТСКИ

кадешто хистидинскиот кодон е нуклеотидната

МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ИСТИТЕ

секвенца којашто кодира комплементарен
детерминирачки регион (CDR) на лесната низа

(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто
содржи во неговата гамета локус на

на варијабилниот домен,
кадешто лесната низа на варијабилниот домен

имуноглобулинска лесна низа којашто содржи
(i) единечна преуредена генска секвенца на

содржи барем еден хистидински остаток на
аминокиселинска позиција кодиран со барем

човечка имуноглобулинска лесна низа на

еден вметнат или супституиран хистидински

варијабилен регион којашто содржи човечки VL
и JL сегмент секвенци и (ii) генска секвенца на

кодон и
кадешто имуноглобулинската лесна низа го

имуноглобулинска лесна низа на константен
регион во оперативното поврзување за

кодира локусот на имуноглобулинската лесна
низа којшто е способен за спарување со

единечна преуредена генска секвенца на
човечка имуноглобулинска лесна низа на

повеќето имуноглобулински тешки низи избрани
од глодарот, кадешто секој од повеќето

варијабилен регион,

имуноглобулински тешки низи специфично се

кадешто единечната преуредена генска
секвенца на човечка имуноглобулинска лесна

врзуваат за различни епитопи кога се спарени
со имуноглобулинската лесна низа.

низа на варијабилен регион содржи барем едно
генетско изградено вметнување или

, има уште 13 патентни барања

Патенти
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(51) F 16H 61/04, B 60K 1/02, B 60L 15/20, B
60W 10/08

(57) 1 Контролна апаратура за трансмисија на
електричен погон што се користи кај електрично

(13) Т1
(22) 29/03/2018

возило со два мотори, каде што возилото со два
мотори има прв и втор мотор (1, 2), при што

(45) 30/11/2018
(30) CN201510287526 29/05/2015 CN

трансмисијата на електричниот погон е поврзана
со првиот и вториот мотор (1, 2) така што првиот

(96) 28/11/2015 EP15196910.2

мотор (1) испо-ра¬чува моќ со една брзина (5), а

(97) 24/01/2018 EP3098483
(73) Saic Motor Corporation Ltd

вториот мотор (2) селективно испорачува моќ со
две брзини (5, 7) со помош на еден

Shanghai 201203, CN
(74) Друштво за застапување од областа на

синхронизатор (6), а контролната апаратура е
конфигурирана така да прима ин-фор¬мации кои

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што се испратени од контролорот на возилото
(100), за да го контролира работењето на првиот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

и вториот мотор (1, 2) и трансмисијата на

(72) ZHANG, Peng; ZHU, Jun; MA, Chengjie; GU,
Zhengmin; YE, Xianjun; ZHANG, Pengjun and GU,

електричен погон, и за да врши операција на
ме¬нување на брзините на синхронизаторот (6)

Jing
(54) КОНТРОЛНА АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА

преку

ТРАНСМИСИЈА НА ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН КАЈ
ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО СО ДВА МОТОРИ

(1) контролната апаратура почнува да
интервенира во дистрибуцијата на вртежниот

(11) 8692
(21) 2018/258

следните

чекори:

момент на контролорот на возилото (100);
(2) кога вториот мотор (2) е во состојба на нула
50 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

вртежен

момент,

30 Ноември 2018

синхронизаторот

(6)

се

таргетираната

позиција

на

брзината,

пре¬фр¬лува во неутрална позиција, и во оваа

потребни¬от вртежен момент на вториот мотор

фаза, потребниот вртежен момент на вториот
мо¬тор (2) продолжува да биде нула;

(2) се менува кон една таргетирана вредност со
соод¬вет¬на
брзина
на
менување;

(3) откако синхронизаторот (6) е префрлен во
неутрална позиција, доколку таргетираната

(7) кога реалниот вртежен момент на вториот
мотор (2) и е еднаков на, или поголем од

по¬зиција на брзината е неутралната позиција,
постапката на менување на брзината е

тар¬ге¬тираниот вртежен момент, постапката на
менување на брзината се смета за завршена;

заврше¬на, а доколку таргетираната позиција
на брзината не е неутралната позиција, се врши
конт¬рола на брзината на вториот мотор (2) за

каде што во Чекорот (1), потребниот вртежен
момент на вториот мотор (2) се менува кон нула

да се прилагоди
таргетираната

брзина на
брзина;

врте¬жен момент со соодветна брзина на
менување, аво исто време, вртежниот момент на

(4) откако брзината на вториот мотор (2) е
прилагодена на таргетираната брзина, вториот

првиот мотор (1) се менува кон една таргетирана
вредност на потребниот вртежен момент на

мо¬тор (2) е подложен на контрола на нула

првиот мотор (1) ко¬ја што се пресметува врз

вртежниот момент, при што потребниот вртежен
момент на вториот мотор (2) е нула;

основа на потребниот вртежен момент на
целото
возило
на
тркала;
и

(5) откако вториот мотор (2) доаѓа во состојба на
нула вртежен момент, синхронизаторот (6)

каде што кога вториот мотор (2) е во состојбата
на нула вртежен момент, првиот мотор (1) ја

почнува да се префрлува во таргетираната
позиција на брзината, и во оваа фаза,

задр-жу¬ва својата таргетирана вредност на
потребниот вртежен момент за да го поткрепи

потребниот вртежен момент на вториот мотор

барањето

(2)
продолжува
да
биде
нула;
(6) откако синхронизаторот (6) е поставен во

, има уште 11 патентни барања

Патенти

неговата

за

моќ

на

целото

возило.
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(51) A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K
31/437, A 61K 31/439, A 61K 31/46, A 61K

(72) CHABBERT, Christian and VENAIL, Frédéric
(54) СЕРОТОНИН 5-HT3 РЕЦЕПТОРНИ

31/538, A 61K 31/4747, A 61K 31/496, A 61P
1/08, A 61P 43/00

АНТАГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ТЕРАПИЈАТА НА ЛЕЗИОНАЛНИ

(11) 8694

(13) Т1

ВЕСТИБУЛАРНИ НАРУШУВАЊА

(21) 2018/259

(22) 29/03/2018
(45) 30/11/2018

(57) 1 Серотонин 5-HT3 рецепторен антагонист
за употреба во лекувањето на лезионално

(30) EP20090305464 20/05/2009 -- and
EP20090305996 21/10/2009 --

вестибуларно нарушување кај
негова
потреба,
кадешто

субјект при
споменатиот

(96) 20/05/2010 EP10723060.9
(97) 21/02/2018 EP2432467

серотонин 5-HT3 рецепторен антагонист е
избран од групата составена од азасетрон,

(73) INSERM (Institut National de la Santé et de

трописетрон,

la Recherche Médicale)
101, rue de Tolbiac

алосетрон,
гранисетрон,
доласетрон,
бемесетрон, рамосетрон, итасетрон, закоприд и

75013 Paris, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

цилансетрон.
, има уште 8 патентни барања

палоносетрон,

лерисетрон,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) A 61K 39/02
(11) 8695

(13) Т1

(45) 30/11/2018
(30) US20100391004P 07/10/2010 US and

(21) 2018/260

(22) 29/03/2018

US201161472963P 07/04/2011 US
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(96) 06/10/2011 EP16164727.6

лекување на индивидуално страдање од

(97) 17/01/2018 EP3072524

анксиозност, аутизам, нарушувања на

(73) CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

аутистичен спектар, ментална состојба со некои
симптоми на нарушувања на аутистичен

1200 East California Boulevard
Mail Code 210-85

спектар, Фрагилен X, Ретов синдром, туберозна
склероза, опсесивно компулсивно нарушување,

Pasadena, CA 91125 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

нарушување на недостаток на внимание или
шизофренија, кадешто индивидуата покажува

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

подобрен резултат на однесување, кадешто

(72) Mazmanian, Sarkis K.; Patterson, Paul H.;
Chow, Janet; Hsiao, Elaine and McBride, Sara

бактерискиот вид е B.fragilis, B. thetaiotaomicron,
или B. vulgatus, и кадешто составот е таблета,

(54) ПРОБИОТСКИ ТЕРАПИИ ЗА АУТИЗАМ
(57) 1 Состав којшто содржи единечен

гранула, прашок, течност или состав на храна.
, има уште 14 патентни барања

Bacteroides бактериски вид за употреба во

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(51) C 12N 1/00, A 61P 35/00
(11) 8714
(21) 2018/261

(13) Т1
(22) 30/03/2018

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth;

(45) 30/11/2018
(30) GB201520502 20/11/2015 GB

PANZICA, Domenico and MCCLUSKEY, Seanin
Marie

(96) 21/11/2016 EP16801286.2
(97) 31/01/2018 EP3209310

(54) КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ
БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ

(73) 4D Pharma Research Limited

(57) 1 Композиција која содрѓи баткериски вид

Life Sciences Innovation Building
Cornhill Road

од врста на Enterococcus gallinarum за употреба
во терапија.

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

, има уште 13 патентни барања

Патенти
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(51) C 12N 1/00, A 61P 35/00
(11) 8715
(13) Т1

HUANG, Taisheng; XUE, Chu-Biao; WANG, Anlai;
YE, Hai Fen; LI, Qun; KONG, Lingquan and

(21) 2018/262

SHAO, Lixin
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИПИЕРИДИН ИН-4-ИЛ

(22) 30/03/2018
(45) 30/11/2018

(30) US20100312588P 10/03/2010 US and
US20100415602P 19/11/2010 US

АЗЕТИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ ЈАК1
(57) 1 Соединение кое е {1-{1-[3-флуоро-2-

(96) 09/03/2011 EP15195698.4

(трифлуорометил)изоникотиноил]пиепридин-4-

(97) 31/01/2018 EP3050882
(73) Incyte Holdings Corporation

ил{-3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1Hпиразол-1-ил]азетидин-3-ил{ацетонитрил, или

1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US

негова фармацевтски прифатлива сол, за
употреба во лекување на болеста избрана

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

помеѓу отфрлување на алографти и болеста на
калем против домаќин.

(72) RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey;

, има уште 7 патентни барања

WANG, Haisheng; YAO, Wenqing; LI, Hui-Yin;
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Гласник Бр. 11/2018

(51) C 09D 5/16, C 09D 5/14
(11) 8700
(21) 2018/263

30 Ноември 2018

(13) Т1
(22) 30/03/2018
(45) 30/11/2018

АНТИВЕГЕТАТИВНИ БОИ И
АНТИВЕГЕТАТИВНИ БОИ КОИ ШТО ИСТИТЕ
ГИ СОДРЖАТ

(30) ITTO20080348 12/05/2008 IT
(96) 12/05/2009 EP09746245.1

(57) 1 Антивегетативна боја која што содржи
еколошки компатибилен анти-микробен леплив

(97) 10/01/2018 EP2285914

агенс кој што содржи соединение селектирано

(73) Nanto Inc.
New York, NY 10004, US

од групата која што се состои од ванилин,
бензалдехид заме¬нет со еден или два

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

супституенти селектирани од групите -OH
(хидрокси) и -OCH3 (метокси), и која било нивна

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

комбинација, во комбинација со најмалку една
дополнителна компонента селектирана од

(72) CALISTI, Cecilia; ZANAROLI, Giulio; FAVA,

групата која што се состои од конвенционални

Fabio; BONTEMPI DI ROCCASPADA, Alessandra
and RUZZI, Maurizio

биоциди, солвенти, смоли, пигменти, полнења и
која било нивна комбинација.

(54) НОВИ ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕПЛИВИ АГЕНСИ ЗА

, има уште 8 патентни барања

Патенти
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Гласник Бр. 11/2018
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(51) A 61H 7/00
(11) 8702
(21) 2018/264

(13) Т1

со долните рабови на комората, наведената
комора е дефинирана со помош на два

(22) 30/03/2018
(45) 30/11/2018

странични зида (12, 13) и два трансверзални
зида, барем еден од трансверзалните зидови

(30) FR20140055163 06/06/2014 FR
(96) 17/04/2015 EP15725753.6

се формирани од капак (10) способен да има
кружно движење, за да се добие меѓусебно

(97) 21/03/2018 EP3151806

приближување и одалечување од долните

(73) LPG SYSTEMS
30 Rue Docteur Henri Abel

рабови на наведените трансверзални зидови во
контакт со наборот, најмалку еден капак (10) е

26000 Valence, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

зглобно врзан во близина на неговиот горен
завршеток на страничните зидови (12, 13); се

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FUSTER, Arnaud

карактеризира со тоа што кружното движење на
капакот (10) се добива со помош на моторен

(54) ГЛАВА ЗА МАСАЖА И УРЕД ЗА

механизам (20, 21) фиксно монтиран во

МАСАЖА КОЈШТО КОРИСТИ ТАКВА ГЛАВА
(57) 1 Глава за масажа која што содржи

внатрешноста на наведениот капак, и има своја
излезна осовина (22) којашто врти забец (32) кој

куќиште кое што формира внатрешна комора и
има набори кои таму се формираат кога

се наоѓа во жлеб (31) цврсто прицврстен на
еден од страничните зидови на внатрешната

главата за масажа се аплицира на кожата на
пациентот, наведениот набор доаѓа во контакт

комора.
, има уште 6 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) A 61K 9/20, A 61K 31/565
(11) 8703
(13) Т1

што споменатата дозна единица се состои од:

(21) 2018/265

• 0,1-25 wt.%, пожелно 0,5-25 wt.%, естетрол
честички кои што содржат најмалку 90 wt.%

(22) 02/04/2018
(45) 30/11/2018

(30) EP15172747 18/06/2015 -(96) 17/06/2016 EP16175091.4

ес¬тет¬рол компонента селектирана од
естетрол, естетрол естери и нивни комбинации,

(97) 14/03/2018 EP3106148

при што пожелно е естетрол компонентата да

(73) Mithra Pharmaceuticals S.A.
4000 Liège, BE

биде естетрол; и
• 75-99,9 wt.% од една или повеќе

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

фармацевтски прифатливи состојки;
тврдата дозна единица содржи најмалку 100 μg

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

од естетрол компонентата;
каде што тврдата дозна единица може да се

(72) Jaspart, Séverine Francine Isabelle;

добие со процес кој што се состои од:

Platteeuw, Johannes Jan and van den Heuvel,
Denny Johan Marijn

• обезбедување естетрол честички кои што
содржат најмалку 90 wt.% естетрол компонента

(54) ОРОДИСПЕРЗИВНА ДОЗНА ЕДИНИЦА
КОЈА ШТО СОДРЖИ ЕСТЕТРОЛ

селектирана од естетрол, естетрол естери и
нивни комбинации, при што споменатите

КОМПОНЕНТА
(57) 1 Ородисперзивна тврда фармацевтска

естет¬рол честички имаат среден дијаметар на
волуменот во распон од 2 μm до 50 μm,

дозна единица која што има тежина помеѓу 30 и

пожелно во распон од 3 μm до 35 μm;

1.000 mg, по¬желно помеѓу 40 и 500 mg, при

• подготвување на сува мешавина со мешање

Патенти
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

на естетрол честичките со еден или повеќе

дозна единица.

фар¬мацевтски прифатливи ексципиенти;
и
• компресирање на сувата мешавина во тврда

, има уште 18 патентни барања

(51) A 01N 31/02, A 01N 35/02, A 01N 37/02, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

01N 37/36, A 01N 63/04, D 06M 16/00, C 12N
1/14, C 12P 7/00, C 12R 1/645, A 23B 7/154, A

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STROBEL, Gary, A.; GANDHI, Niranjan

23B 4/20, A 23L 3/3562, A 23L 3/3508, A 23L
3/3517, A 61K 45/06, A 61Q 11/02, A 61Q 19/00

Ramanlal and SKEBBA, Victoria, Palmer
(54) АНТИМИКРОБНИ СОСТАВИ И

(11) 8705

(13) Т1

ПОВРЗАНИ МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА
(57) 1 Антимикробен состав кој што се состои

(21) 2018/266

(22) 02/04/2018

од ацеталдехид; етил ацетат; 2-бутанон;

(45) 30/11/2018
(30) US214752P 27/04/2009 US; US257319P

пропионска ки¬се-лина, 2-метил-, метил естер;
етанол; оцетна киселина, 2-метилпропил естер;

02/11/2009 US and US315611P 19/03/2010 US
(96) 27/04/2010 EP10772527.7

пропионска киселина, 2-метил-, 2-метилпропил
естер; 1-пропанол, 2-метил-; 1-бутанол, 3-

(97) 17/01/2018 EP2424372
(73) Jeneil Biosurfactant Company, LLC

метил-, ацетат; пропионска ки¬се¬лина, 2метил-, 2-метилбутил естер; 1-бутанол, 3-

Saukville, WI 53080, US

метил-; пропионска киселина, 2-метил-; и

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

оцет¬на киселина, 2-фенилетил естер.
, има уште 6 патентни барања

58 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H
04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176
(11) 8716
(21) 2018/267

режими на внатрешно предвидување од лева
единица за предвидување и горна единица за

(13) Т1
(22) 02/04/2018

предвидување соседна на постоечката единица
за предвидување, каде што бројот на режими

(45) 30/11/2018

на внатрешно предвидување кои што припаѓаат

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and
KRA20110064301 30/06/2011 KR

на првата група на режими на внатрешно
предвидување е фиксиран на три;

(96) 12/08/2011 EP16184568.0
(97) 18/04/2018 EP3125553

генерирање на втора група на режими на
внатрешно предвидување користејќи режими на

(73) M&K Holdings Inc.
3rd Floor

внатрешно предвидување различни од
режимите на внатрешно предвидување кои што

Kisan Building, 67

припаѓаат на првата група на режими на

Seocho-Daero 25-Gil
Seocho-Gu

внатрешно предвидување;
енкодирање на индикатор на прва група на

Seoul 06586, KR
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

режими на внатрешно предвидување и индекс
кој што кореспондира со режимот на внатрешно

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

предвидување од постоечката единица за
предвидување од првата група на режими на

Скопје

внатрешно предвидување кога режимот на

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА

внатрешно предвидување од постоечката
единица за предвидување е вклучен во првата

РЕЖИМ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ
(57) 1 Постапка за енкодирање на режим на

група на режими на внатрешно предвидување;
и

внатрешно предвидување, која што вклучува:

енкодирање на индикатор на втора група на

определување на режим на внатрешно
предвидување од постоечката единица за

режими на внатрешно предвидување и индекс
кој што кореспондира со режимот на внатрешно

предвидување;
генерирање на прва група на режими на

предвидување од постоечката единица за
предвидување од втората група на режими на

внатрешно предвидување користејќи достапни

внатрешно предвидување кога режимот на

Патенти
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

внатрешно предвидување од постоечката

дополнителни режими на внатрешно

единица за предвидување не припаѓа на првата

предвидување кои што се определени така што

група на режими на внатрешно предвидување,
каде што, кога е достапен само еден режим на

кога едниот достапен режим на внатрешно
предвидување е не-насочен режим на

внатрешно предвидување надвор од режимите
на внатрешно предвидување од левата

внатрешно предвидување, двата дополнителни
режими на внатрешно предвидување

единица за предвидување и горната единица за
предвидување, првата група на режими на

вклучуваат друг не-насочен режим на
внатрешно предвидување и вертикален режим.

внатрешно предвидување ги вклучува едниот
достапен режим на внатрешно предвидување
од односните единици за предвидување и два

, има уште 3 патентни барања

(51) H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H
04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176

3rd Floor
Kisan Building, 67

(11) 8717

(13) Т1

Seocho-Daero 25-Gil

(21) 2018/268

(22) 02/04/2018
(45) 30/11/2018

Seocho-Gu
Seoul 06586, KR

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and
KRA20110064301 30/06/2011 KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(96) 12/08/2011 EP16184616.7
(97) 28/03/2018 EP3125561

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

(73) M&K Holdings Inc.

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОВТОРНО

предвидување на постоечката единица за

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА

предвидување кога индикаторот на првата

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ
(57) 1 Постапка за повторно воспоставување

група на режими на внатрешно предвидување
означува дека режимот на внатрешно

на режим на внатрешно предвидување, која
што вклучува:

предвидување на постоечката единица за
предвидување припаѓа на првата група на

повторно воспоставување на индикатор на
првата група на режимите на внатрешно

режими на внатрешно предвидување, и
каде што, кога е достапен само еден режим на

предвидување и индекс на режим на

внатрешно предвидување надвор од режимите

предвидување од постоечката единица за
предвидување;

на внатрешно предвидување од левата
единица за предвидување и горната единица за

генерирање на прва група на режими на
внатрешно предвидување користејќи достапни

предвидување, првата група на режими на
внатрешно предвидување ги вклучува едниот

режими на внатрешно предвидување од лева
единица за предвидување и горна единица за

достапен режим на внатрешно предвидување
од односните единици за предвидување и два

предвидување соседна на постоечката единица

дополнителни режими на внатрешно

за предвидување, каде што бројот на режими
на внатрешно предвидување кои што припаѓаат

предвидување кои што се определени така што
кога едниот достапен режим на внатрешно

на првата група на режими на внатрешно
предвидување е фиксиран на три; и

предвидување е не-насочен режим на
внатрешно предвидување, двата дополнителни

определување на режим на внатрешно
предвидување кој што е вклучен во првата

режими на внатрешно предвидување
вклучуваат друг не-насочен режим на

група на режими на внатрешно предвидување и

внатрешно предвидување и вертикален режим.

означен со индекс на режим на внатрешно
предвидување како режим на внатрешно

, има уште 2 патентни барања

Патенти
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) C 07D 403/06, A 61K 31/4196
(11) 8708
(13) Т1
(21) 2018/269

(22) 02/04/2018
(45) 30/11/2018

(30) EP20130179148 02/08/2013 -(96) 28/07/2014 EP14748150.1
(97) 28/02/2018 EP3027606
(73) UCB Biopharma SPRL
60 Allée de la Recherche

кадешто

1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

R1 е или 3,4,5-трифлуорофенил или 3цијанофенил група;

(72) MONTEL, Florian and JNOFF, Eric
(54) СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА

R2 е или цијано или хлорин.
како и негови таутомери, стереоизомери и соли.

КОНГИТИВНАТА ФУНКЦИЈА
(57) 1 Соединение со формула (I)

, има уште 7 патентни барања

(51) C 07J 31/00, C 07J 71/00, C 07J 9/00, C 07J

РЕЦЕПТОР

41/00, A 61K 31/575, A 61P 1/16
(11) 8709
(13) Т1

(57) 1 Соединение со формула I:

(21) 2018/270

(22) 03/04/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201361823169P 14/05/2013 US
(96) 14/05/2014 EP14723820.8
(97) 28/03/2018 EP2997035
(73) Intercept Pharmaceuticals, Inc.
New York, NY 10001, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PELLICCIARI, Roberto

или фармацевтски прифатлива сол, солват,
или аминокиселински конјугат од тоа, каде што:

(54) 11-ХИДРОКСИЛ-6-ЗАМЕНЕТИДЕРИВАТИ НА ЖОЛЧНИ КИСЕЛИНИ И

R1 е хидроксил;

НИВНИ АМИНОКИСЕЛИНСКИ КОНЈУГАТИ
КАКО МОДУЛАТОРИ НА ФАРНЕЗОИД X

R2 е водород, хидроксил, алкил, или халоген,
каде што споменатиот алкил е незаменет или
заменет со еден или повеќе Ra;

62 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

R3 е водород, хидроксил, алкил, или халоген,

OPO3H2, OPO32-, или водород; и

каде што споменатиот алкил е незаменет или

R6 е хидроксил, OSO3H, OSO3-, OCOCH3,

заменет со еден или повеќе Rb;
R4 е алкил, алкенил, алкинил, или халоген,

OPO3H2, OPO32-, или водород;

каде што споменатиот алкил е незаменет или
за¬ме¬нет со еден или повеќе Rc;

или земени заедно R5 и R6 со јаглеродниот
атом за кој што тие се закачени формираат

Ra, Rb, и Rc се секој независно халоген или
хидроксил;

карбонил.

R5 е хидроксил, OSO3H, OSO3-, OCOCH3,

, има уште 19 патентни барања

(51) F 25C 3/04
(11) 8650

(13) Т1

(72) GREGA, Samuel
(54) ХИДРАУЛИЧЕН УРЕД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ

(22) 18/05/2018
(45) 30/11/2018

СНЕГ
(57) 1 Хидрауличен уред за произведување снег

(21) 2018/409
(30) 992011 01/10/2011 SK

од вода, кој што има уред за низок притисок (2)

(96) 01/10/2012 EP12810065.8
(97) 21/02/2018 EP2761238

со уред за пумпање (2.1), за кој што уредот за
пумпање, уредот за чистење (2.2) и главниот

(73) OKEANOS CORPORATION
Victoria, Mahe, SC

уред за побуду-ва¬ње (2.3) поврзан фиксно или
одвоиво за уредот за чистење е поврзан, уред за

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

висок притисок (3) кој што има цевка за притисок
(3.1) за која што е поврзан топ за снег (3.3) и/или

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

некој друг уред за правење снег (3.4), и уред за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

дистрибуција

Патенти

(2.4)

под

главниот

уред

за
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

побудување (2.3), при што нај¬малку едната

излезниот

пумпа за висок притисок со која што се исклучува

поларизација е направена слично и во нејзината

уредот за низок притисок (2) од уре¬дот за висок
притисок (3), каде што најмалку еден уред за

внатрешност има тврд, течен или гасовит
материјал за поларизација (2.441, 3.441), а

побудување (2.35) е поставен на главниот уред
за побудување (2.3), при што топот за снег (3.3)

високонапонскиот
извор
(8)
воведува
електромагнетен променлив сигнал од 100-500

и/или другиот уред за правење снег (3.4) е
по¬вр¬зан преку блокови за побудување на

MHz со интензитет од 0,1-2,0 W во контролната
електрода (2.43, 3.43) кога уредот за

притисок (3.5) преку најмалку еден уред за

побудување притисок (3.51, 3.511, 3.512) или

побудување при¬тисок (3.51, 3.511, 3.512) за
цевката за притисок (3.1), и најмалку едниот

уредот за побудување (2.35) е поставен во вода,
а главниот уред за побудување (2.3) има

уред за побудување прити¬сок (3.51, 3.511,
3.512) и уредот за побудување (2.35) од кои што

хидрауличен огранок за довод и одвод со главен
отвор и ме¬ха¬низам за затворање (2.34) и втор

секој има заедничка комора (2.42, 3.42), која што
има контролна електрода (2.43, 3.43) поврзана

контролиран механизам за отворање и
затворање (2.31), кој што се празни во огранок за

за високонапонски извор (8) и поста¬ве¬на во

дистрибуција кој што е поставен над главниот

близината на отвор за
довод, при што
контролната електрода има обвивка (2.431, 3.41)

механизмот за отворање и зат¬ворање (2.34), со
најмалку еден термометар (2.32) и/или уред за

која што има форма на епрувета или туба од
силикат или керамика меѓу другите материјали и

мерење на притисок (2.33), и помеѓу
хидрауличниот огранок за довод и одвод, при

во која што антена во вид на прачка и/или
спирала (2.432, 3.432) е поставена и е поврзана

што најмалку уредот за побудување (2.35) е
обезбеден фиксно и/или одвоиво и се празни во

фиксно или од¬вои¬во за високонапонскиот

вториот контролиран механизам за отворање и

извор (8) поврзан за електрична струја (81), и
има електрода за полари¬за¬ција (2.44, 3.44),

зат¬ворање (2.31) и трет контролиран
механизам за отворање и затворање (2.36).

поставена во една обвивка во близина на

, има уште 8 патентни барања
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отвор,

која

што

електрода

за

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) B 21F 35/00, B 25B 27/30
(11) 8652
(13) Т1

пружини со тело (2) која има премин (3) за прием
на вретено (5) на кој спирална копресивна

(21) 2018/427

пружина (29, 30) може да биде поставена, каде
преминот е поставен концентрично со оска на

(22) 23/05/2018
(45) 30/11/2018

(30)
(96) 29/05/2013 EP13169751.8

ротација 7, околу која алатот (1), при
заштрафување на спиралните компресивни

(97) 21/03/2018 EP2669050

пружини (29, 30), ќе ротира во предодрена

(73) Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG
Oberstdorfer Strasse 11-15 87527 Sonthofen,

насока на ротација (8), при што телото на алатот
(2) има предна површина (9) поставена

DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

приближно во склад со оската на ротација 7,
каде соседно на премините (3) на предната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Koepff, Philipp

површина (9) канџа (12) за фиксирање еден крај
на спиралните компресивни пружини (29, 30) е

(54) Алат, систем и метод за заштрафување

формирана,

на спирални компресивни пружини на
пружина на завртна плоча

има проекција во насоката на ротација (8).

(57) 1 Алат за заштрафување на спирални
компресивни пружини на плоча на спирални

, има уште 14 патентни барања

Патенти

карактеризирана со тоа што
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) E 02D 5/28, E 02D 7/02, E 02D 5/52, E 02D
5/48
(11) 8647
(21) 2018/454

(13) Т1
(22) 05/06/2018

поставен на носечкиот столб (1) во областа на
вториот крај на столбот (1б), при што
приклучокот (3) или носечкиот столб (1) има
потпорник (9) во полето на вториот крај на

(45) 30/11/2018
(30) ATA8792014 05/12/2014 AT

носечкиот столб (1б) па така може да се воведе
уште еден потпорен столб (1) заедно со првиот

(96) 16/10/2015 EP15002971.8

столб (1а) колку што дозволува максималната

(97) 11/04/2018 EP3029205
(73) Tiroler Rohre GmbH

длабочина (Т) дефинирана од потпорникот (9).
Со следниве карактеристики:

Innsbruckerstrasse 51 6060 Hall in Tirol, AT
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

-

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) Satlow, Roland

Носечкиот столб (1) во полето на
вториот крај на столбот (1б) може да обезбеди

(54) НОСЕЧКИ СТОЛБ СО ГЛАВНО

најмалку еден пресечен дел во внатрешноста

ЦИЛИНДРИЧНА ОСКА
(57) 1 Носечки столб којшто (1) главно се

(8) зголемувајќи се значително до потпорникот
(9).

состои од цилиндрична оска (2), при што оската
(2) обезбедува прв крај на столбот (1а) и втор

, има уште 9 патентни барања

Приклучокот (3) и/или

крај на столбот (1б), при што приклучокот (3) е
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Патенти

Гласник Бр. 11/2018

(51) A 61F 2/00
(11) 8706
(21) 2018/455

30 Ноември 2018

(13) Т1

(54) ВЕШТАЧКИ СФИНКТЕР
(57) 1 Вештачки сфинктер кој содржи најмалку

(22) 06/06/2018
(45) 30/11/2018

два елементи (2) поврзани едни со други и
шуплина за чување течност под притисок;

(30) MI20141175 27/06/2014 IT
(96) 08/06/2015 EP15732430.2

наведените елементи (2) се приспособени за да
се поставуваат на страните на уретрата на

(97) 25/04/2018 EP3160386

пациентот; секој елемент (2) има соодветна

(73) Sambusseti, Antonio and Cancarini,
Gianni

контактна површина (3) со уретрата со
значителна полуцилиндрична форма; се

26100 Cremona (CR), IT and 25124 Brescia
(BS), IT

карактеризира со тоа што секој елемент (2) има
полуконусна површина (5) која е наспроти

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

контактната површина (3).
, има уште 8 патентни барања

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni

Патенти
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(51) H 01Q 1/12, H 01Q 15/16, H 01Q 23/00, H
01Q 19/19, H 01Q 19/13

држач во вид на L за монтирање на прачка (130)
за монтирање на радиото на прачка, назначено

(13) Т1
(22) 07/06/2018

со тоа, што држачот за монтирање на прачка
(130) вклучува задна плоча за спојување на

(45) 30/11/2018
(30) US201261621396P 06/04/2012 US;

прачката, и основна плоча со централен отвор
(402);

US201261621401P 06/04/2012 US and

рефлектор (120) прикачен на основната плоча

US201313839473 15/03/2013 US
(96) 04/04/2013 EP13716932.2

на држачот за монтирање на прачка (130) преку
лизгачкиот механизам со заклучување (304, 306,

(97) 07/03/2018 EP2834879
(73) Ubiquiti Networks, Inc.

308, 404, 406, 408), каде што рефлекторот (120)
вклучува централен отвор (302) кој е порамнет

685 Third Ave., 27th Floor New York, NY 10017,
US

за централниот отвор (402) на основната плоча;
и

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

антена

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LEE, Jude and HUERTA, Gerardo

централните отвори на рефлекторот (302) и
основната плоча (402), каде што антената за

(54) СКЛОП ОД АНТЕНИ ЗА БЕЗЖИЧНА
КОМУНИКАЦИЈА НА ДОЛГИ РАСТОЈАНИЈА

достава вклучува цевка за достава (110) која ги
сместува приемникот и/или предавателното

СО ГОЛЕМА БРЗИНА
(57) 1 Радио монтирано на прачка кое вклучува

коло, и потпорно куќиште (140) кое е потпора на
цевката за снабдување (110), каде што

лизгачки механизам со заклучување (304, 306,

потпорното

308, 404, 406, 408), радиото монтирано на
прачка
содржи:

централните отвори на рефлекторот (302) и
основната плоча (402), и потпорното куќиште

безжичен приемник и/или
коло;

(140) вклучува број на притисни шарки (512, 514,
516) кои се заклучени на работ на централниот

(11) 8730
(21) 2018/458

предавателно
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за

достава

куќиште

што

(140)

поминува

се

протега

низ

низ

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

отвор на рефлекторот (302) за да го прикачат

524)

потпорното куќиште (140) на рефлекторот (120),

толеранција на фабрикување и да дејствуваат

каде што потпорното куќиште (140) додатно
содржи број на локаторски пинови (522, 524)

како брава за лизгачкиот механизам со
заклучување (304, 306, 308, 404, 406, 408).

поврзани и за рефлекторот (120) и за основната
плоча, и каде што локаторските пинови (522,

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07J 9/00, C 07J 1/00, C 07J 7/00, A 61K
31/57, A 61K 31/575, A 61P 25/00

(54) НЕВРОАКТИВНИ 19-АЛКОКСИ-17СУПСТИТУИРАНИ СТЕРОИДИ, КОРИСНИ ВО

(11) 8659
(21) 2018/461

(13) Т1
(22) 08/06/2018

се

конфигурирани

да

прилагодуваат

ПОСТАПКИ НА ЛЕКУВАЊЕ
(57) 1 Соединение со Формула (I-g):

(45) 30/11/2018
(30) US201261738822P 18/12/2012 US
(96) 18/12/2013 EP13865411.6
(97) 25/04/2018 EP2935307
(73) Washington University and Sage
Therapeutics, Inc.
One Brookings Drive Saint Louis, MO 63130,
US and 215 First Street Cambridge, MA 02142,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) COVEY, Douglas and ROBICHAUD, Albert,
Jean

или негова фармацевтска прифатлива сол
кадешто:
R1 е избран од (C1-C4 алкил)-O, спирооксиран,

Патенти
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цијано, =O, нитро, (C1-C4 алкил)C(O), и HO(C1-

Rb е метил;

C4 алкил)C(O);

R8, кога е присутен, е H или опционално

R2 е =O, H, или ORa, кадешто Ra е избран од
H, опционално супституиран C1-C4 алкил, или

супституиран C1-C4 алкил;
- - - означува опционално, дополнителна C-C

опционално супституиран арил, со клаузула
дека кога R2 е =O, R8 не е прусутен;

врска, којашто резултира во C=C врска помеѓу
C16-C17, со клаузулата дека кога е присутен,

R3 е H, опционално супституиран C1-C4 алкил,
опционално супституиран C2-C4 алкенил,

R1 не е =O или спирооксиран.

опционално супституиран C2-C4 алкинил, или

, има уште 23 патентни барања

опционално супституиран арил;

(51) G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A
61K 39/395
(11) 8707
(21) 2018/466

(13) Т1
(22) 12/06/2018

(72) LANGERMANN, Solomon; LIU, Linda;
MARSHALL, Shannon and YAO, Sheng
(54) АНТИТЕЛА И ДРУГИ МОЛЕКУЛИ ШТО
ВРЗУВААТ B7-H1 И PD-1

(45) 30/11/2018
(30) US201161477414P 20/04/2011 US

(57)
1
Антитело, или антиген врзувачки
фрагмент од истото, кое се врзува за човечки

(96) 19/04/2012 EP12774724.4

PD-1, што содржи променлив регион на лесен

(97) 14/03/2018 EP2699264
(73) MedImmune, LLC

ланец што ја содржи секвенцата на амино
киселина од СЕК ИД БР:98, и променлив регион

One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878,
US

на тежок ланец што ја содржи секвенцата на
амино киселина од СЕК ИД БР:106.

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

, има уште 10 патентни барања
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(51) C 23C 2/20, C 23C 2/00
(11) 8648
(21) 2018/469

30 Ноември 2018

(13) Т1

обложување, кој е наполнет со течен материјал
(300) за обложување;

(22) 14/06/2018
(45) 30/11/2018

дување на вишок на делови на материјалот
(300) за обложување, додека е се уште течен,

(30) DE102014223818 21/11/2014 DE
(96) 02/10/2015 EP15775410.2

од површината на металната лента (200) откако
помина низ сад за обложување со помош на

(97) 11/04/2018 EP3221486

уред (120) за дување;

(73) Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH

стабилизација на метална лемта после
напуштање на уредот (120) за дување со

Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

помош на електромагнетен уред (140) за
стабилизација, кој во однос на насоката на

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) FONTAINE, Dominique

транспорт на метална лента се наоѓа зад
уредот за дување кој се наслонува врз уредот

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

за дување;

НА МЕТАЛНА ЛЕНТА ПРВО СО ТЕЧЕН
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

преместување на електромагнетен уред (140)
за стабилизација релативно во однос на уред

(57) 1 Постапка за обложување на метална
лента (200) со користење на материјал (300) за

(120) за дување во рамнина попречна во однос
на насока на транспорт на метална лента (200)

обложување кој е прво течен, при што
постапката се состои од следните чекори:

така што моменталната положба на метална
лента (200) се поклопува барем делумно со

спроведување на метална лента (200) која

однапред дефинирана посакувана централна

треба да се обложи, низ сад (110) за

позиција во отворот (142) во електромагнетниот

Патенти
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уред (140) за стабилизација; и

директно или индиректно се детектира

регулирање на моменталната позиција на

преместување на уредот (120) за дување во

металната лента во однос на однапред
дефинирана осакувана позиција со

однос на референтна пролазна позиција; и
за да се врши преместување на

преместување на уредот (120) за дување на
рамнина која е попречна во однос на насока на

електромагнетниот уред (140) за стабилизација
во согласност со и во спротивна насока на

танспортот на металната лента;
назначено со тоа што

детектирано поместување на уредот (120) за
дување на тој начин што електромагнетниот

се детектира отстапување на моменталната

уред (140) за стабиизација останува во својата

позиција на металната лента (200) од однапред
дефинирана централна позиција во отворот на

првобитна положба.

уредот (120) за дување;

, има уште 5 патентни барања

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K

1275 York Avenue New York, NY 10065, US and

31/4439, A 61P 35/00

12780 El Camino Real, Suite 301 San Diego, CA

(11) 8731
(21) 2018/470

(13) Т1
(22) 14/06/2018

92130, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(45) 30/11/2018
(30) US201261656888P 07/06/2012 US

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) SMITH, Nicholas, D.; HERBERT, Mark, R.;

(96) 04/06/2013 EP13800681.2
(97) 18/04/2018 EP2858985

OUERFELLI, Ouathek and DILHAS, Anna
(54) КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА МОДУЛАТОР

(73) Sloan-Kettering Institute for Cancer

НА РЕЦЕПТОРИ НА АНДРОГЕНИ

Research and Aragon Pharmaceuticals, Inc.
72 | С т р а н а
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(57) 1 Кристален облик B на 4-[7-(6-цијано-5-

100.897(2)°

трифлуорометилпиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-

c

18,4740(4) Å

5,7-диазаспиро[3.4]окт-5-ил]-2-флуоро-Nметилбензамид,истакнат со тоа што има

V

90°
4187,57(16) Å3

најмалку еден од:
(a) спектар на дифракција на X-зрак на прав

Z
Dc

8
1,515 g•cm-1

(XRPD),ист како што е прикажано во Слика 2;
(b) спектар на дифракција на X-зрак на прав

(d) ист пектар на дифракција на X-зрак на прав

(XRPD),со карактеристични врвови на 12.1±0.1°

(XRPD) како што се (a) или (b),после најмалку

2-teta, 16.0±0.1° 2-teta, 16.7±0.1° 2-teta,
20.1±0.1° 2-teta, 20.3±0.1° 2-teta;

недела дена на складирање на 40°C и 75% RV;
или

(c) параметри на единечна клетка кои се
еднакци на следните, на -173°C:

(e) ист спектар на дифракција на X-зрак на прав
(XRPD) како што се (a) или (b),после 12 дена на

Кристален систем
Просторна група

складирање на 25°Cи 92% RH.

Å

Моноклиничен
P2f/c a
17,7796(4)

, има уште 14 патентни барања

90°
b

12,9832 (3) Å

(51) H 01R 13/115
(11) 8668
(21) 2018/471

(96) 19/02/2015 EP15705026.1
(13) Т1
(22) 14/06/2018

(97) 04/04/2018 EP3123566
(73) Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

(45) 30/11/2018

Burgweg 22 57399 Kirchhundem, DE

(30) 202014101428U 26/03/2014 DE
Патенти
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

10’, 10") се воведува во отворот за вметнување

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(3), двата крака на дозната (2а,

(72) RAMM, Andreas
(54) КОНТАКТНА ДОЗНА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН

еластично да се отклонат нанадвор во
слободните области (F, F’); и каде што

ПРИКЛУЧОК
(57) 1 Контактна дозна (1) за електрични

првиот и вториот крак на дозната (2а, 2б) носат
еден наспорти друг барем на страната на

приклучоци (9a) или спојки, што содржи два
еластични крака на дозната (2а, 2б) кои

отворот за вметнување (3) каде што краевите на
првиот и вториот внатрешен крак (5а, 5б) се

формираат отвор за вметнување (3) и помеѓу кој

распоредени на слободните краеви (6а, 6б)

може да се прицврсти контактен пин (10, 10’, 10")
од штекер (11) во отворот за вметнување (3) со

првиот и вториот надворешен крак (4а, 4б) и
каде што слободните краеви на краците на

еластично отклонување на двата крака на
дозната (2а, 2б) далеку еден од друг долж

дозната (2а, 2б) се приближуваат еден со друг;
назначено
со
тоа,
што

рамнина на отклонување (A) кога контактниот
пин (10, 10’, 10") се воведува во отворот за

ограничувачки карактеристики (7, 7’) се
формирани помеѓу краците на дозната и

вметнување (3) нормално на рамнината на

надворешните краци (2а, 2б, 4а, 4б) на првиот и

отклонување
(A);
каде
што:
контактната дозна (1) содржи вилушка (12) која

вториот надворешен крак (4а, 4б), кои го
ограничуваат отклонувањето на првиот и

вклучува прв и втор надворешен крак (4а, 4б)
помеѓу кои се формира прв и втор внатрешен

вториот крак на дозната (2а, 2б); каде што
ограничувачките карактеристики (7, 7’) се

крак
(5а,
5б);
секој внатрешен крак (5а, 5б) има еден крај

димензионирани така што зависат од обликот на
слободните краеви на краците на дозната (2а,

распореден на слободен крај (6а, 6б) од

2б), краците на дозната кога се ангажираат на

соодветниот на надворешните краци (4а, 4б) и
кон другиот крај на секој внатрешен крак еден од

ограничувачките карактеристики (7, 7’) можат да
присвојат максимално растојание еден од друг

краците на дозната (2а, 2б) е дифиниран така
што
има
слободен
крај;

кое секогаш ќе биде помало од минималниот
дијаметар на контактниот пин (10, 10’, 10") што

слободни области (F, F’) се дефинирани помеѓу
краците на дозната и надворешните краци (2а,

треба да се прими на прицврстен начин.

2б, 4а, 4б), така што кога контактниот пин (10,

, има уште 10 патентни барања
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(51) C 07F 9/59, C 07F 9/572, C 07F 9/38, C 07F
9/655, A 61K 31/675, A 61K 31/665, A 61K
31/662, A 61K 45/06
(11) 8669
(21) 2018/472

(13) Т1
(22) 14/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201361764679P 14/02/2013 US
(96) 12/02/2014 EP14707887.7
(97) 28/03/2018 EP2956464
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

каде што:
R1 е H; -C1-7алкил или C6-10арил; каде што
алкил е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно одбрани од

(72) BARNES, David, Weninger; COHEN, Scott,

групата составена од -O-C(O)-O-C37циклоалкил, -O-C(O)-C3-7циклоалкил, -O-C(O)-

Louis and RIGEL, Dean, Franklin
(54) СУПСТИТУИРАНИ БИСФЕНИЛ

C6-10арил, -O-C(O)-O-C6-10арил, -O-C(O)-OC1-7алкил, -O-C(O)-C1-7алкил, хетероарил,

ДЕРИВАТИ НА БУТЕРНА ФОСФОНСКА
КИСЕЛИНА КАКО НЕП (НЕУТРАЛНА
ЕНДОПЕПТИДАЗА) ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение со формулата (I):

хетероциклил, -C(O)-хетероциклил, -C(O)NH2, C(O)NH-C1-7алкил, и -C(O)N(C1-7алкил)2;
каде што C3-7циклоалкил е заситена или
незаситена, но не-ароматична, моноциклична,
бициклична или трициклична C3-7
јаглеводородна група,

Патенти
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R2 е Cl, CH3 или F;
R3 е H, F, Cl, CH3 или OCH3, или

, има уште 18 патентни барања

негова фармацевтски прифатлива сол.

(51) B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B

(57) 1 Комплексен оксид што содржи силикон

01J 21/08, B 01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F
17/00, F 01N 3/10

оксид, цериум оксид и опционално оксид на
редок земјен метал елемент различен од

(11) 8728

(13) Т1

цериум,

(21) 2018/476

(22) 18/06/2018
(45) 30/11/2018

назначено
со
тоа,
што:
▪ реткиот земјен метал елемент различен од

(30) JP2011123010 01/06/2011 JP
(96) 28/05/2012 EP12792247.4

цериум е одбран помеѓу итриум, лантан,
прасеодимиум,
неодимиум,
самариум,

(97) 28/03/2018 EP2716361
(73) Rhodia Operations

европиум, гадолиниум, тербиум, диспрозиум,
холмиум, ербиум, тулиум, итербиум, лутетиум, и

40, rue de la Haie Coq 93306 Aubervilliers, FR

мешавини

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

▪ комплексот оксид содржи 1-20 делови по маса
од силикон, пресметани како SiO2, по вкупно 100

(72) OHTAKE Naotaka; MITSUOKA Keiichiro and
YOKOTA Kazuhiko

делови по маса од ретки земјени метал
елементи вклучително цериум, пресметани како

(54) КОМПЛЕКСЕН ОКСИД, МЕТОДА ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ, И

оксиди
▪ кога

КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

редуцирање

ИЗДУВЕН ГАС

(TPR) мерено во 10% водород-90% аргон

76 | С т р а н а

од

две
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оксид

повеќе
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температура
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50°Ц

до

900°Ц

при

што

површинска област на комплексот оксид според

температурата се зголемува со стапка од

БЕТ

10°Ц/мин, следено од третирање со оксидација
на 500°Ц за 0.5 часа, и потоа повторно се

стапката на редуцирање се пресметува како што
следува:

изведува
мерење
на
редуцирање
со
програмирана
температура,
пресметаната

стапка на редуцирање (%) = измерена
потрошувачка на водород од примерок на и под

стапка на редуцирање на истиот на и под 400°Ц
е
најмалку
1.5%,

400°Ц (умол/г)/теоретска потрошувачка на
водород од цериум оксид во примерок (умол/г) x

▪ откако ќе се повторат три пати мерењето на

100.

редуцирањето со програмирана температура и
третирањето со оксидација, специфичната

, има уште 12 патентни барања

(51) B 01D 17/02, C 22B 3/00

органски

(11) 8732
(21) 2018/477

(13) Т1
(22) 18/06/2018

методата

и

е

најмалку

тврди

20

компоненти;

м2/г,

и

б) отстранување на органскиот растворувач од
фаза
на
екстракција
од
сепарираните

(45) 30/11/2018
(30) US201161531074P 05/09/2011 US

компоненти,
со што

се

(96) 31/08/2012 EP12756899.6

растворувач

фаза

(97) 21/03/2018 EP2753720
(73) Cytec Technology Corp.

емулзијата,
назначено со тоа, што полимерно агрегирачкиот

300 Delaware Avenue Wilmington, DE 19801,
US

агенс што е растворлив во вода или што
набабрува во вода содржи полимер што е

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

добиен од барем еден мономер селектиран од
групата
составена
од:

(72) SODERSTROM, Matthew, D. and SEXTON,

i) катјонски мономер одбран од една или повеќе

Christopher
(54) ПОСТАПКИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ

од формулите I, II, или III

од

обновува
на

органскиот

екстракција

од

РАСТВОРУВАЧ ОД ОРГАНСКА
ЕКСТРАКЦИЈА ОД ТВРДО-СТАБИЛИЗИРАНИ
ЕМУЛЗИИ ФОРМИРАНИ ВО
ХИДРОМЕТАЛУРШКИ КОЛА ЗА
ЕКСТРАКЦИЈА НА РАСТВОРУВАЧ
(57) 1 Постапка за обновување фаза на
растворувач од органска екстракција од трврдостабилизирана
емулзија
формирана
хидрометалуршко коло за екстракција

во
на

растворувач
што
содржи:
a) мешање полимерно агрегирачки агенс што е
растворлив во вода или што набабрува во вода
со тврдо-стабилизираната емулзија, со што се
сепарира емулзијата во нејзините водени,
Патенти
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диалкиламиноалкил(мет)акрилати; N,Nдиалкиламиноалкил(мет)акриламиди; соли од
истите; кватернери од истите; и мешавини од
истите;
ii) анјонски мономер селектиран од групата
составена од (алкил)акрилна киселина;
фумарна киселина; кротонска киселина;
малеична киселина; 2-акриламидо-2-(C1-C6
алкил сулфонска киселина); стирен сулфонска
каде што
R1, R2, и R5 се секое независно водород или

киселина; соли од истите; и мешавини од
истите; и

C1 до C6 алкил;
R3 и R4 се секое независно водород, C1 до C12

iii) нејонски мономер селектиран од групата
составена од (алкил)акриламид; N-

алкил, арил, арилалкил, или хидроксиетил; и
R2 и R4 или R2 и R3 може да се комбинираат

(алкил)акриламиди; N,N-диалкил акриламиди;
метил акрилат; метил метакрилат;

да формираат цикличен прстен што содржи

акрилoнитрил; N-винил ацетамид; N-

еден или повеќе хетеро атоми:
Z е коњугираната база на киселина,

винилформамид; N-винил пиролидон;
хидроксиалкил метакрилати; стирен; винил

X е кислород или -NR6, каде што
R6 е водород или C1 до C6 алкил; и

ацетат; соли од истите; и мешавини од истите.

A е C1 до C12 алкилен;
диалил диалкилaамониум халиди; N,N-

, има уште 24 патентни барања

(51) A 61K 31/439, A 61P 25/00

КАРБОКСАМИД И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ

(11) 8725

(13) Т1

ПРИФАТЛИВИ СОЛИ

(21) 2018/478

(22) 18/06/2018
(45) 30/11/2018

(57) 1 (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова

(30) US116106P 19/11/2008 US
(96) 19/11/2009 EP15151165.6

фармацевтски прифатлива сол, или
фармацевтски состав што го содржи

(97) 21/03/2018 EP2889033
(73) Forum Pharmaceuticals Inc.

наведениот (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова

225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во

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

метода за третирање на индивидуално
страдање од негативни симптоми на

(72) Koenig, Gerhard; Chesworth, Richard and
Shapiro, Gideon

шизофренија назначено со тоа, што (R)-7хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-

(54) ТРЕТМАН НА НЕГАТИВНИ СИМПТОМИ
ОД ШИЗОФРЕНИЈА СО (R)-7-ХЛОРО-N-

карбоксамидот или неговата фармацевтски
прифатлива сол се амиднистрира на пациентот

(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО[B]ТИОФЕН-2-

во дневна доза од 0.1 mg - 3 mg.
, има уште 6 патентни барања
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(51) B 01D 53/94, B 01J 35/10, B 01J 23/10, B
01J 37/03, C 01B 13/36, C 01F 17/00, C 01G

цериум оксид; што има, после калцинација на
температура од 900°Ц за период од 4 часа, две

25/00
(11) 8727

(13) Т1

популации на пори, соодветните дијаметри на
истите се центрирани околу вредноста на:

(22) 18/06/2018
(45) 30/11/2018

▪ помеѓу 5 и 15 nm за 1та популација и помеѓу 45
и 65 nm за 2та популација доколку пропорцијата

(21) 2018/479

(30) FR0903506 17/07/2009 FR

на цериум оксид е помеѓу 30% и 65%; или друго

(96) 02/07/2010 EP10726996.1
(97) 21/03/2018 EP2454196

▪ помеѓу 10 и 20 nm за 1та популација и помеѓу
60 и 100 nm за 2та популација доколку

(73) Rhodia Opérations
40, rue de La Haie Coq 93306 Aubervilliers, FR

пропорцијата на цериум оксид е повисока од
65%,

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

изразот “популација на пори центрирани
околу одредена вредност” значи дека, на

(72) IFRAH, Simon and LARCHER, Olivier

кривата (Ц) што го дава дериватот од функцијата

(54) СОСТАВ ШТО СОДРЖИ СЕРИУМ ОКСИД
И ЦИРКОНИУМ ОКСИД ШТО ИМА

В=ф(д), В го претставува волуменот на пора како
функција од дијаметарот на пора д, присуството,

СПЕЦИФИЧНА ПОРОЗНОСТ, МЕТОДА ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И УПОТРЕБА

во кривата (Ц), на врв е забележан максимумот
од кој е лоциран на оваа дадена вредност.

НА ИСТИОТ ВО КАТАЛИЗА
(57) 1 Состав на база на цериум оксид и

, има уште 20 патентни барања

циркониум оксид што содржи најмалку 30 wt%

Патенти
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(51) A 61K 31/135, A 61K 31/192, A 61K 9/28, A
61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 47/36
(11) 8671
(21) 2018/480

(13) Т1
(22) 19/06/2018

од групата составена од трометамол,
триметиламин, диметиламин, етиламин,
триметиламин, диетиламин, L-лизин, L-аргинин,
диетаноламин, натриум хидроксид,

(45) 30/11/2018
(30) IT2013MI00210 14/02/2013 IT

- органската или неорганската база е избрана
од групата составена од хидрохлорна,

(96) 06/02/2014 EP14705987.7

хидробромна, фосфорна, сулфурна,

(97) 18/04/2018 EP2956129
(73) LABORATORIOS MENARINI S.A.

метансулфонска, бензенсулфонска,
толуенсулфонска, оцетна, пропионска,

Alfonso XII, 587 08912 Badalona Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

малична, малеична, сукцинска, цитрична, Lтартаратна, млечна, малонска, аспартамска,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SCHMITZ, Reinhard and KOHL, Tobias

глутаминска;
ii) филтер којшто е микрокристална целулоза;

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО

iii) врзувач избран од групата составена од

СОДРЖАТ ДЕКСКЕТОПРОФЕН И ТРАМАДОЛ
(57) 1 Фармацевтски состав во цврста орална

пченкарен скроб, пре -желатинизиран
пченкарен скроб и хидромелоза или нивни

дозирана форма, којшто содржи:
i) комбинација на две активни фармацевтски

смеси;
iv) фармацевтски прифатлив ексципиенс,

состојки, декскетопрофен како сол со органски
или неоргански бази и трамадол како сол со

кадешто сите компоненти на составот се во
физички контакт.

органски или неоргански киселини, кадешто:
- органската или неорганската база е избрана
80 | С т р а н а

, има уште 19 патентни барања
Патенти
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30 Ноември 2018

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/215, A 61K 31/275,
A 61K 31/47, A 61K 9/00, A 61P 29/00
(11) 8673
(21) 2018/481

(13) Т1
(22) 20/06/2018

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RUPP, Roland; TERWEY, Theis and
ANDERSEN, Peder M.

(45) 30/11/2018
(30) EP12179232 03/08/2012 -- and

(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

EP12187939 10/10/2012 --

(57) 1 Комбинација за употреба во оралниот

(96) 02/08/2013 EP13745073.0
(97) 11/04/2018 EP2879672

третман на мултиплекс склероза која што се
состои од ди¬метилфумарат и еден агенс

(73) FWP IP APS
Østergade 24 A, 1100 København K,, DK

селектиран од терифлуномид и финголимод
како активни состојки и еден или повеќе

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

фармацевтски
прифатливи
, има уште 23 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61P 37/08

(97) 18/04/2018 EP3064511

ексципиенти.

(11) 8675

(13) Т1

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

(21) 2018/482

(22) 20/06/2018
(45) 30/11/2018

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

(30) US20080260307 29/10/2008 US
(96) 27/10/2009 EP16161244.5
Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) MARTIN, Joel H; PAPADOPOULOS,

групата составена од нарушувања на бели

Nicholas J; FAIRHURST, Jeanette L and HUANG,

дробови,

Tammy T
(54) МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА ЧОВЕЧКИ

алергиски
кадешто антителото

АНТИТЕЛА СО ВИСОК АФИНИТЕТ ЗА
ЧОВЕЧКИ IL-4 РЕЦЕПТОР

содржи тешка низа на варијабилен регион
(HCVR) којшто ја содржи аминокиселинската

(57) 1 Употреба на антитело или антигенврзувачки фрагмент коишто специфично се

секвенца прикажана во SEQ ID NO:162 и лесна
низа на варијабилен регион (LCVR) којшто ја

врзуваат за човечки интерлеукин-4 рецептор

содржи аминокиселинската секвенца прикажана

(hIL-4R) (SEQ ID NO:274) во производството на
лек за лекувањето на болест или нарушување,

во

кадешто болеста или нарушување е избрано од

, има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 31/65, A 61K 9/20, A 61K 9/00
(11) 8704
(13) Т1

(72) JOHNSTON, Sean
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ОРАЛНА ТАБЛЕТА

(21) 2018/483

НА СОЕДИНЕНИЕ НА ТЕТРАЦИКЛИН
(57) 1 Орална формулација во форма на

(22) 21/06/2018
(45) 30/11/2018

воспалителни

SEQ

нарушувања

или

негов

ID

и

реакции,
фрагмент,

NO:164.

(30) US20080040398P 28/03/2008 US

таблета 9-[(2,2-диметил-пропил амино) метил]-

(96) 30/03/2009 EP09723896.8
(97) 28/03/2018 EP2271348

миноциклин или негова сол, содржи 18 до 22%
тежински проценти на 9-[2,2-диметил-пропил

(73) Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza Boston, MA 02116, US

амино) метил]-миноциклин, и назначена со тоа
што таблетата е формирана со метод на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

компактирање
на
, има уште 10 патентни барања

ролна.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(51) D 21F 1/32, D 21F 7/12, D 21F 7/10
(11) 8701
(13) Т1

за притискање (3, 4) се доведува во контакт со
хартиената мрежа (5), овде апсорбира вода, и

(21) 2018/485

подоцна, се третира преку вода за чистење за
повторно воспоставување на апсорбирачка

(22) 21/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) DE102015015949 08/12/2015 DE

филц структура која се доставува преку млазник

(96) 15/11/2016 EP16198949.6
(97) 28/03/2017 EP3178989

под висок-притисок (12), се суши во инсталација
за сушење (9) и враќа до валјакот за притискање

(73) Messer Austria GmbH and Messer
Slovenija d.o.o.

(3, 4), каде што водата за чистење која се
користи
за
повторно
воспоставување

Industriestrasse 5 2352 Gumpoldskirchen, AT
and Jugova 20 2342 Ruse, SI

апсорбирачка структура од бескрајниот филц (2)
во спротивна насока на млазникот под висок-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

притисок (12) се газира со јаглерод диоксид,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Thaller, Bernhard and Sibila, Dejan

каде што водата за чистење во доводот на
јаглеродниот диоксид има притисок од барем

(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ ФИЛЦ
ОД ПРЕСА

5.18 бара, јаглеродниот диоксид се доставува во
водата за чистење во течна состојба, и каде што

(57) 1 Метода за третирање бескраен филц кој

барем дел од јаглеродниот диоксид се раствора

во постапка за производството на хартија се
користи за одводнување на хартиена мрежа, во

во водата за чистење и заедно со водата за
чистење барем делумно го пенетрира филцот.

која метода бескрајниот филц (2) за време на
една револуција со помош на барем еден валјак

, има уште 6 патентни барања

Патенти
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(51) C 07K 14/005, C 12N 15/867, A 61K 38/15
(11) 8726
(21) 2018/486

(72) FORSSMANN, Wolf-Georg; ZGRAJA,
Andreas and RICHTER, Rudolf

(13) Т1
(22) 21/06/2018

(54) Протрансдуцин В како промотор на
трансфер на гени

(45) 30/11/2018

(57) 1 1.

Пептид

којшто

ја

содржи

(30) EP13166266 02/05/2013 -(96) 30/04/2014 EP14724030.3

следната
секвенца:
X-Glu-Cys-Lys-Ile-Lys-Gln-Ile-Ile-Asn-Met-Trp-Gln,

(97) 06/06/2018 EP2992004
(73) Pharis Biotec GmbH

назначено со тоа, што групата X-Glu е
аминокиселина,
конкретно
пироглутамска

Feodor-Lynen-Strasse 31 30625 Hannover, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

киселина.

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

, има уште 5 патентни барања

(51) A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616,
A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K

(96) 29/04/2013 EP17156227.5
(97) 23/05/2018 EP3189830

9/20, A 61K 47/32
(11) 8699

(13) Т1

(73) Tillotts Pharma AG
Baslerstrasse 15 4310 Rheinfelden, CH

(22) 21/06/2018
(45) 30/11/2018

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

(21) 2018/487

(30) EP20120166110 30/04/2012 -- and

(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos;

US201261640217P 30/04/2012 US

BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-
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Claude; BASIT, Abdul, Waseh; VARUM, Felipe,

прв полимерен материјал којшто е подложен на

José, Oliveria and FREIRE, Ana, Cristina

напад од колонски бактерии и втор полимерен

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

материјал којшто има pH вредност на pH 6 или
повеќе,
и

(57) 1 Формулација на лек со продолжено
ослободување за орална администрација да се

кадешто внатрешниот слој содржи трет
полимерен материјал којшто е не-јонски

ослободи лекот во дебелото црево кај субјект,
споменатата
формулација
содржи:

полимер којшто е растворлив во интестиналната
течност или гастроинтестиналната течност и

јадро и обложување на јадрото, јадрото содржи

барем еден адитив избран од пуферирачки

лек и обложувањето содржи надворешен слој и
внатрешен
слој,

агенс

кадешто надворешниот слој содржи смеса од

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07C 279/18, C 07D 217/26, C 07D 333/68,

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 333/40, C 07D 333/24, C 07D 307/81, C

1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi

07D 333/70, A 61K 31/24, A 61K 31/472, A 61K
31/381, A 61K 31/343, A 61P 13/12

Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

и

база.

(13) Т1
(22) 22/06/2018

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) YAMAKI, Susumu; FUJIYASU, Jiro; ASANO,

(45) 30/11/2018
(30) JP20130050011 13/03/2013 JP

Toru; KANEKO, Osamu; KOIKE, Yuka; IMAIZUMI,
Tomoyoshi; URANO, Yasuharu; SATOU, Tomohki

(96) 13/03/2014 EP14763790.4

and SASAMURA, Satoshi

(11) 8698
(21) 2018/488

(97) 30/05/2018 EP2975023
Патенти
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(54) СОЕДИНЕНИЕ ЕСТЕР НА

од понизок алкил кој може да биде

ГВАНИДИНОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА

супституиран со најмалку еден супс¬титуент

(57) 1 1.
Соединение со формулата (I)
или негова сол:

одбран од групата која се состои од халоген и –
CO2H, -O-(по¬ни-зок алкил кој може да биде
супституиран со најмалку една група –CO2H),
ха¬ло¬ген и –CO2H; и
(10)
–C(O)-O-понизок алкил и –CO2H или
негов биолошки еквивалент; и
групата D2 содржи:

назначено со тоа, што:

(1)
(2)

халоген,
–OH и –O-понизок алкил,

L1 e врска или –понизок алкилен-,
L2 e понизок алкилен кој може да биде

(3)
(4)

–SH и –S-понизок алкил,
–S(O)-понизок алкил и –S(O)2-понизок

супституиран со супституент одбран од групата
D1,

алкил,
(5)
–CN,

R1 e H, или понизок алкил кој може да биде
супституиран со супституент одбран од групата

(6)

–NO2,

која се состои од i) арил кој може да биде

(7)
–NH2, -NH-(понизок алкил) и –N(понизок
алкил)2,

супституиран со супституент од¬бран од
групата D2; ii) ароматска хетероциклична група

(8)
(9)

која може да биде супс¬ти¬туирана со
супституент одбран од групата D2; и iii) –CO2H,

–C(O)-N(понизок алкил)2,
(10)
–C(O)-O-понизок алкил и –CO2H или

или R1 се комбинира со групата HO2C-L2 и
формира цикличен амино супституиран со –

негов биолошки еквивалент; и

–C(O)-понизок алкил,
–C(O)-NH2, -C(O)-NH-(понизок алкил) и

CO2H; и

(11)
понизок алкил и –O-понизок алкил, каде
што секој од нив може да биде

прс¬тенот B е нафталендиил, 1,2,3,4тетрахидронафталендиил, 2,3-ди¬хид¬ро¬ин-

супс¬т¬и¬туиран со најмалку еден супституент
одбран од групата која се состои од (1) и (10)

ден¬ди¬ил, бензотиофендиил,
бензофурандиил, или 2,3-

наведени погоре,
каде што:

дихидробензофурандиил,
каде што групата D1 содржи:

арил значи група на моноцикличен до

(1)

халоген,

трицикличен ароматски јаглеводород во
прс¬тенот, која содржи 6 до 14 јаглеродни

(2)
(3)

–OH и –O-понизок алкил,
–SH и –S-понизок алкил,

атоми;
ароматска хетероциклична група значи

(4)
–S(O)-понизок алкил и –S(O)2-понизок
алкил,
(5)
(6)

–CN,
–NO2,

(7)

–NH2, -NH-(понизок алкил) и –N(понизок

ароматска моноциклична хетероциклична група
која со¬др¬жи 5 до 6 елементи на прстенот и
која содржи најмалку еден хетероатом одбран
од O, N и S како атом кој го сочинува прстенот,
или ароматска бициклична

алкил)2,
(8)
–C(O)-понизок алкил,

хе¬те¬ро¬цик¬лична група којашто е
формирана по пат на фузија на наведениот

(9)
арил супституиран со најмалку еден
супституент одбран од групата која се сос¬тои

ароматски мо¬ноцикличен хетероциклик со
прстен на бензен или на тиофен;
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цик¬личен амино е неароматска

разгранет алкил кој содржи 1 до 6 јаг¬ле-

хетероциклична група која содржи атом на азот,

род¬ни атоми,

ко¬јашто има врска врз азотниот атом и каде
што наведената неароматска хе¬те¬ро-

понизок алкилен значи двовалентна група
којашто е формирана по пат на отстра-ну¬вање

цик¬лична група е неароматска моноциклична
хетероциклична група која содржи 3 до 7

на било кој водороден атом на наведениот
понизок алкил; и

елементи на прстенот и содржи најмалку еден
хетероатом одбран од O, N и S како атом кој го

биолошки еквивалент на –CO2H значи –C(O)NH-OH, -C(O)-NH-O-понизок алкил,

сочинува прстенот, или неароматска

-C(O)-NH-CN, -C(O)-NH-S(O)2-понизок алкил, -

бициклична хе¬те¬ро¬цик-лич¬на група којашто
е формирана по пат на фузија на наведениот

C(O)-NH-S(O)2-N(понизок алкил)2, тет¬разолил,
оксадиазолонил, оксадиазолетионил,

неароматски хе¬те¬ро¬циклик со прстен на
бензен, прстен на тиофен, или прстен на

оксатиадиазолил, ти¬а¬ди¬а¬зо¬ло-нил,
триазолетионил и хидрокси изоксазолил.

циклохексан, во кој¬што дел од врските може
да бидат незаситени;

, има уште 20 патентни барања

понизок алкил значи праволиниски или

(51) A 61K 31/501, A 61P 25/14, A 61P 25/00
(11) 8697
(21) 2018/489

(13) Т1
(22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018
(30) GB20140003944 06/03/2014 GB
(96) 06/03/2015 EP15709324.6
(97) 06/06/2018 EP3113778
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALMOND, Sarah
(54) ПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА
ВО ЗАШТИТАТА ИЛИ ЛЕКУВАЊЕТО НА
АТАКСИЧНО НАРУШУВАЊЕ
(57) 1 Соединение со формула (I), или негова
фармацевтска прифатлива сол,

кадешто
R1 претставува водороден или
флуорен атом или трифлуорометил група;
R2 претставува група-X-Y-R3;
X и Y секој независно претставува врска,
кислороден атом или група- C(O), -S(O)n, C(O)NR4, -S(O)2NR4, -NR4,
или -CR4R5-, под услов ако X и Y не може
заедно истовремено да претставуваат врска и
под услов ако X и Y се заедно различно од
врска, потоа барем еден од X и Y претставуваCR4R5-;
n е 0, 1 или 2;

Патенти
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секој R4 независно претставува водороден

амино, -CON(R6)2, C1-C6 алкиламино, ди-(C1-

атом или C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил

C6 алкил)амино, C3-C6 циклоалкил, C3-C6

група;
секој R5 независно претставува водороден

циклоалкилокси, C3-C6 циклоалкилметил, -[O]p(CH2)q-O-R7 и 4- до 6-член заситен или

атом, C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил група
или =CH-;

незаситен хетероцикличен прстен (опционално
супституиран со барем еден супституент

R3 претставува 3- до 10-член заситен или
незаситен карбоцикличен или хетероцикличен

избран од C1-C4 алкил и C1-C4 алкокси);
секој R6 независно претставува водороден

прстенест систем, прстенестиот систем само по

атом или C1-C6 алкил група;

себе е опционално супституиран со барем еден
супституент избран од халоген, хидроксил,

p е 0 или 1;
q е 1, 2, 3 или 4; и

цијано, оксо, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C1C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, C1-C6

R7 претставува C1-C6 алкил група;
за употреба во заштитата или лекувањето на

алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио,
C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,

атаксично нарушување.

C1-C6 алкилкарбонил, C1-C6

, има уште 14 патентни барања

алкилкарбонилокси, C1-C6 алкоксикарбонил,

(51) E 03B 7/04, F 16L 41/02, F 16L 37/00, F 16L
15/00, F 16L 33/207

- со подолжна оска (LA1, LA2, LA3) на
приклучоци (AS1, AS2, AS3) во суштина се

(13) Т1
(22) 22/06/2018

наоѓаат
во
првата
рамна
(E1);
- првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок

(45) 30/11/2018
(30) DE201320100762U 20/02/2013 DE

(AS2) сместени се на заедничка страна во однос
на втората рамна (E2), при што втората рамна

(96) 18/02/2014 EP14705343.3

(E2) лежи управно на првата рамна (E1) и проѓа

(97) 04/04/2018 EP2959200
(73) Uponor Innovation AB

низ подолжна оска (LA3) на тртиот приклучок
(AS3);

P.O. Box 101 73061 Virsbo, SE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

- третиот приклучок (AS3) има навој,
- првиот приклучок (AS1) и вториот приклучок

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BARTENSTEIN, Paul

(AS2) споени се со помош на цевест дел (UA) во
U-облик, при што издолжениот цевест дел (LA)

(54) ЦЕВЕН ПРИКЛУЧОК И СКЛОПКА СО

со третиот приклучок (AS3) е формиран од

ЦЕВЕН ПРИКЛУЧОК
(57) 1 1. Цевен приклучок (RVS) за зидна

цевестиот
дел
(UA)
со
U-облик;
и
кај кој првиот приклучок (AS1) и вториот

инсталација на реден цевен систем или
прстенест цевен систем,кој се состои исклучиво

приклучок (AS2) се меѓусебно раздвоени на
таков начин што првиот приклучок (AS1) и

од првиот приклучок (AS1), вториот приклучок
(AS2), третиот приклучок (AS3) и цевен дел (UA)

вториот приклучок (AS2) се достапни за
поврзување на цевоводот со помош на

со

алат,поодредено со алати (PW) за пресување.

(11) 8723
(21) 2018/490

U-облик,

при

што

-цевниот приклучок (RVS) се произведува во
еден
комад;
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(51) C 07D 213/40, C 07D 405/12, C 07D 213/78,
C 07D 213/74, C 07D 213/71, C 07D 213/26, C
07D 213/30, C 07D 491/04, C 07D 213/61, C 07D
213/64, A 61K 31/505, A 61K 31/44, A 61K
31/436, A 61K 31/4355, A 61P 25/00
(11) 8721
(13) Т1
(21) 2018/491

(22) 22/06/2018

(45) 30/11/2018
(30) DK201100520P 08/07/2011 DK and
US201161505847P 08/07/2011 US
(96) 06/07/2012 EP12740520.7
(97) 30/05/2018 EP2729447
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PÜSCHL, Ask; ESKILDSEN, Jørgen and
SAMS, Anette Graven
(54) ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРНИ МОДУЛАТОРИ
НА НИКОТИНСКИ АЦЕТИЛХОЛИНСКИ
РЕЦЕПТОР
(57) 1 Соединение спрема формула [1]
Патенти

во која К1, К2, КЗ, К4 и К5 се избрани независно
еден од друг од Н, С^алкил, С2-балкенил, С2балкинил, С1_балкокси, цијано и на халоген,
при што спомнатите Сг-балкил, С2-балкенил и
С2. балкинил опционо се супституирани со еден
или повеќе супституенти независно избрани од
хлор и флуор;
К6 е хидроксиметил;
А7 е С-К7, А8 е И, а А9 е С-К9;
К7, К9, К10 и К11 избрани се независно еден
оддругод Н, С1-балкил, С2.балкенил, С2балкинил, С1-балкокси, цијано, МК12К13, С189 | С т р а н а
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балкилсулфонил и халоген, при што
спомнатите С1-балкил, С2. балкенил, С2-

К12 и К13 независно претставуваат водород,

балкинил или С1-балкокси опционо се
супституирани со еден или повеќе супституенти

С^алкил, С2-балкенил и С2-балкинил; и
нивните фармацевтски прифатливи соли.

избрани од хлор,флуор, С1-балкокси, цијано и
(МК12К13;

, има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 31/138, A 61K 38/14, A 61P 31/04, A

(72) HU, Yanmin and COATES, Anthony RM

61P 31/10
(11) 8696

(13) Т1

(54) КОМБИНАЦИЈА ОД
ФЕНОКСИБЕНЗАМИН И ПОЛИМИКСИН Е ЗА

(21) 2018/492

(22) 25/06/2018

TРЕТИРАЊЕ МИКРОБНИ ИНФЕКЦИИ

(45) 30/11/2018
(30) GB201015079 10/09/2010 GB

(57)
1
Комбинација
што
содржи
феноксибензамин или негова фармацевтски

(96) 09/09/2011 EP11758257.7
(97) 28/03/2018 EP2613774

прифатлива сол и/или солват, и полимиксин E
или негова фармацевтски прифатлива сол и/или

(73) Helperby Therapeutics Limited
66 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LH, GB

солват.
, има уште 8 патентни барања

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

(51) A 61K 51/04, A 61K 51/10, A 61P 35/00
(11) 8693
90 | С т р а н а
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(22) 25/06/2018
(45) 30/11/2018
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(30) GB201002508 12/02/2010 GB
(96) 14/02/2011 EP11702857.1
(97) 28/03/2018 EP2533817
(73) Bayer AS
Drammensveien 288 0283 Oslo, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) RAMDAHL, Thomas
(54) КОМПЛЕКСИ ШТО ЕМИТИРААТ ЦЕЛНИ
АЛФА-ЧЕСТИЧКИ ШТО СОДРЖАТ ТОРИУМ
РАДИОНУКЛИД И ХИДРОКСИПИРИДИНОН
ШТО СОДРЖИ ЛИГАНД
(57)
1
од целно

ткиво

што

содржи

назначено со тоа, што RN е супституирана или
несупституирана хидрокарбил група;
каде што RL е поврзувачка средина, RB е
потпорна средина, и T е шаблон група која ги
прикачува секоја од четирите хелатни

- средина од целно ткиво одбрана од антитела,
конструкции од антитела, фрагменти од

хидроксипиридинон средини преку нивните
поврзувачки групи,

антитела,

- спојувачка средина која го поврзува лигандот
што содржи октадентат хидроксипиридинон за

конструкции

од

фрагменти

или

мешавини од истите, пептид, амино киселина,
стероиден или нестероиден хормон, фолат,
естроген,
лиганд

тестостерон
или
биотин,
што
содржи
октадентат

хидроксипиридинон со формулата III или IV

целната средина,
и
- 4+ јонот од радионуклид што го емитира алфа
227-ториумот.
, има уште 7 патентни барања

Патенти
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(51) C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 231/14,
C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C

KAKUDA, Shinji; LOPEZ, Patricia; NAKAJIMA,
Ryota; OKADA, Kazuhisa; OLSON, Steven H.;

07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/12, A 61K
31/4155, A 61P 29/00

OONO, Hiroyuki; PENNINGTON, Lewis D.;
SASAKI, Kosuke; SHIMADA, Keiko; WHITE, Ryan

(11) 8689
(21) 2018/494

(13) Т1
(22) 25/06/2018

D.; WURZ, Ryan P.; YI, Shuyan and ZHENG, Xiao
Mei

(45) 30/11/2018

(54) ДЕРИВАТ НА ПИРAЗOЛ АМИД

(30) JP2014039880 28/02/2014 JP
(96) 27/02/2015 EP15713244.0

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I) или негова фармацевтски прифатлива сол:

(97) 02/05/2018 EP3110810
(73) Teijin Pharma Limited
Kasumigaseki Common Gate, West Tower, 2-1
Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8585,, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GEUNS-MEYER, Stephanie; HAO, Xiaolin;
SHIN, Youngsook; BECK, Hilary Plake; CHAKKA,
Nagasree; CEE, Victor J.; CUSHING, Timothy D.;
BOOKER, Shon Keith; BREGMAN, Howard;
EPSTEIN, Oleg; FOX, Brian M.; HIBIYA, Kenta;

назначено со тоа, што:

HIRATA, Jun; HUA, Zihao; HUMAN, Jason;

R1 е одбрано од F, Cl, Br, C1 до C6 алкил група
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супституирана од 0, 1, 2 или 3 Ra групи и C3 до

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg

C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2

групи, (C3 до C8 циклоалкил)(C1 до C3 алкил)

или 3 Ra групи;
Y е одбрано од C4 до C6 циклоалкил група, C6

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg
групи, (C3 до C8 циклоалкенил)(C1 до C3

до C9 бициклоалкил група и C6 до C9
спироалкил група, од кои сите се супституирани

алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4
или 5 Rg групи, 3- до 8-члена

од R2 група, 0 или 1 R6 група и 0, 1, 2 или 3 R7
групи;

хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1,
2, 3, 4 или 5 Rg групи и (3- до 8-члена

R2 е одбрано од -OH, -CO2H, -SO3H -CONH2, -

хетероциклоалкил)(C1 до C3 алкил) група

SO2NH2, (C1 до C6алкокси)карбонил група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6
до C9 спироалкил група супституирана од 0, 1,

C6 алкил)аминокарбонил група супституирана
од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, C1 до C6

2, 3, 4 или 5 Rg групи, (C6 до C9
спироалкил)(C1 до C3 алкил) група

алкилсулфонил група супституирана од 0, 1, 2
или 3 Rc групи, C1 до C6 алкиламиносулфонил

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6
до C9 спирохетероалкил група супституирана

група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи,

од 0, 1, 2, 3, 4 или Rg групи, C5 до C9

(хидроксикарбонил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до

бициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3,
4 или 5 Rg групи, (C5 до C9 бициклоалкил)(C1

C6 алкокси)карбонил(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи, (C1 до

до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4
или 5 Rg групи, C6 до C9 хетеробициклоалкил

C6 алкил)сулфонил(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи и (C2 до

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg
групи, и (C6 до C9 хетеробициклоалкил)(C1 до

C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група

C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4

супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rc групи;
R6 и R7 се независно одбрани од H, F, -OH, -

или 5 Rg групи;
R5 е одбрано од C6 до C10 арил група

NH2, -CN, C1 до C6 алкил група супституирана
од 0, 1, 2 или 3 Rb групи и C1 до C6 алкокси

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Ri групи, 5до 10-члена хетероарил група супституирана од

група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rb групи;
R3 е одбрано од H, F, Cl, -CH3 и -CF3;

0, 1, 2, 3, или 4 Ri групи, C3 до C8 циклоалкил
група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5Rj

R4 е одбрано од C1 до C6 алкил група

групи, C3 до C8 циклоалкенил група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,
(C2 до C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5Rj групи и 3до 8-члена хетероциклоалкил група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,
(C2 до C6 алкинил)(C1 до C3 алкил) група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rj групи;
R8 и R9 се независно одбрани од H, F, -OH, -

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,
(C1 до C6 алкокси)(C2 до C4 алкил) група

NH2, C1 до C3 алкил група супституирана од 0,
1, 2 или 3 Rh групи, и C1 до C6 алкокси група

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,

супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rh групи; или R8

(C6 до C10 арил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (5-

и R9 заедно формираат оксо група или тиоксо
група;

до 10-члена хетероарил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, C3

R12 е H; или R4 и R12 заедно се -CRmRmCR13R14-CRmRm- или -CR13R14-CRmRm-

до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1,
2, 3, 4 или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкенил

CRmRm- за да се формира пиролидин прстен;
R13 е одбрано од H, C1 до C6 алкил група

Патенти
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супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи, C6

циклоалкан прстен супституиран од 0, 1, 2, 3, 4

до C10 арил група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4

или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкен прстен

или 5 Rf групи, C6 до C10 арилокси група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (C2

супституиран од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, или
3- до 8-член хетероциклоалкан прстен

до C6 алкенил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,

супституиран од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи;
Rm е независно одбран од H, F, Cl, -CH3 и -

(C2 до C6 алкинил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,

CF3;
Rg и Rj се, независно одбрани од F, Cl, C1 до

(C1 до C6 алкокси)(C2 до C4 алкил) група

C6 алкил група, -OH, -CN, -NH2, -NO2, -CO2H,

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re групи,
(C6 до C10 арил)(C1 до C3 алкил) група

C1 до C6 алкокси група, моно(C1 до C6
алкил)амино група, ди(C1 до C6 алкил)амино

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, (5до 10-члена хетероарил)(C1 до C3 алкил) група

група, -CF3, C1 до C6 алкилен група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rl групи, C2 до

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rf групи, C3
до C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1,

C6 алкилен група супституирана од 0, 1, 2 или 3
Rl групи и оксо група;

2, 3, 4 или 5 Rg групи, C3 до C8 циклоалкенил

Rf и Ri се независно одбрани од F, Cl, Br, -OH, -

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg
групи, (C3 до C8 циклоалкил)(C1 до C3 алкил)

CN, -NO2, -CO2H, C1 до C6 алкил група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C2 до

група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg
групи, (C3 до C8 циклоалкенил)(C1 до C3

C6 алкенил група супституирана од 0, 1, 2 или 3
Rk групи, C2 до C6 алкинил група

алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5
Rg групи, 3- до 8-члена хетероциклоалкил група

супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до
C8 циклоалкил група супституирана од 0, 1, 2

супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи и

или 3 Rk групи, C1 до C6 алкокси група

(3- до 8-члена хетероциклоалкил)(C1 до C3
алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5

супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до
C8 циклоалкилокси група супституирана од 0, 1,

Rg групи; C6 до C9 спироалкил група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи,

2 или 3 Rk групи, -SH, C1 до C6 алкилтио група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, C3 до

(C6 до C9 спироалкил)(C1 до C3 алкил) група
супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6

C8 циклоалкилтио група супституирана од 0, 1,
2 или 3 Rk групи, (C1 до C6 алкил)карбонил

до C9 спирохетероалкил група супституирана

група супституирана од 0, 1,2 или 3 Rk групи,

од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg групи, C6 до C9
бициклоалкил група супституирана од 0, 1, 2, 3,

(C1 до C6 алкокси)карбонил група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, (C1 до

4 или 5 Rg групи, (C5 до C9 бициклоалкил)(C1
до C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4

C6 алкил)аминокарбонил група супституирана
од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, 3- до 8-члена

или 5 Rg групи, C6 до C9 хетеробициклоалкил
група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Rg

хетероциклоалкил група супституирана од 0, 1,
2 или 3 Rk групи, C1 до C6 алкилсулфонил

групи, и (C6 до C9 хетеробициклоалкил)(C1 до

група супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи, -

C3 алкил) група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4
или 5 Rg групи;

NH2, моно(C1 до C6 алкил)амино група
супституирана од 0, 1, 2 или 3 Rk групи и ди(C1

R14 е независно одбран од H и C1 до C6 алкил
група супституирана од 0, 1, 2, 3, 4 или 5 Re

до C6 алкил)амино група супституирана од 0, 1,
2 или 3 Rk групи; и

групи; или
R13 и R14 заедно формираат C3 до C8

Ra, Rb, Rc, Re, Rh, Rk и Rl се независно
одбрани од F, C1 до C4 алкил група, -OH, -CN, -
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NO2, -NH2, -CO2H, C1 до C6 алкокси група,
моно(C1 до C6 алкил)амино група, ди(C1 до C6

, има уште 12 патентни барања

алкил)амино група, -CF3 и оксо група.

(51) C 07D 233/90, C 07D 401/06, C 07D 401/12,
C 07D 403/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4439, A

циклоалкил,
m
е
цел

61K 31/4245, A 61K 31/4178, A 61K 31/4164, A
61K 31/4174, A 61P 43/00, A 61P 25/04, A 61P

n
е
цел
број
било
кој
од
1∼3;
R1 е атом на водород, C1∼C4 алкил група,

21/00, A 61P 19/02, A 61P 19/00, A 61P 29/00
(11) 8724
(13) Т1

C1∼C4 алкокси група, халоген атом, или C1∼C4
халоалкил
група;

(21) 2018/495

(22) 25/06/2018

R2 и R3 се секој независно атом на водород,

(45) 30/11/2018
(30) JP2013123968 12/06/2013 JP

халоген атом или C1∼C4 алкил група или може,
земени заедно со атомот на јаглерод на кој R2 и

(96) 12/06/2014 EP14811154.5
(97) 02/05/2018 EP3009426

R3 се соседни, да формираат C3∼C6 јаглероден
прстен;

(73) Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.
28-8, Honkomagome 2-chome Bunkyo-ku

R4 и R5 се секој независно атом на водород или
C1∼C4 алкил група или може, земени заедно со

Tokyo 113-8650, JP

атомот на јаглерод на кој R4 и R5 се соседни, да

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

формираат
C3∼C6
јаглероден
прстен,
и R6 и R7 се секој независно атом на водород,

(72) IKEGAMI, Satoru; WATANABE, Atsushi;
HIRANO, Kimio and OHYAMA, Tadashi

C1∼C4 алкил група, C1∼C4 алкокси група,
C1∼C4 хидроксиалкил група, карбоксил група,

(54) ДЕРИВАТ НА 4-АЛКИНИЛ ИМИДАЗОЛ И
ЛЕК ШТО ГО СОДРЖИ ИСТИОТ КАКО

циано група, халоген атом, C1∼C4 халоалкил
група,
или
C1∼C4
халоалкокси
група;

АКТИВНА СОСТОЈКА

X е -OR8, -NR9R10 или халоген атом; R8 е атом

(57)
1
Дериват на 4-алкинилимидазол
претставен со општата формула (I) или негова

на водород, C1∼C4 алкил група или C1∼C4
халоалкил
група;

фармацевтски

R9 и R10 се секој независно атом на водород
или C1∼C4 алкил група или може, земени

прифатлива

сол:

арил
или
хетероарил;
број
било
кој
од
0∼2;

заедно со атомот на азот на кој R9 и R10 се
соседни, формираат хетероцикл што содржи
азот, Y е единечна врска, атом на кислород или
атом
на
сулфур;
и
E е -CO2H, -CO2P, при што P претставува алкил,
проксетил или медоксомил, или биоизостер на
карбоксил група претставен од хидроксамска
[назначено со тоа, што прстен е циклохексил
супституиран од E на 4-позиција или фенил
супституиран од E на 4-позиција; прстен B е

Патенти

киселина (-CO-NH-OH), сулфонамид (-NH-SO2C1∼C6 алкил), ацилцианамид (-CO-NH-CN),
ацилсулфонамид (-CO-NH-SO2-C1∼C6 алкил, SO2-NH-CO-C1∼C6
оксадиазолонил,

алкил),
тетразолил,
оксадиазолтионил,
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оксатиадиазолил,
триазолтионил,

тиадиазолонил,
и

хидроксиизоксазолил].

, има уште 16 патентни барања

(51) C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 401/14,

R1 e C1-6 алкилна група;

C 07D 407/12, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C
07D 495/04, C 07D 413/14, C 07D 417/06, C 07D

R2 e:
(1)

417/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D
487/08, C 07D 413/06

1 до 3 супституенти одбрани од:
a)
хидрокси група,

(11) 8722
(21) 2018/496

C1-6 алкилна група која може да содржи

(13) Т1
(22) 25/06/2018

b)
c)

атом на халоген,
C1-6 алкокси група,

(45) 30/11/2018

d)

C1-6 алкил-карбонилокси група,

(30) JP2008161049 19/06/2008 JP and
JP2009004882 13/01/2009 JP

e)
ароматска хетероциклична група која
може да содржи 1 до 3 атоми на халоген,

(96) 17/06/2009 EP09766748.9
(97) 06/06/2018 EP2297114

f)
g)

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,

содржи оксо група,
(2)
3- до 10-члена хетероциклична

Osaka 541-0045, JP

група која може да содржи 1 до 3 супс-

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

ти¬ту¬енти одбрани од C1-6 алкилна група и
оксо група,

(72) KUROITA, Takanobu; IMAEDA, Yasuhiro;
TAYA, Naohiro; TOKUHARA, Hidekazu;

(3)
(4)

IWANAGA, Kouichi and FUKASE, Yoshiyuki
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ И

која може да содржи 1 до 3 супституенти
од¬брани од неароматска хетероциклична

НЕГОВА УПОТРЕБА

група која може да содржи 1 до 3 супституенти

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I):

одбрани од C1-6 алкилна група и оксо група;
(5)
C1-6 алкил-карбонилна група;
или
(6)

C3-10 циклоалкилна група и
циклична амино група која може да

карбокси група,
C1-6 алкокси-карбонилна група

група претставена со

формулата: -CO-NR'R"
каде што R' и R" се засебно атом на водород,
или
R' и R", заедно со азотниот атом со кој се
поврзани, формираат хетероциклик кој содржи
азот и кој може да содржи 1 до 3 супституенти
одбрани од атоми на ха¬логен;

назначено со тоа, што:
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(1)

атом на водород;

(2)
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биде супституирана со 1 до 3 супс¬ти¬ту-ен¬ти
одбрани од:
Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

a)

атом на халоген,

b)

хидрокси група,

c)
C1-6 алкокси група која содржи C1-6
алкокси група или атом на ха¬ло-ген,
d)
e)

C1-6 алкилтио група,
арилна група,

f)
арилокси група која може да содржи C16 алкокси група или атом на ха¬логен; и
g)

хетероарилна група; или

или негова сол.
, има уште 16 патентни барања

(3)
C3-10 циклоалкилна група; и
прстенот А е прстен којшто е претставен со
формулата:

(51) A 61M 5/32, A 61M 5/31
(11) 8688
(13) Т1

конектор (604) обликуван за да се вметне во
внатрешноста и биде во зафат со надворешното

(21) 2018/497

капаче (606) и во зафат со внатрешното капаче
(602) и има множество на краци (702a-702d)

(22) 25/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) US20080010779 11/01/2008 US;

симтерично одалечени во простор еден во однос

US20080135262 18/07/2008 US and
US20080192551 18/09/2008 US

на друг, секој прв крак (702a-702d) има
множество на внатрешно поставени запци (703),

(96) 29/12/2008 EP08870751.8
(97) 04/04/2018 EP2240222

насочени во правец на периферниот регион на
конекторот (604) и адаптиран за да биде во

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

зафат со проксималниот регион на внатрешното
капаче (602), кадешто секој од множеството на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

внтрешно поставени запци (703) се поставени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MORGAN, Darrell, P.; KONTORVICH, Boris;

под агол во однос на множеството на први краци
(702a-702d), конекторот (604) има множество на

VORDENBERG, Steven; VICARI, Joern;
FREITAG, Eric; LEE, Alex and FORMOSA, Dan

втори краци (706a, 706b) симтерично одалечени
во простор еден во однос на друг,

(54) СИСТЕМИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
ЛЕК КОН ПАЦИЕНТИ СО РЕВМАТСКИ

се карактеризира со тоа што секој втор крак

АРТРИТИС

(706a, 706b) има множество на надворешно

(57) 1 Горно капаче (112) во лизгачки зафат со
периферниот завршеток на шприцот за

поставени запци (707a-707d) поставени на
завршетокот на вториот крак (706a, 706b) и

набодување на иглата, горното капаче (112)
содржи:

адаптиран да е во зафат со периферниот регион
на
надворешното
капаче
(606).

надворешно

, има уште 11 патентни барања

внатрешно

Патенти

капаче
капаче

(606);
(602);

и
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(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 8687
(13) Т1

имуноглобулинска лесна низа којашто содржи
генска секвенца на единечна преуредена

(21) 2018/498

човечка имуноглобулинска лесна низа на
варијабилен регион добиена од преуредена Yκ1-

(22) 25/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) US201261611950P 16/03/2012 US and
US201261736930P 13/12/2012 US

39/JK или Vκ3-20/JK секвенца, кадешто генската
секвенца на единечната преуредена човечка

(96) 15/03/2013 EP13713652.9

имуноглобулинска лесна низа на варијабилен

(97) 02/05/2018 EP2825036
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

регион е оперативно поврзана за генска
секвенца на имуноглобулинска лесна низа на

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

константен

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

(i) генската секвенца на единечната преуредена
човечка имуноглобулинска лесна низа на

(72) MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn

варијабилен регион содржи Yκ1-39/JK генска

and MCWHIRTER, John
(54) АНТИТЕЛА СО ЛЕСНА НИЗА

секвенца којашто содржи замена на барем еден
не-хистидин кодон со хистидин кодон дизајниран

ИЗГРАДЕНИ ОД ХИСТИДИН И ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА

да

ГЕНЕРИРАЊЕ НА ИСТИТЕ
(57) 1 Генетски модифициран глодар којшто

(a) на позиција избрана од 105, 106, 108, 111, и
нивна
комбинација;

содржи во неговата гермлинија на едноген локус

(b) на позиции 105, 106, 108, и 111; или

на имуноглобулинска лесна низа локус на

(c)
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и
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изрази
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нивна

комбинација;

(ii) генската секвенца на единечната преуредена

(b) на позиции 105, 106, 107, и 109, или

човечка имуноглобулинска лесна низа на
варијабилен регион содржи Vκ3-20/JK којшто

(c)

содржи замена на барем еден не- хистидин
кодон со хистидин кодон дизајниран да изрази

кадешто позициите се во согласност со IMGT
нумерирање.

на

позиции

105,

106,

и

109;

хистидин
, има уште 19 патентни барања
(a) на позиција избрана од 105, 106, 107, 109, и

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 9/20, A
61K 31/64, A 61K 31/145, A 61K 31/164, A 61K

(97) 02/05/2018 EP2796132
(73) Pharnext

31/185, A 61K 31/195, A 61K 31/42, A 61K
31/428, A 61K 31/44, A 61K 31/445, A 61P 25/16,

11, rue des Peupliersv 92130 Issy-lesMoulineaux, FR

A 61P 25/00, A 61P 25/28

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 8720
(21) 2018/499

(13) Т1
(22) 25/06/2018

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Cohen, Daniel; Nabirochkin, Serguei;

(45) 30/11/2018
(30) EP20110305217 01/03/2011 --;

Chumakov, Ilya; Vial, Emmanuel and Guedj,
Mickaël

EP20110305687 06/06/2011 --;
US201161468658P 29/03/2011 US and

(54) ТЕРАПИЈА НА НЕУРОЛОШКИ
ПОРЕМЕТУВАЊА СО КОМБИНАЦИЈА НА

US201161493606P 06/06/2011 US

БАКЛОФЕН И АКАМПРОСАТ

(96) 01/03/2012 EP13196468.6
Патенти
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(57) 1 Комбинација која опфаќа баклофен или

прифатлива

негова

, има уште 12 патентни барања

фармацевтски

акампросат

или

прифатлива

неговa

сол,и

сол.

фармацевтски

(51) C 07D 277/30, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 417/04, A 61K 31/4745, A 61P 35/00
(11) 8719
(13) Т1
(21) 2018/500

(22) 25/06/2018
(45) 30/11/2018

(30) IN2013MUM2816 28/08/2013 IN and IN2013MUM3497 04/11/2013 IN
(96) 28/08/2014 EP14839213.7
(97) 30/05/2018 EP3038622
(73) Medivation Technologies LLC
525 Market Street, 36th Floor San Francisco, CA 94105, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) RAI, Roopa; CHAKRAVARTY, Sarvajit; PHAM, Son Minh; PUJALA, Brahmam; JANGIR, Ramniwas;
GUGULOTH, Rambabu and SHARMA, Vijay Kumar
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА
(57) 1 1. Соединение
(a) формула (Ia) или (Ib):
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или негова фармацевтски прифатлива сол,во кои:
A e или:
i. арил или хетероарил, од кои секој има еден прстен, супституиран со 1, 2, или 3 супституенти
избрани од групата која ја сочинува халоген, CN, CF3, OH, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C3C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, C1-C3 рамен или
разгранет алкокси, C3-C6 циклоалкилметил, -(CH2)mCF3, =O, -CH2OCH3, -OBn, -CO2H, - CO2-алкил, NR10R11, a -CONR10R11;или
ii. арил или хетероарил, од кои секој има повеќе од еден прстен, опционо супституиран со 1, 2, или
3 супституенти избрани од групата што ја сочинуваат халоген, CN, CF3, OH, C1-C6 рамен или
разгранет алкил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C6 рамен или разгранет
хидроксиалкил, C1-C3 рамен или разгранет алкокси, C3-C6 циклоалкилметил, -(CH2)mCF3, =O, CH2OCH3, -CH2OH, -OBn, -CO2H, -CO2-алкил, -NR10R11, a - CONR10R11;
секое RC4, RC5, и RC6, независно e водород, халоген, CN, CF3, OH, C1-C3 рамен или разгранет
алкил, C2-C3 алкенил, C2-C3 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C3 рамен или
разгранет алкокси, -CO2H, -CONR10R11, или - NHCONH2; или земено од RC7 поради образување на
група

RC7 e водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, (CR9aR9b)mNR10R11, -CO2-алкил, -(CR9aR9b)mO-алкил, - (CR9aR9b)mOPO3Na2, (CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO-алкил, -(CR9aR9b)mO(C=O)-алкил, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO(C=O)-алкил, (C=O)CH=CH2, -SO2RC8'; или земено со еден од RC4, RC5 или RC6 поради образување на група

RC8 e рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил,
рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден
атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген, или
рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген;
RC8' e рамен или разгранет C1-C6 алкил, рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или
разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или
разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со
најмалку еден атом на халоген, или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на
халоген ;
Патенти
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секое R9a и R9b, каде што е присатно , независно e водород или C1-C6 рамен или разгранет алкил;
R10 и R11 независно се водород, -SO2RC8', C1-C6 рамен или разгранет алкил, C2-C6 рамен или
разгранет алкенил, C3-C6 циклоалкил, или C3-C6 циклоалкенил; или се земени заедно со N за кој
се врзани за да образуваат C3-C6 хетероцикл,пиролидинон, пиперидинон, оксазолидинон,
оксазинанон, имидазолидинон, тетрахидропиримидин-2(1H)-он, 1λ6,2-тиазолидин-1,1-дион, 1,2λ6,3оксатиазолидин-2,2-дион, или 1λ6,2,5-тиадиазолидин-1,1-дион;
X e хетероатом избран од S, O; или NRB во кој е RB водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил,
или C3-C6 циклоалкил; и
секое m и n e 1, 2 или 3; или
(b) формула (IIa) или (IIb):

или негова фармацевтски прифатлива сол, во кои:
(i) A e група избрана од групата која ја чинат:
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во кои прстенот кој содржи X e врзан за прстенот A на било која расположива положба на
прстенот A; или
(ii) каде A групата е избрана од групата која ја чинат:
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секое RC4, RC5, и RC6, независно e водород, халоген, CN, CF3, OH, C1-C3 рамен или разгранет
алкил, C2-C3 алкенил, C2-C3 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, C1-C3 рамен или
разгранет алкокси, -CO2H, -CONR10R11, или - NHCONH2; или земено од RC7 поради образување на
група

RC7 e водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил, C1-C6 рамен или разгранет хидроксиалкил, (CR9aR9b)mNR10R11, -CO2-алкил, -(CRR9aR9b)mO-алкил, - (CR9aR9b)mOPO3Na2, (CR9aR9b)mO(CR9aR9b)nO-алкил, -(CR9aR9b)mO(C=O)-алкил, -(CR9aR9b)mO(CR9aR9b)n(C=O)-алкил, (C=O)CH=CH2, -SO2RC8'; или земено со еден од RC4, RC5 или RC6 поради образување на група

RC8 e рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкенил,
рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден
атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со најмалку еден атом на халоген , или
рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на халоген ;
RC8' e рамен или разгранет C1-C6 алкил, рамен или разгранет C1-C6 перхалоалкил, рамен или
разгранет C2-C6 перхалоалкенил, рамен или разгранет C2-C6 перхалоалкинил, рамен или
разгранет C1-C6 алкил со најмалку еден атом на халоген, рамен или разгранет C2-C6 алкенил со
најмалку еден атом на халоген , или рамен или разгранет C2-C6 алкинил со најмалку еден атом на
халоген ;
секое R9a и R9b, доколку е присатно, независно e водород или C1-C6 рамен или разгранет алкил;
R10 и R11 независно се водород, -SO2RC8', C1-C6 рамен или разгранет алкил, C2-C6 рамен или
разгранет алкенил, C3-C6 циклоалкил, или C3-C6 циклоалкенил; или се земени заедно со N за кој
се врзани за да образуваат C3-C6 хетероцикл, пиролидинон, пиперидинон, оксазолидинон,
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оксазинанон, имидазолидинон, тетрахидропиримидин-2(1H)-он, 1λ6,2-тиазолидин-1,1-дион, 1,2λ6,3оксатиазолидин -2,2-дион, или 1λ6,2,5-тиадиазолидин -1,1-дион;
X e хетероатом избран од S, O; или NRB во кој RB е водород, C1-C6 рамен или разгранет алкил,
или C3-C6 циклоалкил; и
секое m и n e 1, 2 или 3.
, има уште 12 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8E04H12/22

8E04H12/22

8657

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

8687

T1

8C07K16/28

8A61K45/06

8658

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

8687

T1

8C07K16/30

8A61K45/06

8658

T1

8C07D405/12

8C07D403/12

8689

T1

8A61P25/00

8C07J1/00

8659

T1

8C07D409/12

8C07D403/12

8689

T1

8C07D473/16

8C07D473/18

8681

T1

8A01N63/00

8A01N63/00

8690

T1

8F16D65/18

8B61H15/00

8663

T1

8A61K31/40

8A61K31/40

8718

T1

8A61K31/4745

8A61K31/4745

8719

T1

8A61P1/08

8A61K31/40

8718

T1

8A61P25/00

8A61K31/137

8720

T1

8H04N19/44

8H04N19/463

8717

T1

8A61P25/16

8A61K31/137

8720

T1

8C07D401/14

8C07D233/90

8722

T1

8B60T13/66

8B60T13/66

8665

T1

8C07D417/12

8C07D233/90

8722

T1

8A61K31/437

8C07D403/12

8666

T1

8C07D487/08

8C07D233/90

8722

T1

8B60L15/20

8F16H61/04

8692

T1

8B01J21/08

8C01F17/00

8728

T1

8A61K31/538

8A61K31/4178

8694

T1

8E02D5/48

8E02D5/52

8647

T1

8A61P43/00

8A61K31/4178

8694

T1

8E02D7/02

8E02D5/52

8647

T1

8A23L3/3517

8A01N31/02

8705

T1

8A61K31/565

8A61K9/20

8703

T1

8A23L3/3562

8A01N31/02

8705

T1

8H01R13/115

8H01R13/115

8668

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8675

T1

8A61K31/137

8A61K31/215

8673

T1

8A61K31/4155

8C07D403/12

8689

T1

8A61P27/02

8C07D403/12

8679

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

8689

T1

8A61K31/519

8C07D471/04

8680

T1

8C07D405/14

8C07D403/12

8689

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

8685

T1

8H04N19/593

8H04N19/463

8717

T1

8C07K16/30

8A61K39/395

8707

T1

8C07D233/90

8C07D233/90

8722

T1

8C07J31/00

8C07J9/00

8709

T1

8C07D407/12

8C07D233/90

8722

T1

8A61P31/10

8A61K31/138

8696

T1

8A61P3/04

8C07D401/06

8677

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

8691

T1

8F25C3/04

8F25C3/04

8650

T1

8A61K31/472

8C07D333/40

8698

T1

8B01J21/06

8C01F17/00

8728

T1

8A61P25/16

8C07D487/04

8651

T1

8C01F17/00

8C01F17/00

8728

T1

8B25B27/30

8B21F35/00

8652

T1

8D21F7/12

8D21F1/32

8701

T1

8A61P19/02

8C07D233/90

8724

T1

8A61H7/00

8A61H7/00

8702

T1

8C07D401/12

8C07D233/90

8724

T1

8B01D17/02

8C22B3/00

8732

T1

8H04N19/11

8H04N19/463

8716

T1

8A61K9/00

8A61K9/20

8704

T1

8H04N19/593

8H04N19/463

8716

T1

8C07K1/20

8C07K14/565

8670

T1

8A61K38/15

8C07K14/005

8726

T1

8C07K1/22

8C07K14/565

8670

T1

8A61K31/202

8A61K31/202

8656

T1

8A61K39/00

8C12N15/09

8674

T1
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8C07D471/04

8C07D471/04

8680

T1

8B01J23/10

8C01F17/00

8728

T1

8C07K16/18

8A61K39/00

8734

T1

8A61K31/436

8C07D213/26

8721

T1

8A61P35/00

8C07D209/44

8684

T1

8A61K31/44

8C07D213/26

8721

T1

8A61K31/4436

8C07D401/14

8685

T1

8A61P25/00

8C07D213/26

8721

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

8685

T1

8C07D213/30

8C07D213/26

8721

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8707

T1

8C07D213/61

8C07D213/26

8721

T1

8A61K9/28

8A61K9/00

8699

T1

8C07D491/04

8C07D213/26

8721

T1

8A61P25/14

8A61K31/501

8697

T1

8E02D5/28

8E02D5/52

8647

T1

8C09D5/14

8C09D5/14

8700

T1

8D21F7/10

8D21F1/32

8701

T1

8A61K31/395

8C07D487/04

8712

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

8729

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

8691

T1

8A61K31/675

8A61K45/06

8669

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

8651

T1

8C07D237/16

8C07D237/16

8672

T1

8C07D401/06

8C07D233/90

8724

T1

8C07D237/22

8C07D237/16

8672

T1

8C07D403/12

8C07D233/90

8724

T1

8A61P29/00

8C07D403/12

8679

T1

8B01D53/94

8C01F17/00

8727

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

8679

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

8655

T1

8C07D403/14

8C07D403/12

8679

T1

8C07K16/46

8C07K16/24

8655

T1

8C07J71/00

8C07J9/00

8709

T1

8A61K39/395

8A61K45/06

8658

T1

8E03B7/04

8E03B7/04

8723

T1

8H04N19/70

8H04N19/176

8660

T1

8A61P25/00

8A61K31/501

8697

T1

8C12N7/02

8C12N7/02

8662

T1

8C07H19/23

8C07D487/04

8712

T1

8C07D473/18

8C07D473/18

8681

T1

8C07D333/24

8C07D333/40

8698

T1

8A61P35/00

8A61K51/10

8693

T1

8C07D333/68

8C07D333/40

8698

T1

8B61H15/00

8B61H15/00

8663

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8651

T1

8A61P35/00

8A61K31/4745

8719

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8651

T1

8A61K31/137

8A61K31/137

8720

T1

8B21F35/00

8B21F35/00

8652

T1

8A61K31/138

8A61K31/137

8720

T1

8A61P19/00

8C07D233/90

8724

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

8666

T1

8H04N19/463

8H04N19/463

8716

T1

8A61K31/46

8A61K31/4178

8694

T1

8A61K31/41

8A01N43/82

8654

T1

8A61K31/4747

8A61K31/4178

8694

T1

8A61P25/00

8A61K31/439

8725

T1

8A01N35/02

8A01N31/02

8705

T1

8C01B13/36

8C01F17/00

8727

T1

8A01N37/02

8A01N31/02

8705

T1

8C07J7/00

8C07J1/00

8659

T1

8A23B7/154

8A01N31/02

8705

T1

8C07K16/30

8C07K14/47

8661

T1

8A61Q11/02

8A01N31/02

8705

T1

8A61K51/04

8A61K51/10

8693

T1

8D06M16/00

8A01N31/02

8705

T1

8A61K51/10

8A61K51/10

8693

T1

8C07D403/06

8C07D403/06

8708

T1

8A61K31/44

8A61K31/137

8720

T1

8A61P29/00

8C07D403/12

8689

T1

8A61K31/445

8A61K31/137

8720

T1

8H04N19/11

8H04N19/463

8717

T1

8A61K31/64

8A61K31/137

8720

T1

8C07D409/06

8C07D233/90

8722

T1

8B60T8/17

8B60T13/66

8665

T1

8C07D409/14

8C07D233/90

8722

T1

8A61P35/00

8C07D403/12

8666

T1

8C07D487/04

8C07D233/90

8722

T1

8A61K31/437

8A61K31/4178

8694

T1

8C07D401/06

8C07D401/06

8677

T1

8A61K31/496

8A61K31/4178

8694

T1
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8A61P1/08

8A61K31/4178

8694

T1

8A61K45/06

8A01N31/02

8705

T1

8A61K35/30

8A01N63/00

8690

T1

8B01J14/00

8B01J19/24

8710

T1

8C12N5/0775

8A01N63/00

8690

T1

8A61P37/04

8A61K38/17

8711

T1

8C07D413/14

8C07D233/90

8722

T1

8A61K31/4196

8C07D403/06

8708

T1

8C07D495/04

8C07D233/90

8722

T1

8C07D493/08

8C07D403/12

8689

T1

8A61F2/00

8A61F2/00

8706

T1

8A61K31/485

8A61K31/40

8718

T1

8B01D53/86

8C01F17/00

8728

T1

8H04N19/159

8H04N19/463

8717

T1

8C07D213/26

8C07D213/26

8721

T1

8B01D53/94

8C01F17/00

8728

T1

8C07D213/78

8C07D213/26

8721

T1

8D21F1/32

8D21F1/32

8701

T1

8H01Q19/19

8H01Q1/12

8730

T1

8H01Q1/12

8H01Q1/12

8730

T1

8A61K39/395

8C07K16/24

8729

T1

8C07F9/655

8A61K45/06

8669

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8703

T1

8A61K31/192

8A61K31/135

8671

T1

8C22B3/00

8C22B3/00

8732

T1

8A61K9/16

8A61K31/135

8671

T1

8A61K31/665

8A61K45/06

8669

T1

8A61K9/20

8A61K31/135

8671

T1

8C07F9/59

8A61K45/06

8669

T1

8A61K31/50

8C07D237/16

8672

T1

8A61K31/4155

8C07D403/12

8679

T1

8A61K9/00

8A61K31/215

8673

T1

8A61P31/00

8C07D403/12

8679

T1

8G01N33/574

8C12N15/09

8674

T1

8A61K47/34

8A61K47/34

8733

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8678

T1

8A61K31/496

8C07D209/44

8684

T1

8A61P3/00

8C07D471/04

8680

T1

8A61K31/4439

8C07D401/14

8685

T1

8A61P31/00

8A61K31/166

8682

T1

8A61P39/04

8A61K9/20

8686

T1

8C07K16/26

8A61K39/00

8734

T1

8A61K31/616

8A61K9/00

8699

T1

8C07C65/05

8C07D209/44

8684

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8699

T1

8C07C69/02

8C07D209/44

8684

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

8699

T1

8C07D209/44

8C07D209/44

8684

T1

8A61K39/02

8A61K39/02

8695

T1

8A61K31/4545

8C07D401/14

8685

T1

8A61K38/14

8A61K31/138

8696

T1

8C07D487/06

8C07D401/14

8685

T1

8C07D497/04

8C07D495/04

8713

T1

8C07D491/10

8C07D401/14

8685

T1

8A61K31/4188

8C07D487/04

8712

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

8707

T1

8A61K31/7052

8C07D487/04

8712

T1

8G01N33/68

8A61K39/395

8707

T1

8A61P31/12

8C07D487/04

8712

T1

8A61K31/196

8A61K9/00

8699

T1

8C07C279/18

8C07D333/40

8698

T1

8A61K31/606

8A61K9/00

8699

T1

8A61P43/00

8C07D233/90

8724

T1

8F16L33/207

8E03B7/04

8723

T1

8A61K31/439

8A61K31/439

8725

T1

8F16L37/00

8E03B7/04

8723

T1

8B01J23/10

8C01F17/00

8727

T1

8F16L41/02

8E03B7/04

8723

T1

8B01J37/03

8C01F17/00

8727

T1

8C07D495/04

8C07D495/04

8713

T1

8C01G25/00

8C01F17/00

8727

T1

8A61K31/41

8C07D487/04

8712

T1

8A61K39/00

8A61K45/06

8658

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

8691

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

8658

T1

8A61K31/24

8C07D333/40

8698

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

8661

T1

8A61K31/343

8C07D333/40

8698

T1

8A61K31/522

8C07D473/18

8681

T1

8C07D307/81

8C07D333/40

8698

T1

8A61P29/00

8A61K38/16

8683

T1

8C07D333/40

8C07D333/40

8698

T1
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

8A61K31/4174

8C07D233/90

8724

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

8685

T1

8A61K31/4178

8C07D233/90

8724

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

8685

T1

8A61K31/4439

8C07D233/90

8724

T1

8C07D471/08

8C07D401/14

8685

T1

8A61P25/04

8C07D233/90

8724

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8686

T1

8A61P29/00

8C07D233/90

8724

T1

8A61K47/36

8A61K9/00

8699

T1

8H04N19/159

8H04N19/463

8716

T1

8C07J41/00

8C07J9/00

8709

T1

8H04N19/44

8H04N19/463

8716

T1

8F16L15/00

8E03B7/04

8723

T1

8F03G3/00

8F03G3/00

8653

T1

8A61K31/138

8A61K31/138

8696

T1

8C12N15/867

8C07K14/005

8726

T1

8A61K31/501

8A61K31/501

8697

T1

8B01J35/10

8C01F17/00

8727

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8712

T1

8C07J9/00

8C07J1/00

8659

T1

8C07D333/70

8C07D333/40

8698

T1

8H04N19/147

8H04N19/176

8660

T1

8C07D233/90

8C07D233/90

8724

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8660

T1

8A61K39/395

8C07K16/24

8655

T1

8A61K38/16

8A61K38/16

8683

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8660

T1

8A61K39/02

8A61K38/16

8683

T1

8A61P1/00

8A61K38/16

8683

T1

8A61P17/00

8A61K38/16

8683

T1

8C07D487/04

8A61K31/4745

8719

T1

8A61K38/00

8C07K14/705

8664

T1

8A61K31/164

8A61K31/137

8720

T1

8C07K14/705

8C07K14/705

8664

T1

8A61K31/195

8A61K31/137

8720

T1

8C07D277/30

8A61K31/4745

8719

T1

8A61K9/20

8A61K31/137

8720

T1

8C07D401/12

8C07D403/12

8666

T1

8B60T17/22

8B60T13/66

8665

T1

8B60K1/02

8F16H61/04

8692

T1

8C07D471/04

8C07D403/12

8666

T1

8B60W10/08

8F16H61/04

8692

T1

8C07D487/04

8C07D403/12

8666

T1

8A61K31/4178

8A61K31/4178

8694

T1

8C12R1/645

8A01N31/02

8705

T1

8B01J19/24

8B01J19/24

8710

T1

8A61K45/06

8A61K38/17

8711

T1

8A61P37/08

8C07K16/28

8675

T1

8A61P19/02

8A61K38/17

8711

T1

8H04N19/463

8H04N19/463

8717

T1

8A61M5/31

8A61M5/31

8688

T1

8C07D471/04

8C07D233/90

8722

T1

8C07D401/12

8C07D403/12

8689

T1

8A61K31/454

8C07D401/06

8677

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

8689

T1

8F01N3/10

8C01F17/00

8728

T1

8C07D417/14

8C07D403/12

8689

T1

8C07D213/40

8C07D213/26

8721

T1

8A61K45/06

8A61K31/40

8718

T1

8C07D213/64

8C07D213/26

8721

T1

8H04N19/176

8H04N19/463

8717

T1

8C07D213/74

8C07D213/26

8721

T1

8C07D417/06

8C07D233/90

8722

T1

8A61K31/4184

8C07D401/04

8731

T1

8E02D5/52

8E02D5/52

8647

T1

8A61K31/662

8A61K45/06

8669

T1

8C23C2/00

8C23C2/00

8648

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

8669

T1

8H01Q15/16

8H01Q1/12

8730

T1

8C07K1/18

8C07K14/565

8670

T1

8H01Q23/00

8H01Q1/12

8730

T1

8A61K31/215

8A61K31/215

8673

T1

8A61K31/4439

8C07D401/04

8731

T1

8A61K31/47

8A61K31/215

8673

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

8731

T1

8A61K31/4375

8C07D471/04

8680

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

8731

T1

8A61K31/166

8A61K31/166

8682

T1

8A61K31/65

8A61K9/20

8704

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

8734

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8704

T1
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8C07F9/38

8A61K45/06

8669

T1

8A61K31/505

8C07D213/26

8721

T1

8C12N5/00

8C07K14/565

8670

T1

8C07D213/71

8C07D213/26

8721

T1

8A61K47/36

8A61K31/135

8671

T1

8C07D405/12

8C07D213/26

8721

T1

8A61K9/28

8A61K31/135

8671

T1

8C23C2/20

8C23C2/00

8648

T1

8C07K16/28

8C12N15/09

8674

T1

8H01Q19/13

8H01Q1/12

8730

T1

8A61P7/00

8C07D471/04

8680

T1

8C07F9/572

8A61K45/06

8669

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8685

T1

8C07K14/565

8C07K14/565

8670

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

8686

T1

8A61K31/135

8A61K31/135

8671

T1

8A61K31/38

8C07D495/04

8713

T1

8A61K31/275

8A61K31/215

8673

T1

8A61K31/519

8C07D495/04

8713

T1

8A61P29/00

8A61K31/215

8673

T1

8A61K31/381

8C07D333/40

8698

T1

8C12N15/09

8C12N15/09

8674

T1

8A61P13/12

8C07D333/40

8698

T1

8A61P35/00

8C07D403/12

8679

T1

8C07D217/26

8C07D333/40

8698

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

8679

T1

8A61K31/4164

8C07D233/90

8724

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8680

T1

8H04N19/176

8H04N19/463

8716

T1

8A61K31/443

8C07D401/14

8685

T1

8C01F17/00

8C01F17/00

8727

T1

8A61K31/4433

8C07D401/14

8685

T1

8A61P37/06

8C07K16/24

8655

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8685

T1

8A45B23/00

8E04H12/22

8657

T1

8C07D487/10

8C07D401/14

8685

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8660

T1

8A61K31/4196

8A61K9/20

8686

T1

8A61P19/00

8A61K38/16

8683

T1

8A61K47/32

8A61K9/00

8699

T1

8A61K38/19

8C07K14/705

8664

T1

8A61K31/575

8C07J9/00

8709

T1

8C07D417/04

8A61K31/4745

8719

T1

8A61P1/16

8C07J9/00

8709

T1

8A61K31/145

8A61K31/137

8720

T1

8C07J9/00

8C07J9/00

8709

T1

8A61K31/185

8A61K31/137

8720

T1

8A61P31/04

8A61K31/138

8696

T1

8A61K31/42

8A61K31/137

8720

T1

8C09D5/16

8C09D5/14

8700

T1

8A61P25/28

8A61K31/137

8720

T1

8A61K31/4245

8C07D233/90

8724

T1

8C07D513/04

8C07D403/12

8666

T1

8A61P21/00

8C07D233/90

8724

T1

8F16H61/04

8F16H61/04

8692

T1

8C07D413/12

8C07D233/90

8724

T1

8A61K31/4184

8A61K31/4178

8694

T1

8A01N43/82

8A01N43/82

8654

T1

8A01N31/02

8A01N31/02

8705

T1

8C07K14/005

8C07K14/005

8726

T1

8A01N63/04

8A01N31/02

8705

T1

8A61P3/06

8A61K31/202

8656

T1

8A23B4/20

8A01N31/02

8705

T1

8A61K31/57

8C07J1/00

8659

T1

8C12P7/00

8A01N31/02

8705

T1

8A61K31/575

8C07J1/00

8659

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

8687

T1

8C07J1/00

8C07J1/00

8659

T1

8A61M5/32

8A61M5/31

8688

T1

8C12Q1/68

8C07K14/47

8661

T1

8C07D231/14

8C07D403/12

8689

T1

8A61P35/00

8C07D473/18

8681

T1

8A61K31/4178

8A61K31/40

8718

T1

8A61P37/00

8C07D473/18

8681

T1

8C07D401/12

8C07D233/90

8722

T1

8A61K48/00

8A61K38/16

8683

T1

8C07D413/06

8C07D233/90

8722

T1

8A61P37/00

8A61K38/16

8683

T1

8B01J35/10

8C01F17/00

8728

T1

8C07D471/04

8A61K31/4745

8719

T1

8A61K31/4355

8C07D213/26

8721

T1

8A61K31/428

8A61K31/137

8720

T1

112 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

8A61K31/439

8A61K31/4178

8694

T1

8C12N1/14

8A01N31/02

8705

T1

8A01N37/36

8A01N31/02

8705

T1

8C01B15/06

8B01J19/24

8710

T1

8A23L3/3508

8A01N31/02

8705

T1

8A61K38/17

8A61K38/17

8711

T1

8A61Q19/00

8A01N31/02

8705

T1

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)
4D Pharma Research Limited

(51)
A 61K 38/16, A 61K 48/00, A 61K 39/02, A 61P 29/00, A
61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 1/00

(11)

(13)

8683

T1

4D Pharma Research Limited

C 12N 1/00, A 61P 35/00

8714

T1

Abbvie Inc. and Apogenix AG

C 07K 14/705, A 61K 38/00, A 61K 38/19

8664

T1

8718

T1

8656

T1

8670

T1

8679

T1

8684

T1

Acacia Pharma Limited
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
ARES TRADING S.A.

A 61K 31/40, A 61K 31/4178, A 61K 31/485, A 61K
45/06, A 61P 1/08
A 61K 31/202, A 61P 3/06
C 07K 1/18, C 07K 1/20, C 07K 1/22, C 07K 14/565, C
12N 5/00
C 07D 403/12, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K

Array Biopharma, Inc.

31/4155, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 27/02, A
61P 31/00

Astex Therapeutics Limited

C 07C 65/05, C 07C 69/02, C 07D 209/44, A 61K
31/496, A 61P 35/00

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

H 01R 13/115

8668

T1

Bayer AS

A 61K 51/04, A 61K 51/10, A 61P 35/00

8693

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/17, A 61K 45/06, A 61P 19/02, A 61P 37/04

8711

T1

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

A 61K 39/02

8695

T1

Cavasino, Luciano Alberto

E 04H 12/22, A 45B 23/00

8657

T1

Celgene International II Sàrl

A 01N 43/82, A 61K 31/41

8654

T1

Chiome Bioscience Inc.

G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 12N 15/09, A 61K 39/00

8674

T1

Cytec Technology Corp.

B 01D 17/02, C 22B 3/00

8732

T1

8658

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 39/00,
A 61K 45/06

Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG

B 21F 35/00, B 25B 27/30

8652

T1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/18, C 07K 16/26, A 61K 39/00

8734

T1

EmeraMed Limited

A 61K 31/166, A 61P 31/00

8682

T1

Evonik Degussa GmbH

B 01J 14/00, B 01J 19/24, C 01B 15/06

8710

T1

C 23C 2/20, C 23C 2/00

8648

T1

Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH

Патенти
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Forum Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/439, A 61P 25/00

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

C 12N 15/85, C 12N 9/12, A 61K 39/00, A 61K 35/12, A

Nürnberg

61K 48/00

FWP IP APS
Genethon
Gilead Apollo, LLC
GILEAD SCIENCES, INC.
GlaxoSmithKline LLC
Granger, Maurice

A 61K 31/137, A 61K 31/215, A 61K 31/275, A 61K
31/47, A 61K 9/00, A 61P 29/00
C 12N 7/02
C 07D 495/04, C 07D 497/04, A 61K 31/38, A 61K
31/519
C 07D 487/04, C 07H 19/23, A 61K 31/4188, A 61K
31/41, A 61K 31/395, A 61K 31/7052, A 61P 31/12
C 07D 473/16, C 07D 473/18, A 61K 31/522, A 61P
35/00, A 61P 37/00
F 03G 3/00

8725

T1

8676

T1

8673

T1

8662

T1

8713

T1

8712

T1

8681

T1

8653

T1

8721

T1

C 07D 213/40, C 07D 405/12, C 07D 213/78, C 07D
213/74, C 07D 213/71, C 07D 213/26, C 07D 213/30, C
H. Lundbeck A/S

07D 491/04, C 07D 213/61, C 07D 213/64, A 61K
31/505, A 61K 31/44, A 61K 31/436, A 61K 31/4355, A
61P 25/00

Helperby Therapeutics Limited

A 61K 31/138, A 61K 38/14, A 61P 31/04, A 61P 31/10

8696

T1

Helsinn Healthcare SA

C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 3/04

8677

T1

ImmunoGen, Inc.

A 61K 39/395

8678

T1

8680

T1

8715

T1

8694

T1

8709

T1

8729

T1

8705

T1

8661

T1

8724

T1

Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
INSERM (Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale)
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
Janssen Biotech, Inc.

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K 31/4375, A 61P
7/00, A 61P 35/00, A 61P 3/00
C 12N 1/00, A 61P 35/00
A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K 31/437, A 61K
31/439, A 61K 31/46, A 61K 31/538, A 61K 31/4747, A
61K 31/496, A 61P 1/08, A 61P 43/00
C 07J 31/00, C 07J 71/00, C 07J 9/00, C 07J 41/00, A
61K 31/575, A 61P 1/16
C 07K 16/24, A 61K 39/395
A 01N 31/02, A 01N 35/02, A 01N 37/02, A 01N 37/36,
A 01N 63/04, D 06M 16/00, C 12N 1/14, C 12P 7/00, C

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

12R 1/645, A 23B 7/154, A 23B 4/20, A 23L 3/3562, A
23L 3/3508, A 23L 3/3517, A 61K 45/06, A 61Q 11/02,
A 61Q 19/00

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten and

C 07K 14/47, C 07K 16/30, C 12Q 1/68

Ganymed Pharmaceuticals GmbH
C 07D 233/90, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D
403/12, C 07D 413/12, A 61K 31/4439, A 61K 31/4245,
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4178, A 61K 31/4164, A 61K 31/4174, A 61P
43/00, A 61P 25/04, A 61P 21/00, A 61P 19/02, A 61P
19/00, A 61P 29/00
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F 16D 65/18, B 61H 15/00

8663

T1

B 60T 13/66, B 60T 8/17, B 60T 17/22

8665

T1

8671

T1

8702

T1

8716

T1

8717

T1

8707

T1

8719

T1

8655

T1

8651

T1

D 21F 1/32, D 21F 7/12, D 21F 7/10

8701

T1

A 61K 9/20, A 61K 31/565

8703

T1

A 01N 63/00, C 12N 5/0775, A 61K 35/30

8690

T1

Nanto Inc.

C 09D 5/16, C 09D 5/14

8700

T1

Nektar Therapeutics

A 61K 47/34

8733

T1

NOVARTIS AG

A 61K 31/4196, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61P 39/04

8686

T1

8669

T1

& Co. KG
KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG
LABORATORIOS MENARINI S.A.
LPG SYSTEMS
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
MedImmune, LLC
Medivation Technologies LLC
Merck Patent GmbH
Merck Sharp & Dohme Corp.
Messer Austria GmbH and Messer
Slovenija d.o.o.
Mithra Pharmaceuticals S.A.
Multiple Sclerosis Research Center Of
New York

Novartis AG

A 61K 31/135, A 61K 31/192, A 61K 9/28, A 61K 9/16, A
61K 9/20, A 61K 47/36
A 61H 7/00
H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N
19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176
H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N
19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176
G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/395
C 07D 277/30, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D
417/04, A 61K 31/4745, A 61P 35/00
C 07K 16/46, C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 37/06
C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61P
25/16

C 07F 9/59, C 07F 9/572, C 07F 9/38, C 07F 9/655, A
61K 31/675, A 61K 31/665, A 61K 31/662, A 61K 45/06

OKEANOS CORPORATION

F 25C 3/04

8650

T1

Paratek Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/65, A 61K 9/20, A 61K 9/00

8704

T1

Pharis Biotec GmbH

C 07K 14/005, C 12N 15/867, A 61K 38/15

8726

T1

8720

T1

8666

T1

A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 9/20, A 61K 31/64,
Pharnext

A 61K 31/145, A 61K 31/164, A 61K 31/185, A 61K
31/195, A 61K 31/42, A 61K 31/428, A 61K 31/44, A
61K 31/445, A 61P 25/16, A 61P 25/00, A 61P 25/28

Plexxikon Inc.

C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 401/12, C 07D
513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85

8691

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28, A 61P 37/08

8675

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85

8687

T1

8728

T1

8727

T1

8692

T1

Rhodia Operations
Rhodia Opérations
Saic Motor Corporation Ltd

Патенти

B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B 01J 21/08, B
01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F 17/00, F 01N 3/10
B 01D 53/94, B 01J 35/10, B 01J 23/10, B 01J 37/03, C
01B 13/36, C 01F 17/00, C 01G 25/00
F 16H 61/04, B 60K 1/02, B 60L 15/20, B 60W 10/08
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Saic Motor Corporation Ltd.
Sambusseti, Antonio and Cancarini,
Gianni
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sloan-Kettering Institute for Cancer
Research and Aragon Pharmaceuticals,
Inc.
Takeda Pharmaceutical Company Limited

B 60K 6/00

8667

T1

A 61F 2/00

8706

T1

8660

T1

8731

T1

8672

T1

8685

T1

8698

T1

8697

T1

8722

T1

8689

T1

8699

T1

8647

T1

8730

T1

H 04N 19/119, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N
19/70, H 04N 19/176
C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K 31/4439, A 61P
35/00
C 07D 237/16, C 07D 237/22, A 61K 31/50
C 07D 401/14, C 07D 487/10, C 07D 487/06, C 07D
471/08, C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 401/04, C

Takeda Pharmaceutical Company Limited

07D 491/10, C 07D 405/14, A 61K 31/496, A 61K
31/4545, A 61K 31/4439, A 61K 31/4436, A 61K
31/4433, A 61K 31/443
C 07C 279/18, C 07D 217/26, C 07D 333/68, C 07D

Takeda Pharmaceutical Company Limited

333/40, C 07D 333/24, C 07D 307/81, C 07D 333/70, A
61K 31/24, A 61K 31/472, A 61K 31/381, A 61K 31/343,
A 61P 13/12

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/501, A 61P 25/14, A 61P 25/00
C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D

Takeda Pharmaceutical Company Limited

407/12, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 495/04, C
07D 413/14, C 07D 417/06, C 07D 417/12, C 07D
471/04, C 07D 487/04, C 07D 487/08, C 07D 413/06
C 07D 403/12, C 07D 417/14, C 07D 231/14, C 07D

Teijin Pharma Limited

401/12, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D 405/12, C
07D 405/14, C 07D 409/12, A 61K 31/4155, A 61P
29/00
A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616, A 61K

Tillotts Pharma AG

9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K
47/32

Tiroler Rohre GmbH
Ubiquiti Networks, Inc.

E 02D 5/28, E 02D 7/02, E 02D 5/52, E 02D 5/48
H 01Q 1/12, H 01Q 15/16, H 01Q 23/00, H 01Q 19/19,
H 01Q 19/13

UCB Biopharma SPRL

C 07D 403/06, A 61K 31/4196

8708

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61M 5/32, A 61M 5/31

8688

T1

8723

T1

8659

T1

Uponor Innovation AB

E 03B 7/04, F 16L 41/02, F 16L 37/00, F 16L 15/00, F
16L 33/207

Washington University and Sage

C 07J 9/00, C 07J 1/00, C 07J 7/00, A 61K 31/57, A 61K

Therapeutics, Inc.

31/575, A 61P 25/00
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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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(210) TM 2015/777

(220) 29/07/2015
(442) 30/11/2018

(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its
registred office in Bucharest
148 Virtutii street, registered with the Trade
Register under no J40/372/2002, fiscal code
14399840, duly represented by Mr. Sorin
Ionеscu, in his/her capacity as VP
International Development Director, RO
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) сина, бела и окер
(531) 25.01.19;26.01.18

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

Онлајн е секогаш полесно

(210) TM 2016/237

(220) 03/03/2016

(551) индивидуална

(442) 30/11/2018
(731) Durata Therapeutics Holding C.V.

(510, 511)
кл. 35 услуги на он-лајн малопродажба за:

190 Elgin Avenue, George Town, Grand

електронски

производи

за

потрошувачи,

Cayman KY1-9005,, KY
(740) Друштво за застапување од областа на

електрични
компоненти,
апарати
за
домаќинство, гаџети, предмети за лична нега,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

автомобилски
производи,
спортски
производи, производи за домаќинство и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

градина, облека, артикли за миленичиња,
играчки,
книги,
музика
и
филмови;
малопродажба на електрични апарати за
домаќинство
продавници;

во
специјализирани
рекламирање, водење на

работењето, управување со работата, за се
погоренаведено

XYDALBA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антибиотски препарати
(210) TM 2016/920

(210) TM 2015/1189

(220) 18/11/2015
(442) 30/11/2018

(220) 26/09/2016

(442) 30/11/2018
(731) Здружение за фитнес активности

(731) Пашоја Пушка Пранвера
с. Подмочани , 7310, Ресен, MK

ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ Куманово
ул. Лесковачка бр. 2/2-2, Куманово, MK

(540)

(740) Ѓорѓевиќ Сузана
ул. Иво Лола Рибар 103, Куманово
(540)
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

kurir.mk
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35

(531) 02.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 предмети за гимнастика и спорт што
не се опфатени со другите класи
кл.

35

рекламирање;водење

работењето;управување
работата;канцелариски

на

со
работи

кл. 41 обука;забава;спортски и културни
активности
(210) TM 2016/1045

рекламирање;водење

работењето;управување
работата;канцелариски

на

со
работи

кл.
41
услуги;обука;забава;спортски

образовни
и културни

активности
(210) TM 2017/486

(220) 08/05/2017

(442) 30/11/2018
(731) Олимпија Камчева Стојческа
ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје,
MK

(220) 02/11/2016
(442) 30/11/2018

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

курир. мкд
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

35

(591) зелена, сина, розева, темно зелена,

рекламирање;водење

работењето;управување
работата;канцелариски
кл.
41
услуги;обука;забава;спортски

со
работи
образовни
и културни

(220) 02/11/2016

(442) 30/11/2018
(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
Скопје, MK

Трговски марки

црвена, виолетова, темно виолетова,
портокалова, црна, жолта
(531) 04.05.01;27.05.02;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

активности
(210) TM 2016/1046

на

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
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печатени работи, книговезнички материјал,

обработка и репродукција на звук, слики или

фотографии,

податоци;магнетски

канцелариски

материјал,

носачи

на

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,

податоци;машини за сметање, хардвер за
обработка на податоци, компјутери;ЦД, ДВД

сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

и други дигитални носачи на податоци
(вклучени во оваа класа);компјутерски

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

софтвер;електронски складирани податоци
(што може да се даунлодираат), електронски

кои не се опфатени во другите класи;

публикации (што може да се даунлодираат)

печатарски
кл.
25

кл. 38 телекомуникации;услуги на агенции за
печат;изнајмување на телекомуникациска

букви,
облека,
обувки

клишиња
и
капи

кл. 28
игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со

апаратура;информации за телекомуникации

другите
класи,
украси
за
елка
кл. 35 огласување; водење на работење;

(210) TM 2017/1254

управување со работи; канцелариски работи

(731) DKH Retail Limited

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

Unit 60, The Runnings, Cheltenham,
Gloucestershire, GL51 9NW, GB

активности

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(210) TM 2017/801

(220) 14/08/2017
(442) 30/11/2018

(220) 22/12/2017
(442) 30/11/2018

(540)

(731) Deutsche Telekom AG

SUPRERDRY

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на

(551) индивидуална

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 25 облека; обувки; капи; лежерна облека;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

спортска облека; облека за вежбање; капути;
јакни; кожeни јакни; ветровки; фатирани
елеци; плетена облека; џемпери; блузи;
блузони; маици; кошули; поло маици;
панталони; фармерки; шорцеви; хеланки;

PULS
(551) индивидуална
(510, 511)

панталони за трчање; сукњи; фустани; одела;
вратоврски; колани [облека]; облека за

кл. 9

апарати и инструменти: научни,

скијање; облека за пливање; облека за

поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

плажа; долна облека; чорапи; пиџами;
бањарки; ракавици; марами; плетени капи;

мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава: апарати и

капи со стреа; чизми; патики

инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

(210) TM 2018/217

или

(731) Deciem Beauty Group Inc

контролирање

на

(220) 14/03/2018
(442) 30/11/2018

електрицитетот;апарати за снимање, пренос,
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517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A

навлажнувачи, кондиционери за кожа за

1R4, CA

избелување и осветлување на кожа; продукти

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

за нега на коса, имено, спрејови за коса,
лосиони за нега на коса, регенератори за

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

коса и гел за коса; козметика; препарати за
чистење, избелувачи и други супстанции за

(540)

употреба за алишта, имено, избелувач за
алишта, детергенти за алишта и восок за

THE ABNORMAL BEAUTY
COMPANY

алишта; препарати за чистење, полирање,
триење и абразивни препарати; сапуни,
имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за

(551) индивидуална
(510, 511)

тело, сапун за капење и сапун за раце;
есенцијални масла, лосиони за коса;

кл. 3 козметички препарати за нега на тело;
продукти за нега на тело и кожа, имено,

средства за чистење на забите, креми за
лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи

навлажнувачи за лице, навлажнувачи за
тело, третмани против стареење на лице;

за тело, колонска вода; парфимирана вода;

продукти против стареење на тело, имено,

парфеми; дезодоранс за лична употреба
кл. 35
услуги за продавници за

креми против стареење за тело, лосиони,
гелови, масла, средства за чистење на

малопродажба од полето на козметиката,
продукти за лична нега, продукти за нега на

кожата,
сапун
за
тело,
навлажнувачи, кондиционери

кожа, лице и тело и продукти за убавина;
услуги за онлајн малопродажба од полето на

пилинзи,
за кожа,

емолиенти за кожа и препарати за нега на

козметиката,

продукти

за

лична

нега,

кожа за отстранување на брчки; третмани за
врат за локална употреба, имено, лосиони,

продукти за нега на кожа, лице и тело и
продукти за убавина

креми, гелови, масла, средства за чистење на
кожата,
пилинзи,
навлажнувачи,

(210) TM 2018/375

кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и
препарати за нега на кожа за отстранување

(442) 30/11/2018
(731) Kandit d.o.o. Osjek

на брчки на врат; не-медицински третмани за

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства за чистење на кожата, пилинзи,

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

навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на

(540)

(220) 19/04/2018

кожа за отстранување на брчки за третирање
на стрии на кожа; не-медицински третмани за
целулит, имено, лосиони, креми, гелови,
масла, средства за чистење на кожа,
навлажнувачи, кондиционери за кожа за
намалување на целулит; третмани за
избелување и/или осветлување на кожата,
имено, лосиони, креми,
средства
зачистење
Трговски марки

гелови, масла,
на
кожата,

(591) кафена, црвена, жолта, златна, бела
(531) 19.03.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
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(540)
(210) TM 2018/528

(220) 07/06/2018
(442) 30/11/2018

(300) 017899987 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)

INTERLUDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за телото и лицето; пудра;
препарати за употреба при бањање и
туширање; деодоранси
(210) TM 2018/678

(220) 05/07/2018

(442) 30/11/2018
(731) КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз

(531) 02.05.23;26.11.12;26.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
бизнис проценки, пребарување,
испитување, информации, истражување и
бизнис раководење
(210) TM 2018/696

(220) 10/07/2018
(442) 30/11/2018

(731) Панде Марковски
ул. Христо Татарчев бр. 22 а/4, Скопје, MK
(540)

Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 251/лок 251 ГТЦПриземје, Скопје, MK
(540)

K&K
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.11.25;27.05.22

кл. 24 текстил и текстилни производи што не

(551) индивидуална

се
опфатени
со
другите
класи
кл. 25
облека, обувки, чевли и капи

(510, 511)
кл. 35
бизнис проценки, пребарување,

кл. 28 вртимушки [играчки], возила играчки,
бебешки вежбални, балони за играње

испитување, информации, истражување и
бизнис раководење

(210) TM 2018/695

(210) TM 2018/697

(220) 10/07/2018
(442) 30/11/2018

(731) Панде Марковски
ул. Христо Татарчев бр. 22 а/4, Скопје, MK
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систем за ладење, греење, климатизација,

(540)

проветрување и перење, изведба на системи
за
ладење,
проветрување

греење,

климатизација,

кл. 42 проектирање и изработка на проектна
документација
за
ладење,
греење,
климатизација,
перални
во

проветрување,
ресторани
и

кујни и
хотели,

температурно мапирање за простории за
ладење и амбиентални складишта
(531) 26.11.25;27.05.22
(551) индивидуална

(210) TM 2018/775

(510, 511)
кл. 35
бизнис проценки, пребарување,
испитување, информации, истражување и
бизнис раководење
(210) TM 2018/749

(220) 25/07/2018

(220) 31/07/2018
(442) 30/11/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за сервисирање,
производство и трговија ЛТХ СЕРВИС

FOVELID

ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Георги Димитров бр. 10/локал 2А,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски производи

(740) Науновски Кирил
ул. Никола Тримпаре бр.22, Скопје

(210) TM 2018/793

(540)

(220) 08/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Халк Банка АД Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK
(540)
(591) црна, сина
(531) 27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(591) сина и портокалова

со: бела техника, ладилници, ладилни
пултови, ладилници за професионална

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба, професионална кујнска опрема за

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични

хотели и ресторани; професионална опрема
за перење алишта, опрема за ладење и
топлење за маркети, делови и опрема за
системи за ладење, топлење и климатизација
кл. 37

одржување и сервис на опрема и

Трговски марки

(531) 26.15.25;27.05.17

средства [АТМ]
кл. 16 брошури;
билтени;
периодични публикации;
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весници;

обезбедување онлајн пазар за купувачи и

печатени материјали;

продавачи на стоки и услуги;

печатени публикации;
печатени формулари и обрасци;

објавување рекламни текстови;
огласување со плаќање по клик;

печати;
печати [жигови, отпечатоци]

односи со јавноста;
организирање изложби за комерцијални или

печати со адреси;
плика [канцелариски материјали];

рекламни цели;
пишување рекламни текстови;

постери;

преговарање и склучување трговски

регистар [главни книги];
регистри;

трансакции за трети лица;
преговори за бизнис контакти со други;

списанија;
штипки за пари;

презентација на стоки преку комуникациски
медиуми, за малопродажба;

кл. 35 агенции за рекламирање;ажурирање
на рекламниот материјал; ажурирање и

претставување на производите;
раководење со датотеки (компјутеризирано

одржување податоци во компјутерски бази

раководење со датотеки);

на податоци;
ажурирање и одржување информации во

раководење (советодавни услуги за бизнис
раководење);

регистри;
барање спонзорства;

ревизија;
рекламирање;

бизнис информации;
бизнис испитување;

рекламирање преку радио;
рекламни огласи (ширење на рекламните

бизнис истражување;

огласи);

бизнис пребарување;
бизнис проценки;

рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);

бази на податоци;
собирање статистички податоци;

вработување персонал;
дизајнирање рекламен материјал;

телевизиско рекламирање;
умножување документи;

дистрибуција на примероци;

фактурирање;

изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];

кл. 36 банкарски служби за дебитни
картички;

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;

анализирање (финансиско анализирање);
агенциии за кредити;

изнајмување канцелариски машини и
опрема *;

агенции за станови;
агенции за недвижности;

маркетинг;

агенции за наплаќање долгови;

маркетинг истражување;
маркетинг студии;

банкарски трансакции од дома;
банкарство;

обезбедување деловни информации преку
веб-страница;

брокерство *;
верификација на чекови;

обезбедување комерцијални и деловни
контакт-информации;

гаранции;
давање заеми врз основа на хипотеки;
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депонирање скапоцености;

проценување накит;

доверителство;

проценување недвижен имот;

заеднички фондови;
заеми;

проценување поштенски марки;
проценување уметнички дела;

известување за цени на хартии од вредност;
здравствено осигурување;

разменување пари;
служби за кредитни картички;

издавање вредносни купони;
издавање кредитни картички;

советување во врска со осигурување;
советување во врска со финансии;

издавање патнички чекови;

статистички услуги;

изнајмување заеднички канцеларии за
работење;

трговија за акции и обврзници;
управување со емисии на јаглерод;

изнајмување канцеларии [недвижности];
изнајмување станови;

управување со недвижни имоти;
управување со станбени згради;

инвестирање средства;
капитални инвестиции;

услуги за берзанско посредување;
услуги за ликвидирање претпријатија,

кредити со отплата на рати;

финансиски работи;

кредитирање со заложно обезбедување;
купување на кредит;

услуги за плаќање пензија;
услуги за советување во врска со

лизинг на недвижности;
лизинг на фарми;

задолжување;
услуги на фондови за помош за

наплаќање кирија;
нумизматичка проценкаОбезбедување

позајмување;
услуги поврзани со индивидуални сефови во

финансиски информации преку интернет;

банки;

организирање на финансирањето за
градежни проекти;

факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со

организирање наплаќање;
осигурителни информации;

посредство на надворешен орган];
финансиски информации;

осигурување;
осигурување на живот;

финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижнини];

осигурување од несреќи;

финансиски услуги;

осигурување од пожар;
позајмување врз основа на залог;

финансиско спонзорирање;
финансиско управување;

поморско осигурување;
порамнување, финансиско;

финансиско управување со исплатата на
надомести за други;

посредници за недвижности;
посредување за хартии од вредност;

кл. 38 електронска пошта;
комуникации со телефон;

посредување при осигурување;

комуникација со мобилни телефони;

пренесување средства (електронско
пренесување средства);

комуникација со помош на мрежи со оптички
кабли;

прибирање добротворни средства;
проценка за надоместок на штета

комуникација со помош на компјутерски
терминали;

[финансиска проценка];
проценување антиквитети;

обезбедување пристап до бази на податоци;
повикување [радио, телефонски или други
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средства за електронска комуникација];

(510, 511)

пренесување по факс;

кл. 4

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери;

соединенија за собирање прашина со
навлажнување
и
врзување,
горива

(210) TM 2018/794

(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за

(220) 09/08/2018

(442) 30/11/2018
(731) The Procter & Gamble Company

индустриски масла и масти, мазива,

осветлување
кл. 40 обработка на материјали

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(210) TM 2018/797

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(731) Занаетчија Златар Буши-Голд
Селами Буши Скопје

FLEXISTYLE
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 10/08/2018
(442) 30/11/2018

ул. Лазар Танев бр. 38, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 женски хигиенски производи, како што
се влошки, тампони, дневни влошки, гаќи за
женска хигиена, интерлабилни влошки за
женска хигиена, пелени за инконтиненција,
влошки и гаќи за инконтиненција
(210) TM 2018/795

(220) 09/08/2018

(442) 30/11/2018
(731) ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Февруарски поход бр. 36/39, 1000,
Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела
(531) 24.09.02;26.15.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
часовници и хронометриски инструменти
(210) TM 2018/803

(220) 13/08/2018

(442) 30/11/2018
(731) Ивановска Лепојевиќ Даница
(591) зелена, црна
(531) 01.15.03;26.11.13;27.05.17
(551) индивидуална
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хиропракса

[лекување

со

масажа

на

'рбетните пршлени];
(210) TM 2018/804

(220) 14/08/2018

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK

(591) црна, црвена
(531) 26.01.06;27.01.06

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дизајнирање рекламен материјал;

(531) 27.05.02

обработка
објавување

на
рекламни

текстови;
текстови;

(554)
(551) индивидуална

пишување
рекламирање

рекламни

текстови;

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

кл. 41
известување
објавување

за

рекреација;
книги;

запалки;

кибрит;

артикли

за

пушачи

на

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
цигари; тутун; тутунски производи; запалки;

текстови;
фитнес;

кибрит; артикли за пушачи, услуги на
продажба на големо врзани за цигари; тутун;

организирање и водење работилници [обука];
организирање
и
водење
семинари;

тутунски производи; запалки; кибрит; артикли
за пушачи

академии
[образование];
пишување текстови што не се рекламни

(210) TM 2018/805

објавување
рекламни
одржување

текстови,
часови

со

исклучок
по

текстови;
подучување;
практична

(220) 14/08/2018
(442) 30/11/2018

[демонстрирање];

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ

услови за рекреирање (обезбедување услови
за
рекреирање);

Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK

услуги
на
здравствени
клубови;
услуги на кампови за летување [забава];

(540)

обука

услуги на клубови [забава или образование];
услуги
на
физичко

личен

тренер
(фитнес);
образование;

кл.
42
научно
истражување
кл. 44 психолози (услуги на психолози);
услуги
Услуги

за советување за
на
алтернативна

терапевтски
физикална

Трговски марки

здравјето;
медицина;
услуги;
терапија;

(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35

услуги на малопродажба врзани за
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цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит;

артикли

за

пушачи,

услуги

на

продажба на големо врзани за цигари; тутун;
тутунски производи; запалки; кибрит; артикли
за пушачи
(210) TM 2018/806

(220) 14/08/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово

(591) бела, жолта
(531) 24.09.10;25.01.19;27.05.17

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 сечење, обликување и обработка на
камен, бисти од камен, бетон или мермер,
вештачки камен, градежни материјали

(531) 27.05.02;27.05.17

/неметални/, гранит, гробници /неметални/,
гробови (рамки за гробови /неметални/,

(551) индивидуална

камен, камен (предмети направени од камен),

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

камен за градба, мермер, мозаици за градба,
надгробен
камен,
надгробни
плочи

запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

/неметални/, надгробни плочи /неметални/,
надгробни
споменици
/неметални/,

цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи, услуги на

неметални плочници, огноотпорен камен,

продажба на големо врзани за цигари; тутун;

плочи за градба /неметални/, плочи за
поплочување
/неметални/,
плочи
од

тутунски производи; запалки; кибрит; артикли
за пушачи

вештачки материјал за обложување патишта,
под од камени плочи, подови (неметални),

(210) TM 2018/844

скулптури од камен, бетон или мермер,
спомен
плочи
/неметални/,
столбови

(220) 24/08/2018

(442) 30/11/2018
(731) Палензовска Електролукс Силвана

/надгробни столбови/ неметални, столбови

ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах

/неметални/, уметнички предмети од камен,
фигури од камен, бетон или мермер

бр.52, 7000, Битола, MK
(540)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со мермер, камен гранит и предмети од
мермер, камен и гранит, вадење руди
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, каменоломи (вадење
камен)
(210) TM 2018/851
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(731) Друштво за спортски активности

(540)

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп
ул. Александар Македонски бб, Прилеп,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, бела, портокалова,
кафена, окер, жолта и црна
(531) 08.01.15;19.03.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки за украсување божикни елки;
бисквити; колачиња од слад; колач;
слаткарски производи; чајни колачиња; тесто
за колач; слатки; бисквити петит-бер; колач
со
ориз
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
бисквити и слаткарски производи

(591) бела, црвена
(531) 21.03.01;24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки за фудбал; спортски дресови;
маици
со
кратки
ракави;
кл. 35

деловно управување со спортисти;

рекламирање; изнајмување билборди [паноа
за
рекламирање]
кл. 41
обезбедување спортска опрема;
организирање спортски натпревари; обука
(тренирање);
работилници

(210) TM 2018/858

(220) 04/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
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)

организирање и водење
(обуки);
професионално

насочување; услуги на клубови (спортски
клуб)
(210) TM 2018/856

(220) 04/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски 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

(591) бела, црвена, жолта, светло кафена,
зелена, црна
(531) 08.05.03;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
Трговски марки

129 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

кл. 29 колбаси, тенок колбас

(740) Друштво за застапување од областа на

кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на

индустриската сопственост ЖИВКО

големо и мало со: колбаси, тенок колбас

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

(210) TM 2018/859

(540)

(220) 04/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Apotex Technologies Inc.
150 Signet Drive

ICthinking

Toronto, ON M9L 1T9, CA

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 41 подготовка за образовни курсеви,

(540)

обука и подучување во полето на предпреговарање и разрешување на конфликти

PELGRAZ

(210) TM 2018/864

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

ветеринарни

производи; фармацевтски производи кои се
состојат од или содржат пегфилграстим

(220) 05/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(210) TM 2018/860

(220) 05/09/2018
(442) 30/11/2018

(540)

(731) Балон Твистер ДООЕЛ Скопје
ул. Будимпештанска 11 б, MK

MYSTERY

(740) Балон Твистер Стор
ул. Московска 24/4

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 средства за перење и други средства за
употреба при перење на алишта; препарати
за чистење, нега и обработка и разубавување

(531) 21.01.16;27.05.17

на ткаенини; омекнувач на ткаенини,
средства за подобрување на кондицијата на

(551) индивидуална
(510, 511)

ткаенините

кл. 35

(210) TM 2018/865

услуги при продажба на мало на

(220) 06/09/2018

реквизити за родендени и забави

(442) 30/11/2018
(731) ГАРЕВСКА ИРЕНА

(210) TM 2018/861

Загребска 3 бр. 16, 1000, Скопје, MK
(540)

(220) 05/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Cambridge Enterprise Limited
The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge,
Cambridgeshire, CB2 1TN, UK
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(591) црна, зелена, жолта и бела
(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24
(591) црвена, жолта, сребрена, бела, црна
(531) 03.13.05;25.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни
пијалоци; безалкохолни пијалоци

кл. 30 мед и други пчелини производи со
потекло од Мариово

(210) TM 2018/871

(220) 07/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) GREEN COLA LTD
(210) TM 2018/869

(220) 07/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) GREEN COLA LTD
Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црна, зелена, портокалова и бела
(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24
(591) црна, зелена, темно црвена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.04.22;27.05.04;27.05.24
(551) индивидуална

кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни
пијалоци; безалкохолни пијалоци

(510, 511)
кл. 32 газирани и негазирани безалкохолни

(210) TM 2018/876

пијалоци; безалкохолни пијалоци
(210) TM 2018/870

(220) 07/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) GREEN COLA LTD

(220) 10/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, Куманово, MK
(540)

Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia, CY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

131 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

правење пијалоци, вклучително и газирани и
енергетски пијалоци
(210) TM 2018/879

(220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
(591) ПОРТОКАЛОВА, ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА И

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

БЕЛА

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

(531) 02.09.01;27.05.13
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29
подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со месни преработки
(210) TM 2018/878

(220) 11/09/2018
(442) 30/11/2018

(300) 304463019 17/03/2018 CN
(731) Monster Energy Company, a Delaware
corporation
1 Monster way Corona, California 92879, US

(591) зелена, жолта, црвена, бела
(531) 25.01.19;27.05.13

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/880

(220) 11/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) 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) црна, бела
(531) 03.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци, сирупи,
концентрати,
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(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi
Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad.
No: 55 Tuzla, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

EQITAX

(591) зелена, жолта, црвена, бела
(531) 25.01.19;27.05.13

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

медицински

и

за медицинскиа употреба, хемиски реагенски
за медицинска или ветеринарна употреба

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/881

фармацевтски,

ветеринарни препарати;хигиенски производи

(220) 11/09/2018
(442) 30/11/2018

(210) TM 2018/883

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(220) 11/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) S.C. Johnson & Son, Inc
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, црна
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 водоотпорни хемиски смеси за обувки,
кожа или текстил; хемиски смеси за

(591) зелена, жолта, црвена, бела
(531) 25.01.19;27.05.13

истегнување
на
обувки
кл. 2 бои, пигменти, врзивни средства и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво
(210) TM 2018/882

Трговски марки

пивски

слад

мастила за употреба во производството на
обувки
и
производи
од
кожа
кл. 3

(220) 11/09/2018
(442) 30/11/2018

пред-третман за дамки и флеки за

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и
тепих; отстранувач на флеки и дамки за
ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и
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тепих; сапуни кои не се употребуваат за тело;

кл. 4 свеќи, восок; свеќи од цитронела кои се

детергенти кои не се употребуваат за тело;

користат против инсекти, односно, свеќи кои

восоци за под; восоци за мебел; заштитни
облоги за мебел, под; средства за

содржат
средства
парфимирани

одзатнување на одвод; средства за чистење
на тврди површини; препарати за белење и

кл. 5 спреј и течни средства за дезинфекција,
освен за употреба на телото; освежувачи на

други супстанции за употреба на ткаенини;
марамчиња
за
еднократна
употреба

воздух; дезодоранси за воздух; препарати за
прочистување на воздухот; дезодоранси за

обложени со хемикалии и други соединенија

тепих и простории; дезодоранси за ткаенини;

за чистење, за употреба во домаќинството;
отстранувачи на восок; повеќенаменски

инсектициди; средства против инсекти;
марамчиња кои содржат средства против

средства за чистење во домаќинството,
средства за чистење на тоалетни школки,

инсекти, за употреба на телото; спирали
против комарци; мамки за инсекти кои

средство за чистење на туш, средство за
чистење на кујна; повеќенаменско средство

содржат инсектициди за контрола на инсекти
и штетници; лековити масти за олеснување

за чистење стакло и други разновидни

на чешање и црвенило од каснувања од

површини; третирани целулозни синтетички
листови за употреба во машини за перење за

инсекти, комбиниран антифунгален спреј за
нозе;
дезодоранси
за
обувки

апсорпција на нечистотија и боја за време на
перење; препарати за мирис на воздух;

кл. 11 електричен диспензер за мирис;
светилки и свеќни фенери против инсекти

парфеми за соба или атмосфера; етерични
масла
за
атмосфера,
парфимирани

кл. 16
пластични кеси за употреба во
домаќинството; вакумирачки пластични кеси

препарати

темјан;

за складирање за повеќекратна употреба во

препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; средства за полирање, креми и

домаќинството; пластични обвивки; лепила
за поправка на чевли, обувки за дожд и други

пигментирани преливи за обувки и предмети
од кожа; заштитни средства за кожа, односно,

кожени, гумени, најлонски, пластични,
платнени, ленени или винил површини

заштитни средства за полирање на кожа,
заштитни креми за кожа; препарати за

кл. 21 пластични контејнери за употреба во
домаќинството; мал домашен прибор и

хемиско чистење, имено, лента за хемиско

контејнери (не од скапоцени метали или

чистење и други средства за чистење на
кожа, велур, винил, пластика и производи

обложени со нив); лажици за чевли и калап за
чевли; ткаенини и сунѓери за полирање;

произведени
од
овие
материјали;
отстранувачи на премази за производи од

четки за чевли; рачно управувано средство за
чистење на стакло, на кое се држат влошки за

кожа и винил; средства за полирање и креми
за обувки и производи од кожа, вклучително

чистење; четки за триење за чистење во
домаќинството

и за прикривање на траги од гребнатини;

кл. 25

заштитни средства за обувки и производи од
кожа, имено, средства за полирање на обувки

влошки против лизгање и внатрешни влошки
за обувки; влошки внатрешни влошки и

и средства за полирање на кожа; марамчиња
обложени со средства за чистење и

стапалки (влошки) за обувки; поткрепи за
обувки; подлоги за пети, потпирачи за пети,

полирање; масло за заштита на нозете од
напукнување (не за медицински цели)

поткрепи за чорапи и хулахопки; чорапи,

за
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чорапи

и

хулахопки

за чистење стакло и други разновидни

кл. 26 врвки за чевли

површини; третирани целулозни синтетички

(210) TM 2018/884

(220) 11/09/2018

листови за употреба во машини за перење за
апсорпција на нечистотија и боја за време на

(442) 30/11/2018
(731) S.C. Johnson & Son, Inc

перење; препарати за мирис на воздух;
парфеми за соба или атмосфера; етерични

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 534032236, US

масла
за
атмосфера,
парфимирани
препарати за воздух; потпури; темјан;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

препарати за чистење, полирање, триење и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

нагризување; средства за полирање, креми и
пигментирани преливи за обувки и предмети
од кожа; заштитни средства за кожа, односно,
заштитни средства за полирање на кожа,
заштитни креми за кожа; препарати за
хемиско чистење, имено, лента за хемиско

(591) црвена, црна

чистење и други средства за чистење на

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кожа, велур, винил, пластика и производи
произведени
од
овие
материјали;

кл. 1 водоотпорни хемиски смеси за обувки,
кожа или текстил; хемиски смеси за

отстранувачи на премази за производи од
кожа и винил; средства за полирање и креми

истегнување
на
обувки
кл. 2 бои, пигменти, врзивни средства и

за обувки и производи од кожа, вклучително
и за прикривање на траги од гребнатини;

мастила за употреба во производството на
обувки
и
производи
од
кожа

заштитни средства за обувки и производи од

пред-третман за дамки и флеки за

кожа, имено, средства за полирање на обувки
и средства за полирање на кожа; марамчиња

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и
тепих; отстранувач на флеки и дамки за

обложени со средства за чистење и
полирање; масло за заштита на нозете од

ткаенини вклучувајќи облека, тапацир и
тепих; сапуни кои не се употребуваат за тело;

напукнување (не за медицински цели)
кл. 4 свеќи, восок; свеќи од цитронела кои се

детергенти кои не се употребуваат за тело;
восоци за под; восоци за мебел; заштитни

користат против инсекти, односно, свеќи кои

кл. 3

облоги

за

мебел,

под;

средства

за

содржат
средства
парфимирани

против

инсекти;
свеќи

одзатнување на одвод; средства за чистење
на тврди површини; препарати за белење и

кл. 5 спреј и течни средства за дезинфекција,
освен за употреба на телото; освежувачи на

други супстанции за употреба на ткаенини;
марамчиња
за
еднократна
употреба

воздух; дезодоранси за воздух; препарати за
прочистување на воздухот; дезодоранси за

обложени со хемикалии и други соединенија
за чистење, за употреба во домаќинството;

тепих и простории; дезодоранси за ткаенини;

повеќенаменски

инсектициди; средства против инсекти;
марамчиња кои содржат средства против

средства за чистење во домаќинството,
средства за чистење на тоалетни школки,

инсекти, за употреба на телото; спирали
против комарци; мамки за инсекти кои

средство за чистење на туш, средство за
чистење на кујна; повеќенаменско средство

содржат инсектициди за контрола на инсекти
и штетници; лековити масти за олеснување

отстранувачи

на

восок;

Трговски марки
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на чешање и црвенило од каснувања од

кл. 18

инсекти, комбиниран антифунгален спреј за

производите од нив што не се опфатени со

кожа и имитација на кожа и

нозе;
кл. 11

дезодоранси
за
обувки
електричен диспензер за мирис;

другите
кпаси,
торби
за
патување
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,

светилки и свеќни фенери против инсекти
кл. 16
пластични кеси за употреба во

баретки, корсети, чевли, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на

домаќинството; вакумирачки пластични кеси
за складирање за повеќекратна употреба во

кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани,
ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,

домаќинството; пластични обвивки; лепила

долна облека, пуловери, кошули, шамии,

за поправка на чевли, обувки за дожд и други
кожени, гумени, најлонски, пластични,

шалови,
џемпери,

платнени, ленени или винил површини
кл. 21 пластични контејнери за употреба во

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и

домаќинството; мал домашен прибор и
контејнери (не од скапоцени метали или

производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, облека,

обложени со нив); лажици за чевли и калап за

обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети,

чевли; ткаенини и сунѓери за полирање;
четки за чевли; рачно управувано средство за

чевли, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,

чистење на стакло, на кое се држат влошки за
чистење; четки за триење за чистење во

палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,

домаќинството
кл. 25 уреди против лизгање за обувки;

кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи

пантолони,

костуми,

елеци,
чорапи

влошки против лизгање и внатрешни влошки
за обувки; влошки внатрешни влошки и
стапалки (влошки) за обувки; поткрепи за

(210) TM 2018/888

обувки; подлоги за пети, потпирачи за пети,
поткрепи за чорапи и хулахопки; чорапи,

(300) 87/835336 15/03/2018 US and
87/835345 15/03/2018 US

чорапи
и
кл. 26 врвки за чевли

(731) Twentieth Century Fox Film
Corporation

хулахопки

(220) 14/09/2018
(442) 30/11/2018

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
(210) TM 2018/887

(220) 14/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес
ул. 11-ти Октомври бр. 8, 1400, Велес, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

CA 90035, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

AVATAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 играни филмови; кинематографски
филмови; играни филмови со научна

(531) 26.01.03;27.05.24

фантастика, фантазија, акција, авантура,

(551) индивидуална

комедија, драма, музика и забава за деца;

(510, 511)
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научна

комуникациски направи за користење во

фантастика, фантазија, акција, авантура,

дистрибуција на дигитални видеа, видео

комедија, драма, музика и забава за деца;
однапред
снимени
ЦД-а
со
научна

датотеки, видео игри, и мултимедијални
содржини кои може да се симнуваат;

фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика, и забава за деца и

софтверски апликации за коцкање кои може
да се симнуваат; мобилен апликациски

музички изведби; однапред снимени ЦД-а,
ЦД ромови, ДВД-а, и флеш мемориски

софтвер; мобилен апликациски софтвер кој
може
да
се
симнува;
компјутерски

картички; аудио и видео снимки; музички

апликациски софтвер за мобилни телефони,

тонски записи кои може да се симнуваат;
датотеки со тонски записи од играни

вклучувајќи, софтвер за играње игри кои
може да се симнуваат; компјутерски

филмови кои може да се симнуваат;
однапред снимени ЦД-а со тонски записи од

апликациски софтвер за играње на мобилен
телефон, таблет или други преносни

играни филмови; аудио и видео снимки со
научна фантастика, фантазија, акција,

електронски направи кој може да се симнува;
софтвер за видео игри за користење со

авантура, комедија, драма, музика и забава

мобилни направи; програми за електронски

за деца кои може да се симнуваат; филмови
кои може да се симнуваат; играни филмови

игри; програми за електронски игри кои може
да се симнуваат; софтвер за електронски

кои може да се симнуваат; играни филмови,
телевизиски шоуа и видео снимки со научна

игри; компјутерски програми за игри;
компјутерски програми за игри кои може да се

фантастика, фантазија, акција, авантура,
комедија, драма, музика и забава за деца кои

симнуваат; интерактивни програми за игри;
интерактивен софтвер за игри; софтверски

може да се симнуваат; тонови за ѕвонење,

апликации

телефонски звучни сигнали, графика,
позадина, игри и музика кои може да се

различни функции) и софтверски апликации
(дизајнирани за единствена цел и да

симнуваат; тонови за ѕвонење, телефонски
звучни сигнали, графика, позадина, игри и

извршуваат една функција) кои може да се
симнуваат, имено, компјутерски апликациски

музика кои може да се симнуваат преку
глобална компјутерска мрежа и безжични

софтвер за игри; софтвер за видео игри за
користење на безжични уреди кој може да се

уреди; софтвер; компјутерски софтвер; книги

симнува; компјутерски софтвер за игри кој

кои може да се симнуваат; аудио книги;
софтвер кој може да се симнува;

може да се симнува од глобална
компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за

компјутерски софтвер за заштита на екран;
компјутерски игри; софтвер за игри; софтвер

игри за видео и компјутерски
компјутерски програми за видео

за игри кој може да се симнува; софтвер за
видео
игри;
подлоги
за
глуфчиња;

компјутерски софтвер за забавни игри;
софтвер за игри со виртуелна реалност;

компјутерски додатоци; додатоци за мобилни

софтвер за зголемена реалност; софтвер за

телефони; футроли за носење за мобилни
телефони, други преносни направи и

зголемена реалност за користење
мобилни направи за интегрирање

компјутери; украсни магнети; очила; наочари;
футроли за очила; мобилни софтверски

електронски податоци со околина од
реалниот свет со цел забава и играње; очила

апликации кои може да се симнуваат;
мобилни софтверски апликации за мобилни

за виртуелна реалност; слушалки за на глава
за витруелна реалност; слушалки за во уво;
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слушалки; слушалки за на глава; електронски

на забава во вид на видеа и слики

изданија; електронски изданија, имено, книги,

телевизиски

стрипови, магазини, прирачници и памфлети
со забава, вести, музика, и уметност;

мултимедијални програмски серии за научна
фантастика, фантазија, акција, авантура,

футроли за очила; футроли за мобилни
телефони; футроли за мобилни направи;

комедија, драма, музика и забава за деца кои
не може да се симнуваат пренесувани преку

футроли за електронски направи; футроли за
носење лап-топови; футроли за паметни

Интернет и комуникациски мрежи;услуги на
забава во вид на видеа и слики со филмови

телефони

кои не може да се симнуваат пренесувани

кл. 41 услуги на забава;услуги на забава во
вид на аудио, визуелна и аудио-визуелна

преку
Интернет
и
комуникациски
мрежи;забава и образовни услуги во вид на

забава;услуги на забава во вид на аудио,
визуелни, аудио-визуелни и дигитални

телевизија и мултимедијални програмски
серии со теми од генерален интерес на

содржини;образовни услуги;презентирање и
дистрибуција на аудио и визуелни дела во

луѓето дистрибуирани преку различни
платформи на повеќе форми на преносни

вид

медиуми;обезбедување

на

играни

филмови;обезбедување

шоуа,

филмови,

со
и

информации

за

спортски и културни активности;образование
и услуги на забава, имено, продукција,

забава на други преку глобална компјутерска
мрежа;услуги на забавни паркови и тематски

дистрибуција, и презентирање на аудио и
визуелни дела во вид на играни филмови,

паркови;услуги на забава во вид на мјузикли
во живо, комедија и драмски изведби;услуги

филмови и телевизиски програми;услуги на
забава во вид на телевизиски серии,

на забава во вид на изведби во живо на
актери, музичари, акробати и останати

мултимедијални програмски серии, радио

изведувачи;забава во вид на циркуси;забава

програми, играни филмови, видеа, филмови
и филмски клипови;обезбедување он-лајн

во вид на изведби во живо;услуги на забава,
имено, обезбедување веб страници за он-

информации за забава;обезбедување он лајн
компјутерски бази со податоци со забава и

лајн коцкање;обезбедување казино игри и
видео игри преку Интернет и комуникациски

образовни информации;обезбедување онлајн информации во областа на забавата и

мрежи кои не може да се симнуваат;услуги на
забава, имено, обезбедување он-лајн

образованието;обезбедување

он-лајн

компјутерски игри;услуги на забава во форма

информации
во
областа
на
лингвистиката;обезбедување
он-лајн

на обезбедување интерактивни услуги за
играње на игри кои се играат преку

информации во областа на телевизиските
програми, играни филмови, филмови, радио

компјутерски
или
комуникациски
мрежи;обезбедување игри;он-лајн услуги на

програми, мултимедијални програми, и видео
забава преку Интернет и комуникациски

играње;он-лајн компјутерски услуги на
играње;издавање на книги;интерактивен

мрежи;обезбедување веб страни со аудио,

софтвер

визуелни и аудио-визуелни содржини кои не
може да се симнуваат;обезбедување веб

игри;обезбедување книги кои не може да се
симнуваат;обезбедување онлајн електронски

страни со играни филмови, видеа, филмови и
филмски клипови кои не може да се

публикации во областа на компјутерските
игри кои не може да се симнуваат;услуги за

симнуваат;услуги на забава во вид на видеа
и слики кои не може да се симнуваат;услуги

електронски игри обезбедени преку Интернет
или друга комуникациска мрежа;договарање
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и спроведување Интернет игри кои не може

(210) TM 2018/889

да се симнуваат;обезбедување услуги на

(220) 17/09/2018
(442) 30/11/2018

забава и информации за забава преку
компјутерски, електронски и онлајн бази со

(731) КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје
ул.Перо Наков бр. 1 (управна зграда ЖАС-

податоци;обезбедување онлајн софтвер за
игри за виртуелна реалност кој не може да се

I кат), 1000, Скопје, MK
(740)

симнува;он-лајн публикации;он-лајн книги;онлајн журнали, имено, блогови со лични

(540)

мислења во области од генерален интерест,
лингвистика,
научна
фантастика
фантазија;он-лајн
објавување

и
на

електронски публикации;услуги на забава,
вклучувајќи, обезбедување веб страници со
тонови за ѕвонење, графика, позадина и
игри;медиумски содржини за мобилни уреди
и услуги на забава во вид на подготовка на
содржини;музеи;услуги на музеи;услуги на
патувачки музеи;музејски услуги во вид на
патувачки изложби во вид на наука,
лингвистика, истражување, конзервација,
природа, и правeње филмови;тури со водич
на изложби во областа на научната
фантастика и фантазија;образовни услуги,
имено, обезбедување изложби во областа на
науката, лингвистиката и зачувувањето на
природата;организирање општествени и
културни настани;обезбедување забавни
изложби;организирање и
договарање
изложби за културни, образовни, и забавни
цели;образовни услуги, имено, прикажување
на серии филмови;организација на шоуа и
настани за културни цели;организирање,
договарање и спроведување настани, чиј
профит
се
донира
во
хуманитарни
цели;обезбедување кампови за деца и
возрасни;обезбедување информации, вести
и коментари во областа на забавата;услуги
за информации за рекреација;услуги на
кинематографија;договарање
и

(591) црвена, бела, сива, црна
(531) 26.15.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање,
сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирањеили снимање, автоматски
мачини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски уреди
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање кои се
однесуваат на иститеуслуги за индустриски
анализи и истражување, проектирање и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

спроведување авантури за интерактивна
потрага по богатство во живо;уметнички

(210) TM 2018/890

изложби

(731) LINING SPORTS (SHANGHAI)
COMPANY LIMITED

Трговски марки
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China Merchants Tower 32th Floor, Suite

кл. 18

3201, No.161 Lujiazui (E) Road, Pudong,

патување; женски чанти; кутии за клучеви;

ранци; спортски торби; торби за

Shanghai 200120, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

планинарски стапови; џебни паричници;
портмонеа; кожени прибори за патување;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

чадори
кл. 25 костуми за капење; појаси; чизми;
качкети; облека; обувки; ракавици [облека];
трикотажа; маици со кратки ракави; влечки
кл. 28 топки за игри; топки за играње; рекети;
апарати за боди-билдинг; торби за голф со
или без тркала; палки за голф; ракавици за

(531) 26.11.12
(551) индивидуална

голф

(510, 511)
кл. 18 ранци; спортски торби; торби за

(210) TM 2018/892

патување; женски чанти; кутии за клучеви;
планинарски стапови; џебни паричници;

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

портмонеа; кожени прибори за патување;
чадори
кл. 25 костуми за капење; појаси; чизми;
качкети; облека; обувки; ракавици [облека];
трикотажа; маици со кратки ракави; влечки
кл. 28 топки за игри; топки за играње; рекети;
апарати за боди-билдинг; торби за голф со
или без тркала; палки за голф; ракавици за

(220) 18/09/2018
(442) 30/11/2018

a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

голф
(210) TM 2018/891

(220) 17/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) LINING SPORTS (SHANGHAI)
COMPANY LIMITED
China Merchants Tower 32th Floor, Suite

(531) 01.05.01;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 мешавини за премачкување во вид на

3201, No.161 Lujiazui (E) Road, Pudong,
Shanghai 200120, CN

боја за примена кај возила

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

(210) TM 2018/896

(540)

(220) 18/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Xiamen Tungsten Co., Ltd
Kejingshe, Haicang District, Xiamen, Fujian,
CN

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
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(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 Алати [делови од машини]; Сечила

Еликсир

[делови од машини]; Глави за дупчење
[делови за машини]; Држачи на сврдла

(531) 19.07.10;25.01.19

[делови од машини]; Ножеви [делови од
машини]; Ножици [машини]; Чекани [делови

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

од

(510, 511)

машини];

Парни

пневматски

чекани;

Електрични чекани; Машини за дупчење;
Брусилици како делови од машини; Секачи за

кл. 5
фармацевтски
производи

валање [рачни алати]; Електрични алати за
машини за обработка на метали, имено алати

кл. 29
желеа, џемови и компоти
кл. 31 пијалоци од овошје и овошни сокови,

за завртување; Машини за обработка на
метали; Сечила за електрични пили

сирупи и други препарати за производство на
пијалаци

кл. 8

и

ветеринарни

Секачи за валање [рачни алати];

Сврдла [делови од рачни алати]; Сечила
[рачни алати]; Бургии [рачни алати]; Сврдла

(210) TM 2018/901

за ширење дупки; Сечила за авиони; Алати за
стругање; Ножеви за режење; Алати за

(731) Друштво за производство,
преработка и трговија со земјоделски

стружење [рачни алати]; Шупливи сврдла за
дупчење големи отвори [рачни алати]

производи и саден материјал
СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје

(220) 18/09/2018
(442) 30/11/2018

ул. Рафаел Батино бр. 37, Скопје, MK
(210) TM 2018/900

(220) 18/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство,
преработка и трговија со земјоделски

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

производи и саден материјал
СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје
ул. Рафаел Батино бр. 37, Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) виолетова, зелена и розева
(531) 05.07.13;26.04.11
(551) индивидуална
Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл.

5

производи
кл. 29

фармацевтски

и

ветеринарни

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

желеа,

џемови

и

компоти

кл. 31 пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на

GR 86

пијалаци

(551) индивидуална

(210) TM 2018/902

(510, 511)
кл. 12
автомобили и нивни структурни

(220) 19/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Deva Holding A.Ş.

делови

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(210) TM 2018/905

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

(731) Друштво за услуги и трговија БАДУ

(540)

(220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 149 лок. 13,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Fusix
(551) индивидуална

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/903

(220) 19/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Deva Holding A.Ş.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Esoblok
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/904

(220) 19/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
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(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци, услуги во барови, снек-барови,
бифеа, кафетерии (експрес ресторани),
мотели, пансиони, ресторани, ресторани со
самопослужување,

служење

храна

и

пијалаци, хотели, услуги на вашоку ресторан,
услуги на камповите за летување
(210) TM 2018/911

(220) 24/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ ДООЕЛ Кочани
Трговски марки
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ул. ВМРО БР. 45/2, 2300, Кочани, MK

(црвило

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

моливчиња, моливчиња за веѓи, козметички

за

сјај),

маскара,

козметички

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

лосиони, шамивчиња натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за слабеење,
козметички прибор, козметички производи,
козметички
производи
за
слабеење,
козметички производи за веѓи, креда за
чистење, креми (козметички креми), креми за
белење на кожата, масти за козметичка
употреба, масла за козметичка употреба,
масла за парфеми и мириси, масла за

(591) зелена, црна, бела
(531) 26.01.19;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги за обезбедување храна и

пијалаци, кафетерии (експрес ресторани),
ресторани, ресторани со самопослужување,
служење храна и пијалоци, услуги во барови,
снек-барови, бифеа,услуги на вашоку

тоалетна употреба, масло од јасмин, масло
од лаванда, масло од роза, парфимерија,
парфеми, дезодоранси за лична употреба,
дезодорантни сапуни, етерични екстракти,
етерични масла, лосиони за козметичка
употреба, лосиони за коса, шампони, бои за
коса, неутрализатори за трајно виткање на
косата, бадемово млеко за козметичка
употреба, бадемово масло, бадемов сапун,

ресторан, мотели, пансиони, хотели, услуги
на камповите за летување

депилатори, колонска вода, трепки (вештачки
трепки), сјај за нокти, лак за нокти, препарати

(210) TM 2018/913

нокти), производи за сончање[козметички
производи], сапуни (дезодорантни сапуни)

(220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство трговија и
услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ Куманово
ул. ЈНА бр. 26, 1300, Куманово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

за отстранување на лак, нокти (вештачки

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: пудра за шминкање, пудриери,
пудрила, талк за тоалетна употреба,
кармини, сјај (црвило за сјај), маскара,
козметички моливчиња, моливчиња за веѓи,
козметички лосиони, шамивчиња натопени со
козметички лосиони, козметички препарати
за слабеење, козметички прибор, козметички
производи,
козметички
производи
за
слабеење, козметички производи за веѓи,
креда за чистење, креми (козметички креми),
креми за белење на кожата, масти за

(531) 27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пудра за шминкање, пудриери, пудрила,
талк за тоалетна употреба, кармини, сјај
Трговски марки

козметичка употреба, масла за козметичка
употреба, масла за парфеми и мириси, масла
за тоалетна употреба, масло од јасмин,
масло од лаванда, масло од роза,
парфимерија, парфеми, дезодоранси за
лична употреба, дезодорантни сапуни,
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етерични

екстракти,

етерични

масла,

кл. 16

весници; периодични публикации;

лосиони за козметичка употреба, лосиони за

флаери; пишани или цртани книги; каталози;

коса, шампони, бои за коса, неутрализатори
за трајно виткање на косата, бадемово млеко

печатени публикации; печатени работи;
магазини; честитки и разгледници; стрипови

за козметичка употреба, бадемово масло,
бадемов сапун, депилатори, колонска вода,

кл.
кл.

трепки (вештачки трепки), сјај за нокти, лак за
нокти, препарати за отстранување на лак,

кл. 41 образовни услуги; разонода

нокти

(210) TM 2018/916

(вештачки

нокти),

производи

сончање[козметички
производи],
(дезодорантни сапуни)
(210) TM 2018/914

за

сапуни

(220) 25/09/2018

35
38

огласување
телекомуникации

(220) 25/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ
експорт импорт Скопје

(442) 30/11/2018
(731) INSAJDER PRODUKCIJA DOO

ул. Васил Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1,
1000, Скопје, MK

Savska 5, Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

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

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

весници; периодични публикации;

(591) бела, жолта, црвена, зелена, кафена,

флаери; пишани или цртани книги; каталози;
печатени публикации; печатени работи;

црна
(531) 08.05.01;25.01.19;27.05.24

магазини; честитки и разгледници; стрипови
кл.
35
огласување

(551) индивидуална

кл.
38
телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; разонода
(210) TM 2018/915

(220) 25/09/2018
(442) 30/11/2018

(731) INSAJDER PRODUKCIJA DOO
Savska 5, Beograd, RS
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

INSAJDER
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 говедско месо baby beef (бејби биф)
кл. 35 рекламирање
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока
(210) TM 2018/918

(220) 25/09/2018

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за производство, услуги и
трговија увоз-извоз ВАЛМАР дооел
Кичево
ул. Мито Јовески бр. 27, Кичево, MK
(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000,
Скопје

(510, 511)
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(540)

(540)

FIRST NIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

сапуни; парфимерија; парфеми;

мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
(591) црвена и бела

креми и лосиони за тело и лицето; пудра;
препарати за употреба при бањање и

(531) 03.04.11;06.01.01;27.05.24

туширање; деодоранси

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/989

(220) 12/10/2018

кл. 32 вода (минерална вода)

(442) 30/11/2018
(731) СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје

(210) TM 2018/936

ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

(220) 27/09/2018
(442) 30/11/2018

(300) 017909081 29/05/2018 EM
(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

PORTRAYAL

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

СОНУВАМЕ. МЕНУВАМЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со

(551) индивидуална

недвижен

(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија; парфеми;

кл. 41
забава, претстави, песни, видео
записи, аудио/видео пренесувачи, спортски и

мириси; етерични масла; козметика; лосиони

културни активности, промоција, разонода и
рекреација

за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за тело и лицето; пудра;
препарати за употреба
туширање; деодоранси

при бањање и

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; ресторани, кафулиња
(210) TM 2018/990

(210) TM 2018/937

(220) 27/09/2018
(442) 30/11/2018

(300) 017912790 05/06/2018 EM
(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

имот

(220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје
ул. 11 Октомври бр.7, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Трговски марки
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ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

осигурување, финансиски работи,

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 41
забава, претстави, песни, видео
записи, аудио/видео пренесувачи, спортски и
културни активности, промоција, разонода и
рекреација
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

елементи (освен за сувоземни возила);
земјоделски направи (кои не се рачни);
инкубатори за јајца; автоматски апарати за
продажба
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

пијалоци; ресторани, кафулиња

или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција

(210) TM 2018/991

на звук или слика; магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање; компакт-

(220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
услуги и транспорт ХИДРО КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. 11ти Ноември бр. 248, Куманово, MK
(540)

дискови, двд и други дигитални медиуми за
снимање; механизми за апаратура што
работи на монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци
и компјутери; компјутерски софтвер; апарати
за
кл. 11

гаснење
пожар
апарати за осветлување, греење,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени
(210) TM 2018/992

(220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON
(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL

(531) 01.15.05;01.15.17

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK and

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се

No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

вклучени
во
другите
класи;
руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски

машини

(освен

за

сувоземни

возила); машински спојници и трансмисиски
146 | С т р а н а
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(551) индивидуална

раководење со персонал); рекламирање;

(510, 511)

рекламни огласи (ширење на рекламните

кл. 30 чај

огласи); рекламни текстови (објавување
рекламни текстови); рекламни текстови
(220) 12/10/2018
(442) 30/11/2018

(пишување рекламни текстови); собирање
информации во компјутерските бази на

(731) Друштво за трговија и услуги
АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-

податоци; собирање статистички лодатоци;
советување
за
бизнис
работење
и

импорт Скопје

организација, советување за организирање

ул. Елисие Поповски - Марко бр. 10/лок. 7,
Скопје, MK

на работењето; текстови (обработка на
текстови); текстови (лишување рекламни

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

текстови)
кл. 38 телекомуникации; емитување радио

(540)

програми; емитување телевизиски програми;
телевизиски
програми
(емитување

(210) TM 2018/993

телевизиски
(591) портокалова, сина, бела
(531) 26.01.02;26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; административна обработка на
нарачките за купување; бизнис (помош во
водењето бизнис); бизнис информации;
бизнис пребарување; бизнис проценки;
информации
(бизнис
информации);
изпитување (бизнис испитување); јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
компјутерски
бази
(систематизација
на

на
податоци
информации
во

компјутерски бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми); за мапопродажба,
консултации за раководење со персонал;
консултирање
консултирање);

(професионално
бизнис
маркетинг истражување;

објавување рекламни текстови; обработка на
текстови;
пребарување
(бизнис
лребарување);

раководење

со

датотеки

(компјутеризирано раководење со датотеки);
раководење со персонал (консултации за
Трговски марки

програми);

(информации
од
телекомуникациите)

телекомуникации
областа

на

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности; електронско
издаваштво; звучни записи (изнајмување
звучни
записи);
он-лајн
публикување
електронски книги и списанија
(210) TM 2018/995

(220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) PODRAVKA prehrambena industrija,
d.d.
Ante Starčevića 32, 48000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Сладок допир на фантазијата
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
крем за матење; шлаг крем
кл. 30 прашок за пудинзи; какао; мешавини
за торти; прашок за колачи; чоколаден мус;
суфле; средства за стврднување на крем;
мешавини за подготовки на десерти, бонбони
и кремови; подготовки за печење, како на

147 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

пример прашок за печење, сода за печење
[бикарбонат сода што се користи за печење];
квасец во прав; ароми, преливи; производи за
исхрана врз база на скроб, скробно брашно;
прашкасти
сладолед;

производи за подготовка на
адитиви за стврднување и

зголемување на трајноста на производите;
компоненти за засилување на вкусови во
прехранбената индустрија, цимет, анасоново
семе, лакрица; изладени и замрзнати теста и
десерти; сладолед; пудинзи; слатки ролати

(591) златна, бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена, црна
(531) 11.01.02;11.03.20;25.01.15

(210) TM 2018/997

(220) 12/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) Caleres, Inc, a Delaware corporation

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

83000 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri
63105, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2018/1001

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство, трговија

RYKÄ
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018

и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 25 облека, обувки, капи
(210) TM 2018/1000

BEGOVA SUPA

(220) 16/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за производство, трговија

(591) бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена, сива

и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар

(531) 11.01.02;11.03.20;25.01.15

ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/1002

(220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена
(531) 03.07.03;11.03.20;25.01.15
(551) индивидуална

(591) жолта, црвена, зелена, бела,
портокалова, кафена

(510, 511)
кл. 29 супи

(531) 03.07.03;05.09.24;25.01.15
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1003

(510, 511)
кл. 29 супи

(220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ

(210) TM 2018/1007

Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, MK

(731) Друштво за промет и услуги
ТРИМАКС ДОО Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Бул. Кузман Јосифовски 15/6-Лок.-1, 1000,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

GOVEÐA SUPA

(220) 17/10/2018
(442) 30/11/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, зелена, жолта,
бела, кафена
(531) 03.04.02;25.01.15
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, црна

(510, 511)
кл. 29 супи

(531) 20.01.03;20.01.17;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1004

(510, 511)
кл. 9 научни апарати и инструменти за обука

(220) 16/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, MK

и
настава
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
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материјали што ги користат уметниците;

(442) 30/11/2018

сликарски четки; машини за пишување и

(731) ЕЛЕКТРОПРОМЕТ

канецелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен

Радњанска 3, Кавадарци, MK
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вкпучени во другите класи);

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

печатарски
букви;
клишиња
кл. 35 рекламирање, водење на работење;
управување со работата, групирање во
корист
на
други,
овозможувајќи
потрошувачите соодветно да ги гледаат и
купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и
продажба на големо и мало со: научни
апарати и инструменти за обука и настава;
хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи; печатени
работи;
книговезнички
фотографии;
канцелариски

материјал;
материјали;

лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канецелариски прибор (освен мебел);
материјал

за

обука

и

настава

(освен

апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
(210) TM 2018/1010

(220) 18/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 аспиратори; електрични мешалки;
блендери ; бојлери;машини за миење
садови; машини за сушење; машини за
месо; електрични куќни уреди; електрични
процесори за храна; електриќни уреди за
мелење; електрични рачни ножеви;
електрични апарати и машини за чистење;
машини за лупење; машини за плакнење;
електрични ножици; машини за шиење;
вакуумски чистачи; машини за перење;
електрични машини за бришење за домашни
потреби
кл. 11 инсталации за осветлување;
загревање, производство на пареа, печење,
ладење, сушење, вентилација; инсталации
за еркондишн; инсталации за вентилација на
возила; уреди за печење за домашни
потреби; камини, електрични машини за
кафе; опрема за греење; електрични
радијатори; тави; апарати за печење; рерни
за печење; уреди за ладење, електрични
готвачки преси; електрични уреди за
пржење; електрични бојлери на гас; скари;
апарати за вентилација, апарати за колач;

STAQUIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2018/1013
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(591) во сите бои и комбинации
(531) 24.15.05;26.11.11;27.05.11

(220) 18/10/2018

електрични садови за готвењ; електрични
котли;микробранови печки; плочи за
приготвување колачи, фен за коса; апарати
за печење кафе; апарати за печење овошје;
апарати за вентилација и освежувањеч
апарати и машини за замрзнување; уреди и
инсталации за замрзнување; фрижидери и
Трговски марки
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комори за замрзнување

истражувања и планирања кои се

кл. 20 мебел, канцелариски мебел, столици,

однесуваат на истите; услуги за индустриски

работни маси, работни маси за пишување,
маси за компјутери, маси за техничко

анализи и истражувања; проектирање и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

цртање; регистри (шкафови за регистри),
шкафови за регистри, шкафчиња, училишен

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината

мебел, полици за шкафови за картотеки,
полици за шкафови за картотеки

на луѓето или животните; услуги од областа
на земјоделството, градинарството и
шумарството

(210) TM 2018/1016

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(210) TM 2018/1017

(220) 19/10/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје

(442) 30/11/2018
(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

бул. Борис Трајковски бр. 130, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) зелена и бела
(531) 19.11.04;19.11.09;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни,

(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

(531) 25.07.20;27.05.01
(551) индивидуална

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати

(510, 511)

и инструменти за спроведување,

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги
преку
медиуми

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за недвижен имот

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и

(210) TM 2018/1018

механизми за апаратите што се активираат

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

кл. 42 научни и технолошки услуги и

(540)
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кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња
(210) TM 2018/1020

(220) 19/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна
(531) 25.07.20;27.05.01

ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња
(210) TM 2018/1019

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, магента, темно сина, црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња
(210) TM 2018/1021

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна
(531) 25.07.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на

кл.

услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и

препарати;санитарни
препарати
за
медицински цели;диететски супстанции што

монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

5

фармацевтски

уништување
(210) TM 2018/1022

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

и

ветеринарни

штетници,

фунгициди,

хербициди

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2018/1026

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(731) Бучков Ламбе
ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, MK

(540)

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,
Скопје
(540)
(591) бела, магента, темно сина, црна
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама на
услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(591) црвена, бела, црна
(531) 24.17.04;26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(210) TM 2018/1024

(220) 22/10/2018

(442) 30/11/2018
(731) Alvogen Pharma Trading Europe

со дитететски суостанции (додатоци во
исхраната)

EOOD
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(210) TM 2018/1027

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

(731) Бучков Ламбе

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, MK
(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,

(540)

CYSTOSANIT

Скопје
(540)

(551) индивидуална
Трговски марки
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кл. 4 горива; бутан гориво; бутан за
осветлување; бутан полесно гориво; бутан
гас за употреба како гориво; бутан гас за
употреба како гориво за домаќинството;
пропан, пропан гас; пропан за греење;
пропан за осветлување; пропан за употреба
(591) црвена, бела, црна
(531) 24.17.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со дитететски суостанции (додатоци во
исхраната)
(210) TM 2018/1028

како гориво; пропан гас кој се продава во
цилиндри за употреба во факели; течен гас;
течен нафтен гас; течни нафтени гасови што
се користат во моторните возила; течни
нафтени гасови што се користат за домашни
цели; течни нафтени гасови што се користат
за индустриски цели; осветлувачко масло;
гасно гориво; зацврстен гас [гориво];
испарливи горивни смеси
кл. 6 контејнери од метал за течен гас;

(220) 19/10/2018
(442) 30/11/2018

(300) 017892483 25/04/2018 EM
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also
trading as "EKO ABEE"
8A Cheimarras street, 15125 Marousi,, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

метални цевки за пренос на течност и гас;
метални контејнери за компресиран гас или
течен воздух; метални цилиндри за
компресиран гас или течности (празни);
контејнери од метал за хемикалии,
компресиран гас или течен воздух; шишиња
(метални контејнери) за компресиран гас или
течен воздух; метални цилиндри за гас под
притисок
кл. 7 пумпи, компресори и вентилатори;
пневматски пумпи за снабдување на течни
гасови
кл. 11 собна греалка која работи на пропан
гас; собни греалки со вертикално поставена
цилиндрична конвекција кои работат на
пропанска пареа; бутан факели за употреба

(591) црвена, сина

во кујна; грејни апарати за цврсти, течни или
гасни горива; шпорети на гас; бојлери на гас;

(531) 01.15.05;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална

комбинирани шпорети за готвење и
контејнери за гас

(510, 511)
кл. 1 гасови за употреба во дистрибуција на

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

течности;гас во течна форма за индустриска

бизнис администрација; канцелариско
работење; малопродажни услуги во врска со

употреба;криогени препарати во цврста
состојба;течна или гасна

следните производи: гасови за употреба во
дистрибуција на течности; гас во течна

форма;бутанол;бутан (зацврстен) за
индустриски цели

форма за индустриска употреба; криогени
препарати во цврста состојба; течна или
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гасна форма; бутанол; бутан (зацврстен) за

нафтените, гасните и рударските индустрии;

индустриски цели; горива; бутанско гориво;

истражување и пребарување на гас и нафта

бутан за осветлување; бутан полесно
гориво; бутан гас за употреба како гориво;

(210) TM 2018/1030

бутан гас за употреба како гориво за
домаќинството; пропан; пропан гас; пропан

(442) 30/11/2018
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD. a

за греење; пропан за осветлување; пропан
за употреба како гориво; пропан гас кој се

corporation duly organized and existing
under the laws of Japan

продава во цилиндри за употреба во

19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,

факели; течен гас; течен нафтен гас; течни
нафтени гасови што се користат во

JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

моторните возила; течни нафтени гасови
што се користат за домашни цели; течни

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

нафтени гасови што се користат за
индустриски цели; осветлувачко масло;

(220) 24/10/2018

MONCUT

гориво за гас; зацврстен гас [гориво];
испарливи горивни смеси; контејнери од
метал за течен гас; метални цевки за пренос

(551) индивидуална
(510, 511)

на течности и гас; метални контејнери за
компресиран гас или течен воздух; метални

кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди;
хербициди; митициди

цилиндри за компресиран гас или течности
(празни); контејнери од метал за хемикалии;

(210) TM 2018/1031

компресиран гас или течен воздух; шишиња

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(метални контејнери) за компресиран гас или
течен воздух; метални цилиндри за гас под

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY

притисок; пумпи; компресори и вентилатори;
пневматски пумпи за снабдување на течни

10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

гасови; собна греалка која работи на пропан
гас; собни греалки со вертикално поставена

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

цилиндрична конвекција кои работат на
пропанска пареа; бутан факели за употреб а
во кујна; апарати за греење за цврсти; течни
или гасни горива; шпорети на гас; бојлери на
гас; комбинирани шпорети за готвење и
контејнери за гас
кл. 40 претворување на нафтен гас во течна
состојба
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со нив;
индустриска анализа и истражувачки услуги;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и

(591) црвена, портокалова и жолта
(531) 26.03.07

софтвер; истражување и пронаоѓање на
нафта и гас; геофизички истражувања за

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(591) црвена, жолта, окер, црна и бела
(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19

(210) TM 2018/1032

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2018/1034

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(731) PepsiCo, Inc.

(540)

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, окер, црвена,
црна, бела
(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, жолта, окер, црвена, црна и

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

бела
(531) 08.07.08;25.01.15;26.03.19

(210) TM 2018/1033

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

10577, US

(210) TM 2018/1035

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(442) 30/11/2018
(731) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also

(540)

trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(220) 24/10/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PROACE S
(551) индивидуална
(510, 511)
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автомобили и нивните структурни

делови

SINCERITAS

(210) TM 2018/1036

(220) 24/10/2018

(551) индивидуална

(442) 30/11/2018

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

производи;

производи

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US

хигиенски

ветеринарни
за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

за бебиња;
преврзување;

ЗА ОДВАЖНИ

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1039

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
екстракти;конзервирано, смрзнато, сушено и

(442) 30/11/2018
(731) Друштво за производство, трговија

зготвено овошје и зеленчук;желеа, џемови,
компоти;јајца,
млеко
и
млечни

и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје
ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, MK

производи;масла и масти за јадење;ужинки

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

на база на овошје, зеленчук, сирење или
кашкавал,
месо,
апетисани;подготвени

Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум

апетисани;ужинки на база на компир;чипс од
компири;крцкав
чипс
од
компири

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

(220) 24/10/2018

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол,
селф; оцет, сосови (како мирудии); зачини;
мраз; ужинки на база на брашно, пченка,
житарки, ориз; пченкарен чипс; тортиља чипс
(210) TM 2018/1038

(220) 24/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје
ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев
бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум

(591) црна и зелена
(531) 01.15.15;26.11.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња;
преврзување;
заби,

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

забарски

смоли;

дезинфекциони

средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2018/1042

(220) 25/10/2018
(442) 30/11/2018

Трговски марки
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(731) ViiV Healthcare (No.4) Limited

(442) 30/11/2018

980 Great West Road, Brentford, Middlesex

(731) MALOUCHIS Iosif

TW8 9, GB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

Xenopolou 13, Thessaloniki, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

XENTROVIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински производи
и супстанции, вакцини
(210) TM 2018/1045

(220) 26/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Агенција за маркетинг, издавачка
дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“
Лидија ДООЕЛ
ул.„11 Октомври“ бр. 86,2/12, 1000, Скопје,

(531) 03.07.17;26.01.16;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, суров или преработен;
производиод тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, замени за тутун, (не за
медицински употреби); артикли за пушачи,

MK

филтри за цигари,
пепелници

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2018/1053

(540)

кутии

за цигари

и

(220) 26/10/2018
(442) 30/11/2018

(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, зелена, црвена
(531) 05.03.13;05.03.20;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

DEMANURO
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука со предавање

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе

и изложбен дел од производи и услуги на
компании од област нс медицината,

(210) TM 2018/1054

фармацијата и козметиката
(210) TM 2018/1052
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad.
No: 55 Tuzla, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

D-MANURO

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Jecron

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе

(551) индивидуална

(210) TM 2018/1062

(220) 31/10/2018

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

(442) 30/11/2018

санитарни препарати, диететски супстанции

ветеринарски

и

(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad.
No: 55 Tuzla, Istanbul, TR

материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати

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

за уништување
хибрициди

штетници,

фунгициди,

(540)
(210) TM 2018/1064

Sulbaksit

(731) ViiV Healthcare (No.4) Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

(220) 31/10/2018
(442) 30/11/2018

ветеринарски

и

TW8 9GS, GB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

санитарни препарати, диететски супстанции

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

(540)

материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати
за уништување
хибрициди

штетници,

фунгициди,

ZENJOYCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински производи

(210) TM 2018/1063

Трговски марки

(220) 31/10/2018
(442) 30/11/2018

и супстанци, вакцини
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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

MK/T/2018/1026

16

MK/T/2017/0486

29

MK/T/2018/0876

1

MK/T/2018/0793

5

MK/T/2018/1027

16

MK/T/2018/0793

29

MK/T/2018/0900

1

MK/T/2018/0883

5

MK/T/2018/1030

16

MK/T/2018/0883

29

MK/T/2018/0901

1

MK/T/2018/0884

5

MK/T/2018/1038

16

MK/T/2018/0884

29

MK/T/2018/0916

1

MK/T/2018/1028

5

MK/T/2018/1039

16

MK/T/2018/0914

29

MK/T/2018/0995

2

MK/T/2018/0883

5

MK/T/2018/1042

16

MK/T/2018/0915

29

MK/T/2018/1000

2

MK/T/2018/0884

5

MK/T/2018/1053

16

MK/T/2018/1007

29

MK/T/2018/1001

2

MK/T/2018/0892

5

MK/T/2018/1054

18

MK/T/2018/0887

29

MK/T/2018/1002

3

MK/T/2017/0486

5

MK/T/2018/1062

18

MK/T/2018/0890

29

MK/T/2018/1003

3

MK/T/2018/0217

5

MK/T/2018/1063

18

MK/T/2018/0891

29

MK/T/2018/1004

3

MK/T/2018/0528

5

MK/T/2018/1064

19

MK/T/2018/0844

29

MK/T/2018/1036

3

MK/T/2018/0864

6

MK/T/2018/0991

20

MK/T/2018/1013

30

MK/T/2015/1189

3

MK/T/2018/0883

6

MK/T/2018/1028

21

MK/T/2018/0883

30

MK/T/2018/0375

3

MK/T/2018/0884

7

MK/T/2018/0793

21

MK/T/2018/0884

30

MK/T/2018/0856

3

MK/T/2018/0913

7

MK/T/2018/0896

24

MK/T/2018/0678

30

MK/T/2018/0865

3

MK/T/2018/0936

7

MK/T/2018/0991

25

MK/T/2017/0486

30

MK/T/2018/0992

3

MK/T/2018/0937

7

MK/T/2018/1013

25

MK/T/2017/1254

30

MK/T/2018/0995

4

MK/T/2018/0795

7

MK/T/2018/1028

25

MK/T/2018/0678

30

MK/T/2018/1031

4

MK/T/2018/0883

8

MK/T/2018/0896

25

MK/T/2018/0851

30

MK/T/2018/1032

4

MK/T/2018/0884

9

MK/T/2017/0801

25

MK/T/2018/0883

30

MK/T/2018/1033

4

MK/T/2018/1028

9

MK/T/2018/0793

25

MK/T/2018/0884

30

MK/T/2018/1034

5

MK/T/2016/0237

9

MK/T/2018/0888

25

MK/T/2018/0887

30

MK/T/2018/1036

5

MK/T/2018/0775

9

MK/T/2018/0889

25

MK/T/2018/0890

31

MK/T/2018/0879

5

MK/T/2018/0794

9

MK/T/2018/0991

25

MK/T/2018/0891

31

MK/T/2018/0880

5

MK/T/2018/0859

9

MK/T/2018/1007

25

MK/T/2018/0997

31

MK/T/2018/0881

5

MK/T/2018/0882

9

MK/T/2018/1016

26

MK/T/2018/0883

31

MK/T/2018/0900

5

MK/T/2018/0883

11

MK/T/2018/0883

26

MK/T/2018/0884

31

MK/T/2018/0901

5

MK/T/2018/0884

11

MK/T/2018/0884

28

MK/T/2016/0920

32

MK/T/2018/0869

5

MK/T/2018/0900

11

MK/T/2018/0991

28

MK/T/2017/0486

32

MK/T/2018/0870

5

MK/T/2018/0901

11

MK/T/2018/1013

28

MK/T/2018/0678

32

MK/T/2018/0871

5

MK/T/2018/0902

11

MK/T/2018/1028

28

MK/T/2018/0890

32

MK/T/2018/0878

5

MK/T/2018/0903

12

MK/T/2018/0904

28

MK/T/2018/0891

32

MK/T/2018/0879

5

MK/T/2018/1010

12

MK/T/2018/1035

29

MK/T/2018/0375

32

MK/T/2018/0880

5

MK/T/2018/1024

14

MK/T/2018/0797

29

MK/T/2018/0858

32

MK/T/2018/0881
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32

MK/T/2018/0918

35

MK/T/2018/0860

36

MK/T/2018/1020

41

MK/T/2018/0914

34

MK/T/2018/0804

35

MK/T/2018/0876

36

MK/T/2018/1021

41

MK/T/2018/0915

34

MK/T/2018/0805

35

MK/T/2018/0887

36

MK/T/2018/1022

41

MK/T/2018/0989

34

MK/T/2018/0806

35

MK/T/2018/0913

37

MK/T/2018/0749

41

MK/T/2018/0990

34

MK/T/2018/1052

35

MK/T/2018/0914

37

MK/T/2018/0844

41

MK/T/2018/0993

35

MK/T/2015/0777

35

MK/T/2018/0915

37

MK/T/2018/0889

41

MK/T/2018/1045

35

MK/T/2016/0920

35

MK/T/2018/0916

38

MK/T/2017/0801

42

MK/T/2018/0749

35

MK/T/2016/1045

35

MK/T/2018/0993

38

MK/T/2018/0793

42

MK/T/2018/0803

35

MK/T/2016/1046

35

MK/T/2018/1007

38

MK/T/2018/0889

42

MK/T/2018/0889

35

MK/T/2017/0486

35

MK/T/2018/1017

38

MK/T/2018/0914

42

MK/T/2018/1016

35

MK/T/2018/0217

35

MK/T/2018/1018

38

MK/T/2018/0915

42

MK/T/2018/1028

35

MK/T/2018/0695

35

MK/T/2018/1019

38

MK/T/2018/0993

43

MK/T/2015/1189

35

MK/T/2018/0696

35

MK/T/2018/1020

39

MK/T/2015/1189

43

MK/T/2018/0905

35

MK/T/2018/0697

35

MK/T/2018/1021

39

MK/T/2018/0916

43

MK/T/2018/0911

35

MK/T/2018/0749

35

MK/T/2018/1022

40

MK/T/2018/0795

43

MK/T/2018/0989

35

MK/T/2018/0793

35

MK/T/2018/1026

40

MK/T/2018/1028

43

MK/T/2018/0990

35

MK/T/2018/0803

35

MK/T/2018/1027

41

MK/T/2016/0920

43

MK/T/2018/1017

35

MK/T/2018/0804

35

MK/T/2018/1028

41

MK/T/2016/1045

43

MK/T/2018/1018

35

MK/T/2018/0805

36

MK/T/2018/0793

41

MK/T/2016/1046

43

MK/T/2018/1019

35

MK/T/2018/0806

36

MK/T/2018/0989

41

MK/T/2017/0486

43

MK/T/2018/1020

35

MK/T/2018/0844

36

MK/T/2018/0990

41

MK/T/2018/0803

43

MK/T/2018/1021

35

MK/T/2018/0851

36

MK/T/2018/1017

41

MK/T/2018/0851

43

MK/T/2018/1022

35

MK/T/2018/0856

36

MK/T/2018/1018

41

MK/T/2018/0861

44

MK/T/2018/0803

35

MK/T/2018/0858

36

MK/T/2018/1019

41

MK/T/2018/0888

44

MK/T/2018/1016

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
Amouage SAOC
Amouage SAOC
Amouage SAOC
Apotex Technologies Inc.
Caleres, Inc, a Delaware corporation

Трговски марки

(210)
MK/T/2018/0992
MK/T/2018/1024
MK/T/2018/0528
MK/T/2018/0936
MK/T/2018/0937
MK/T/2018/0859
MK/T/2018/0997
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Cambridge Enterprise Limited
DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest
Deciem Beauty Group Inc
Deutsche Telekom AG
Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
DKH Retail Limited
Durata Therapeutics Holding C.V.
GREEN COLA LTD
GREEN COLA LTD
GREEN COLA LTD
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also
trading as "EKO ABEE"
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
INSAJDER PRODUKCIJA DOO
INSAJDER PRODUKCIJA DOO
Kandit d.o.o. Osjek
LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
LINING SPORTS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED
MALOUCHIS Iosif
Monster Energy Company, a Delaware corporation
NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and existing under the
laws of Japan
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
Pfizer Inc.
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware
S.C. Johnson & Son, Inc
S.C. Johnson & Son, Inc
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)
TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.
TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.
TÜM EKIP ILAÇ A.Ş.
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MK/T/2018/0861
MK/T/2015/0777
MK/T/2018/0217
MK/T/2017/0801
MK/T/2018/0902
MK/T/2018/0903
MK/T/2017/1254
MK/T/2016/0237
MK/T/2018/0869
MK/T/2018/0870
MK/T/2018/0871
MK/T/2018/1028
MK/T/2018/1053
MK/T/2018/1054
MK/T/2018/0914
MK/T/2018/0915
MK/T/2018/0375
MK/T/2018/0890
MK/T/2018/0891
MK/T/2018/1052
MK/T/2018/0878
MK/T/2018/1030
MK/T/2018/1031
MK/T/2018/1032
MK/T/2018/1033
MK/T/2018/1034
MK/T/2018/1036
MK/T/2018/1010
MK/T/2018/0995
MK/T/2018/0892
MK/T/2018/0883
MK/T/2018/0884
MK/T/2018/0864
MK/T/2018/0794
MK/T/2018/1035
MK/T/2018/0904
MK/T/2018/0882
MK/T/2018/1062
MK/T/2018/1063

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

Twentieth Century Fox Film Corporation
ViiV Healthcare (No.4) Limited
ViiV Healthcare (No.4) Limited
Xiamen Tungsten Co., Ltd
Агенција за маркетинг, издавачка дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“
Лидија ДООЕЛ
Балон Твистер ДООЕЛ Скопје
Бучков Ламбе
Бучков Ламбе
ВЕГГ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ Скопје
ГАРЕВСКА ИРЕНА
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ
Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ЃОЗЛЕМЕ ТАЈМ ДООЕЛ Кочани
Друштво за производство трговија и услуги СПАСИЌ-ГРУП ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство трговија и услуги ЦИРЦЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи
и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи
и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ФУД ЛАБ ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија услуги и транспорт ХИДРО КОМПАНИ
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВАЛМАР дооел
Кичево
Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје
Трговски марки
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MK/T/2018/0888
MK/T/2018/1042
MK/T/2018/1064
MK/T/2018/0896
MK/T/2018/1045
MK/T/2018/0860
MK/T/2018/1026
MK/T/2018/1027
MK/T/2018/0795
MK/T/2018/0865
MK/T/2018/0876
MK/T/2018/0856
MK/T/2018/0911
MK/T/2018/0913
MK/T/2018/0887
MK/T/2018/0900
MK/T/2018/0901
MK/T/2018/1000
MK/T/2018/1001
MK/T/2018/1002
MK/T/2018/1003
MK/T/2018/1004
MK/T/2018/0804
MK/T/2018/0805
MK/T/2018/0806
MK/T/2018/1038
MK/T/2018/1039
MK/T/2018/1016
MK/T/2018/0991
MK/T/2018/0918
MK/T/2018/1007
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Друштво за сервисирање, производство и трговија ЛТХ СЕРВИС ДОО увозизвоз Скопје
Друштво за спортски активности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПОБЕДА АД Прилеп
Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ експорт
импорт Скопје
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
Друштво за услуги и трговија БАДУ КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје
Занаетчија Златар Буши-Голд Селами Буши Скопје
Здружение за фитнес активности ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ Куманово
Ивановска Лепојевиќ Даница
КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје
КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Олимпија Камчева Стојческа
Палензовска Електролукс Силвана
Панде Марковски
Панде Марковски
Панде Марковски
Пашоја Пушка Пранвера
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Халк Банка АД Скопје
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MK/T/2018/0749
MK/T/2018/0851
MK/T/2018/0993
MK/T/2018/0916
MK/T/2018/0858
MK/T/2018/0905
MK/T/2018/1013
MK/T/2016/1045
MK/T/2016/1046
MK/T/2018/0797
MK/T/2016/0920
MK/T/2018/0803
MK/T/2018/0889
MK/T/2018/0678
MK/T/2017/0486
MK/T/2018/0844
MK/T/2018/0695
MK/T/2018/0696
MK/T/2018/0697
MK/T/2015/1189
MK/T/2018/1017
MK/T/2018/1018
MK/T/2018/1019
MK/T/2018/1020
MK/T/2018/1021
MK/T/2018/1022
MK/T/2018/0989
MK/T/2018/0990
MK/T/2018/0879
MK/T/2018/0880
MK/T/2018/0881
MK/T/2018/0775
MK/T/2018/0793
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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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(111) 26888

(151) 19/11/2018

конзервирани шампињони /печурки/, леќа

(210) TM 2007/397

(220) 14/05/2007

/зеленчук/ конзервирана, мармалад, месо

(181) 14/05/2017
(450) 30/11/2018

(конзервирано месо), месо (месни екстракти),
овошје (конзервирано овошје), овошни

(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
101 Geylang Lorong 23, Unit 05-03/04

желиња, овошни салати, путер, пченка
(пченкарно масло), риба, риба (конзервирана

Prosper House Singapore 388399, SG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

риба), рибини филети, јадења врз база на
риба, салами, салати. од зеленчук, сардини,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

морски плодови /неживи/, сирење, сувомесни

(540)

производи, сушен зеленчук, туна, урми, џем,
бадеми, (слатки врз база на бадеми),

MACTEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај, чај со овошни вкусови, зелен чај и
листови од чај
(111) 26790

(151) 12/11/2018

(210) TM 2008/1470

(220) 03/10/2008
(181) 03/10/2018

(450) 30/11/2018
(732) АЛДИС Трејд ДОО
ул. Ферид Бајрам бр.43, 1000 Скопје, MK
(540)

бисквити, бонбони, вафли, жита (снегулки од
сушени жита), какао (производи од какао),
карамел бонбони, марципан /слатки од шеќер
и бадем/, медени слатки, овошни слатки,
пастили /бонбони/, пржена пченка, пудинзи,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацвстување на
сладоледот) слаткарски производи, слатки,
торти, украси за слатки /за јадење/за слатки,
чајни колачиња /мињони/, чоколада, млеко за
сончање,
влошки,
козметички
памук,
чепкалки за уши, влажни шамичиња; за бебе,
влажни шамичиња за козметичка употреба,
прашоци за перење, шампони за бебе,
сапуни за бебе, средства за миење садови,
сапуни, крем-сапуни, кожени крпи, сунѓери,
сунѓери за миење садови, сунѓери-крпи,
абразивни крпи, жици за садови, средства за
чистење, светилки, козметички средства за
лична хигиена, парфеми, дезодоранси, пасти
за заби, бои за коса, лосиони, лосиони за

(591) зелена, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: млеко и млечни производи, кафе,
капучино, инстант-кафе, инстант витамински
напивки, тестенини, шпагети, варен зеленчук,
варено овошје, грозје /суво/, замрзнато
овошје, зеленчук (салата од зеленчук),
конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,
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бричење, детски хартиени пелени, бела
техника
(111) 26813

(151) 13/11/2018

(210) TM 2009/259

(220) 23/03/2009
(181) 23/03/2019
(450) 30/11/2018

(732) СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
ул."11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
Трговски марки
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природно цвеќе, храна за животни, пивски

(540)

слад

(591) бела и магента
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за неподвижен имот
(111) 26889
(210) TM 2009/324

(151) 20/11/2018
(220) 07/04/2009
(181) 07/04/2019
(450) 30/11/2018

(111) 26890

(151) 21/11/2018

(210) TM 2009/403

(220) 29/04/2009
(181) 29/04/2019

(450) 30/11/2018
(300) 2005-120029 21/12/2005 JP
(732) Shimano Inc.
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(732) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи,
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан - Неготино, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26776

(151) 07/11/2018

(210) TM 2011/1325

(220) 14/12/2011
(181) 14/12/2021
(450) 30/11/2018

(732) ARTEKS d.o.o.,
(591) златна, бела, сива и црна
(551) индивидуална

Svetolika lazarevica 25, 31230 Arilje, RS
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

(510, 511)

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

(540)

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

вклушени во другите класи; животинска кожа;
торби
и
куфери

опфатени со другите класи, животни (живи),

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
Трговски марки
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кревети
кл. 25

и

маси

одела за машки, јакни, панталони,

кошули, маици, палта, џинс, пижами, долна
облека, вратоврски, ремени за панталони,

природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
(111) 26730

(151) 12/11/2018

обувки, патики, спортски обувки, кратки
чорапи, тренерки, спортска облека, марами и

(210) TM 2015/566

(220) 26/05/2015
(181) 26/05/2025

марамчиња
кл. 35

рекламирањем

(450) 30/11/2018
(732) Constantin Film-Holding GmbH

работењето;

управување

водење
со

на

работата;

канцелариски работи
(111) 26789
(210) TM 2011/1343

Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT
(740) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

(151) 12/11/2018
(220) 21/12/2011

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

(181) 21/12/2021
(450) 30/11/2018

(540)

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово
с. Тромеѓа бб, 1300 Куманово, MK
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 носачи на податоци од сите видови, со
или без податоци; магнетни носачи на
податоци од сите видови; опрема, апарати и
инструменти за снимање, складирање,
трансфер и репродукција на слика и звук;
видео касети, записи, CD-ROM-ови,
CD-Ea; ДВД-а; развиени филмови; магнетни и

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

оптички носачи на податоци; видеа
кл. 41 забава; правење на аудиовизуелна

(510, 511)

продукција од сите видови, исто така
филмови и видео филмови во или надвор од

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

студиа, како и технички совети во врска со

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

таквите
филмска

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

продукција, изнајмување на долгометражни и
видео филмови

активности;
продукција и

кинематографска
видео филмска

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, тесто за слатки и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз

(111) 26732

(151) 12/11/2018

(210) TM 2015/1004

(220) 09/10/2015
(181) 09/10/2025
(450) 30/11/2018

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се

(732) Toto Limited
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'

опфатени со другите класи; животни (живи);

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

(540)

BONZITA
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26786
(210) TM 2016/622
(591) светло зелена, темно зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 16/06/2026
(450) 30/11/2018
(732) Стојчевски Томислав
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

кл. 30 чај
(111) 26845
(210) TM 2016/206

(151) 07/11/2018
(220) 16/06/2016

(151) 16/11/2018
(220) 25/02/2016

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(181) 25/02/2026
(450) 30/11/2018

VIVANOVA

(732) Адвокатско друштво Трпеноски

(551) индивидуална

ул. Аминта Трети бр. 37/22, Скопје, MK
(540)

(510, 511)

(111) 26820

(151) 14/11/2018

(210) TM 2016/771

(220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026
(450) 30/11/2018

(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 45 правни услуги

(300) 3173610 08/07/2016 UK
(732) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BEACH HUT
(111) 26785

(151) 07/11/2018

(551) индивидуална

(210) TM 2016/621

(220) 16/06/2016

(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија; парфеми;

(181) 16/06/2026
(450) 30/11/2018
(732) Стојчевски Томислав
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK

мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;
креми и лосиони за тело и лицето; пудра;

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
Трговски марки
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препарати за

употреба

при бањање и

препарати за

употреба

при бањање и

туширање; деодоранси

туширање; деодоранси

(111) 26821

(151) 14/11/2018

(111) 26823

(151) 14/11/2018

(210) TM 2016/772

(220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026

(210) TM 2016/807

(220) 22/08/2016
(181) 22/08/2026

(450) 30/11/2018
(300) 2016725245 13/07/2016 RU

(450) 30/11/2018
(300) 86/917,008 23/02/2016 US

(732) Amouage SAOC

(732) Amgen Inc., (Delaware corporation)

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JOURNEY
PUSHTRONEX

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3

(510, 511)

сапуни; парфимерија; парфеми;

мириси; етерични масла; козметика; лосиони
за коса; препарати за нега на косата и кожата;

кл. 10 инјектори за медицински намени;
системи за испорака на лек

креми и лосиони за тело и лицето; пудра;
препарати за употреба при бањање и

(111) 26791

(151) 14/11/2018

туширање; деодоранси

(210) TM 2017/11

(220) 03/01/2017
(181) 03/01/2027

(111) 26822

(151) 14/11/2018

(210) TM 2016/773

(220) 08/08/2016
(181) 08/08/2026

(450) 30/11/2018
(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB

(450) 30/11/2018
(300) 87/119740 28/07/2016 US

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

(732) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

MYTHS

JAGUAR
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9
компјутерски хардвер; он-борд
компјутери за возила; компјутери за

кл. 3
сапуни; парфимерија; парфеми;
мириси; етерични масла; козметика; лосиони

автономно возење; он борд електронски
системи за обезбедување помош при возење

за коса; препарати за нега на косата и кожата;

и паркирање; он борд електронски системи за

креми и лосиони за тело и лицето; пудра;

автоматско сопирање; он борд електронски
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системи за помош при возење во лента или

електрични кабли; електрични осигурувачи;

престројување; систем за одржување на

кутии за електрични осигурувачи; електрична

постојана брзина во возилото; апаратура за
контрола на
брзината на
возилото;

апаратура и инструменти за контрола за
моторни возила и мотори/погони; електрични

компјутерски
компјутрески

сензори; апаратура за гаснење пожари;
мерачи; леќи за лампи; печатени електрични

софтвер;
софтвер

и

автомотивен
хардвер;

компјутерски софтвер за употреба во врска
со возила; телеметриски уреди за моторни

кола;
електрични
релеји;
прекинувачи;
опрема
за

електрични
електрична

возила и погонски аппликации; електрични

инсталација;

тестирање;

контролни табли; апаратура, инструменти и
дисплеи за електронска контрола; сензори;

апаратура за снимање, пренос или
репродукција на звук и слики; далечинска

опрема за безбедност на возилото; системи
за безбедност и помош при возење; ласери

контрола за мотори; стартери за далечинска
контрола за возила; светла за итно

за употреба во врска со возила; ladar
апаратура за возила; радар апаратура за

предупредување; систем за известување во
случај на опасност; електронски интерфејс

возила; камери за возила; онборд камери;

модули што се продаваат како интегрален

акциони камери; паркинг
сензори и
ретровизор камери за возила; автомотивни

дел од возилото; дисплеј табли за возила;
електронски дисплеј системи за возачот за

мерни инструменти; електронска апаратура
за прибирање мерења и примање податоци;

возила;
аудио,
аудиовизуелна
или
телекомуникациска опрема; радио апарат; in-

компјутерски софтвер, мобилни апликации и
безжичен пренос и приемна опрема за

car системи за забава; опрема за
репродукција на звук; телевизори; радиа; ЦД

употреба во врска со автономно возење и

плеери;

возење без употреба на раце, карактеристики
на безбедноста на автомобилот и функции на

дигитални
асистенти
(PDA);
таблет
компјутери; мултимедијални уреди; MP3 или

аларм
или
предупредување,
предупредувања за спречување на несреќи и

MP4 апарат и опрема; мобилни хард
драјвери; USB драјвери; кутии и држачи за

сообраќајни предупредувања; контролна
единица за возење за возила; систем за

мобилни телефони, смартфони, компјутери,
лични дигитални асистенти, лаптопи, ноутбук

помош на возачи за моторни возила; станици

компјутери; полначи за мобилни телефони,

за полнење на електрични возила; апаратура
и кабли за употреба при полнење на

смартфони, лаптопи и таблет компјутери;
телефони; мобилни телефони; слушалки и

електрични
електрични

возила; батерии за возила;
акумулатори, регулатори на

додатоци за мобилен телефон и таблет
компјутер; украси за телефони; позадини за

волтажа, антени, електрични батерии и
склопови; уреди за предупредување против

телефони и таблети; инсталации за телефон
во автомобил; медиуми за снимање; опрема

кражбa;

за

аларм

сензори;

мерачи;

итно

апаратура

звучници;

за

слушалки;

предупредување

на

лични

автопат;

инструментални табли и кластери; одометри;
брзинометри;
тахометри;
температурни

термометри;
компаси;
калкулатори;
електронска апаратура и инструменти за

сензори; волтметри; амперметри; апаратура
за
тестирање;
мерачи
на
близина;

упатства и настава; електрична и научна
апаратура за употреба при поправка и

прекинувачи на електрично коло; комутатори;
електрични кондензатори; електрични врски;

сервисирање на возила; магнети; метро за
мерење; очила, очила за гледање, очила за
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сонце, очила за возење, очила за скијање;

на

кутии за очила, очила за сонце или очила за

софтвер што може да се симне (даунлодира)

скијање; кациги за возачи; заштитна облека
за возачи тркачи; безбедносни појаси и

и он-борд компјутерски софтвер што им
обезбедува на корисниците далечински и во-

опрема за возачи и патници; апарат,
ракавици и облека, сè за употреба за заштита

возилото пристап до функциите на моторното
возило и функциите во врска со безбедноста,

од несреќи или повреди; глобален сиситем за
позиционирање (GPS); системи за навигација

удобноста, комуникацијата, забавата и
навигацијата на возачот; дијагностички

составени

предаватели,

апарат составен од сензори за употреба при

приемници,
струјно/електрично
коло,
микропроцесори, софтвер за мобилен

тестирање на функциите на возилото и во
дијагностицирање
на
електричните
и

телефон и компјутер сите за употреба при
навигација и сите интегрирани во моторно

механичките проблеми на возилото; софтвер
и софтверски апликации што ќе им

возило; електронски карти што може да се
симнат (даунлодираат); опрема за безжичен

овозможат на корисниците да ги следат и
лоцираат украдените возила, да ја полнат

пренос

електрониката,

од

и

електронски

прием;

интерактивен

информации

и

и

забавна

да

ги

содржина;

складираат

и

мултимедијален софтвер; електрични врски;
безжични
контролери
за
далечинско

синхронизираат собраните персонализирани
информации за корисникот и возилото;

набљудување и контрола на функцијата и
статусот на другите електрични, електронски,

електронски интерфејс модули за жичен и
безжичен интерфејс на мобилни телефони и

сигнални системи и механички уреди за
употреба во врска со возила и мотори/погони

електронски медиа плеери со автомотивен
електричен систем; интегрирани електронски

за возила; комуникациски апарат за пренос и

автоматски системи за возила; мобилни

прием на комуникации преку возила;
компјутерски хардвер и софтвер за следење

апликации што може да се симнат
(даунлодираат); апликациски софтвер за

на однесувањето на возачите; сензори,
компјутери и безжични примопредаватели за

употреба во или во врска со возила;
компјутерски игри, софтвер за компјутерски

обезбедување поврзливост во рамките на
возилото, меѓу возила, со целуларни

игри; бази на податоци, збир на податоци,
датотеки и софтвер во врска со 3Д печатење;

телефони

центри;

бази на податоци, збир на податоци, датотеки

компјутерски хардвер, софтвер и електричен
апарат за обезбедување тактилни, звучни и

и софтвер во врска со дизајнирање и
производство на возила и нивни делови и

визуелни интерфејси за интеракција со
присутните во возилото; опрема за безжичен

додатоци; бази на податоци, збир на
податоци, датотеки и софтвер во врска со

пренос и прием за употреба во врска со
компјутери на далечина за употреба во

дизајнирање и производство на реплика или
модел на возила и нивни делови и додатоци;

автомобили за следење, набљудување и

CAD софтвер и датотеки; датотеки со слики

дијагностицирање на одржувањето за возила
и за обезбедување информации за возачите;

што може да се симнат (даунлодираат);
електронски бази на податоци што содржат

софтвер за компјутерски апликации за
употреба од страна на возачите и патниците

датотеки со слики; бази на податоци, збир на
податоци, датотеки и софтвер во врска со

во возилата за пристапување, гледање и
интеракција со и симнување (даунлодирање)

шеми за краткотрајно изнајмување на
автомобили; бази на податоци, збир на

и
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податоци, датотеки и софтвер во врска со

возило; централна конзола за возило што се

однесувањето

возилото;

продава како дел од возилото и вклучува

симулатори за симулирање на работење на
копнени возила; виртуелни модели на возила

електоронски
интерфејси;
велосипеди;
трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и

или внатрешност на возила; софтвер и
хардвер за виртуелна реалност; софтвер и

дополнителна опрема за велосипеди,
трицикли и четирицикли; колички и детски

хардвер за зголемена реалност; делови и
фитинзи за кој било од погоренаведените

колички и нивни делови и додатоци; седишта
за возила за бебе, новороденче и дете;

стоки

делови и фитинзи за сите наведени стоки

кл. 12 моторни возила; копнени возила;
беспилотни моторни возила [автономни

(111) 26792

(151) 14/11/2018

моторни возила]; тркачки автомобили;
powertrains (механизам за пренос на погон од

(210) TM 2017/12

(220) 03/01/2017
(181) 03/01/2027

мотор до тркала) за копнени возила; погони
за копнени возила; мотори за копнени возила;

(450) 30/11/2018
(732) Jaguar Land Rover Limited

погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли;

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, GB

погони за велосипеди; мотори за велосипеди;
погони за тркачки автомобили; потпирачи за

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

рака на седиштата на возилото; торби за
багаж специјално адаптирани да се сместат

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

во просторот за багаж на возилата; торби за
организирање
на
внатрешноста
на

(540)

на

возачот

на

автомобилот, мрежи и пепелници специјално
адаптирани за монтирање во возила;
потпирачи за глава на седиштата на
возилото; покривки за потпирачи за глава на
седиштата на возилото; заштита за

(551) индивидуална

ретровизор и украсни прекривки; прекривки
за седиштата за автомобил; прекривки за

(510, 511)
кл. 12 моторни возила; копнени возила;

тркалата

за

управување

на

возилото;

прекривки што одговараат на возилата;
тркала за возила; алуминиумски тркала;

беспилотни моторни возила [автономни
моторни возила]; тркачки автомобили;
powertrains (механизам за пренос на погон од

раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак
за тркало; средишен дел на капак за тркало;

мотор до тркала) за копнени возила; погони
за копнени возила; мотори за копнени возила;

прекривки на тркалата; верижно тркало
(ланчаник); спојлери за возила; прекривки за

погони за мотоцикли; мотори за мотоцикли;
погони за велосипеди; мотори за велосипеди;

возила; седишта за возила; безбедносни

погони за тркачки автомобили; потпирачи за
рака на седиштата на возилото; торби за

седишта за возила; сигурносни појаси за
возила; сигурносна опрема за возила;

багаж специјално адаптирани да се сместат

безбедносни сигнали [звучни] за возила;
безбедносни и сигурносни уреди и опрема за

во просторот за багаж на возилата; торби за
организирање
на
внатрешноста
на

возила против кражби; решетки за ладилник
на возила; trim panel (поклопец за тело) на

автомобилот, мрежи и пепелници специјално
адаптирани за монтирање во возила;

Трговски марки

173 | P a g e

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

потпирачи

за

глава

на

седиштата

на

кл. 43 подготвување на храна и пијалоци,

возилото; покривки за потпирачи за глава на

ресторански услуги, хотелско сместување

седиштата на возилото; заштита за
ретровизор и украсни прекривки; прекривки

(111) 26726

(151) 06/11/2018

за седиштата за автомобил; прекривки за
тркалата за управување на возилото;

(210) TM 2017/111

(220) 09/02/2017
(181) 09/02/2027

прекривки што одговараат на возилата;
тркала за возила; алуминиумски тркала;

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија

раткапна за тркала; бандажи за тркала; капак

и услуги КАРГО ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-

за тркало; средишен дел на капак за тркало;
прекривки на тркалата; верижно тркало

извоз Битола
Солунска 192 а, Битола, MK

(ланчаник); спојлери за возила; прекривки за
возила; седишта за возила; безбедносни

(540)

седишта за возила; сигурносни појаси за
возила; сигурносна опрема за возила;
безбедносни сигнали [звучни] за возила;

(591) бела, сина и зелена

безбедносни и сигурносни уреди и опрема за
возила против кражби; решетки за ладилник

(551) индивидуална
(510, 511)

на возила; trim panel (поклопец за тело) на
возило; централна конзола за возило што се
продава како дел од возилото и вклучува
електоронски
интерфејси;
велосипеди;

(111) 26810
(210) TM 2017/659

(151) 13/11/2018
(220) 03/07/2017

трицикли; четирицикли; делови, фитинзи и

(181) 03/07/2027

дополнителна опрема за велосипеди,
трицикли и четирицикли; колички и детски

(450) 30/11/2018
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

колички и нивни делови и додатоци; седишта
за возила за бебе, новороденче и дете;

1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

делови и фитинзи за сите наведени стоки

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

(111) 26806

(151) 15/11/2018

(540)

(210) TM 2017/54

(220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027

(450) 30/11/2018
(732) Хербе Алма доо Скопје
ул. Никола Тесла бр. 11, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива, сите нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететска храна, напитоци и супстанции
прилагодени за медицинска и клиничка
употреба; храна и хранливи супстанции за

(551) индивидуална
(510, 511)
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бебиња; додатоци на исхрана; додатоци на

преовладува млеко; јогурт; соино млеко

исхрана за медицинска употреба; хранливи и

(замена за млеко)

диететски додатоци за медицинска употреба;
витамински препарати, препарати на база на

(111) 26753

(151) 12/11/2018

минерали; растителни влакна, диететски;
витамини;
витамински
препарати
и

(210) TM 2017/723

(220) 18/07/2017
(181) 18/07/2027

супстанции; диететски и хранливи додатоци
кл. 29 млеко и производи од млеко; млеко во

(450) 30/11/2018
(732) "BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d."

прав; препарати и пијалаци на база на млеко;

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

замени за млеко; напитоци од млеко, во кои
преовладува млеко; јогурт; соино млеко

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

(замена за млеко)

(540)

(111) 26811
(210) TM 2017/660

(151) 13/11/2018
(220) 03/07/2017
(181) 03/07/2027

(450) 30/11/2018
(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)

AGNIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 "фармацевтски производи за третман
на дијабетис"
(111) 26724

(151) 05/11/2018

(210) TM 2017/739

(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија

YOGOLINO
(551) индивидуална
(510, 511)

и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово - Скопје
ул. 1 бр. 101 Идризово, Скопје, MK
(540)

кл. 5 диететска храна, напитоци и супстанции
прилагодени за медицинска и клиничка
употреба; храна и хранливи супстанции за
бебиња; млечни формули за бебиња; млеко
во прав за бебиња; млечно брашно за
бебиња; додатоци на исхрана; додатоци на
исхрана за медицинска употреба; хранливи и
диететски додатоци за медицинска употреба;
витамински препарати, препарати на база на
минерали; растителни влакна, диететски;
витамини;
витамински
препарати
и
супстанции; диететски и хранливи додатоци
кл. 29 млеко и производи од млеко; млеко во
прав; препарати и пијалаци на база на млеко;
замени за млеко; напитоци од млеко, во кои

Трговски марки

(591) сива и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
скалдирање стока, организирање патувања
(111) 26815

(151) 15/11/2018

(210) TM 2017/1053

(220) 31/10/2017
(181) 31/10/2027
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(450) 30/11/2018

(510, 511)

(732) Стедимарк ДООЕЛ Скопје

кл. 3 марамчиња натопени со препарати за

ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел,
Скопје, MK

вадење шминка;
употреба

(540)

кл.
5
хигиенски
влошки
кл. 16 хартија и производи од хартија,

памук

за

козметичка

вклучувајќи тоалетна хартија, крпи, салвети
за на маса, марамчиња од хартија;картон и
производи од картон, вклучувајќи нотеси од
кои се вадат страниците и работни фасцикли
кл. 21 чинии, послужавници и подметнувачи
за чаши, сите направени од картон и истите
за една употреба
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хигиенски шамичиња, пелени за бебиња
(непропустливи

хартија или целулоза за еднократна
употреба; шамичиња од хартија; шамичиња
хартија
24

(151) 12/11/2018

(210) TM 2017/1065

(220) 03/11/2017
(181) 03/11/2027
(450) 30/11/2018

гаќички)

кл. 16 пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба; пелени-гаќички од

од
кл.

(111) 26803

за отстранување
шамичиња
од

шминка
текстил

кл. 25 пелени од текстил, бебешки гаќичкипелени; пелени за новороденчиња; пеленигаќички за доенчиња

(732) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје
ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, MK
(740) Ива Сотировска
бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје
(540)

Skopje Cocktail Week
(111) 26816

(151) 15/11/2018

(210) TM 2017/1054

(220) 31/10/2017
(181) 31/10/2027
(450) 30/11/2018

(732) Стедимарк ДООЕЛ Скопје
ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел,
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 коктели, алкохолни пијалаци, виски,
измешани алкохолни пијалаци кои не се врз
база

на

пиво

кл. 41 забава, услуги на клубови [забава или
образование], известување за забави, ноќни
клубови, обука [третирање], организирање и
водење работилници [обука], практична
обука [демонстрирање] услуги на дискотеки
кл. 43
кафетерии [експрес ресторани],
служење храна и пијалаци, услуги во барови

(551) индивидуална
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(111) 26721

(151) 06/11/2018

(210) TM 2017/1096

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(450) 30/11/2018

(181) 15/11/2027

(732) ВИН БРОКЕР АД Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје, MK
(540)

(450) 30/11/2018
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 посредување при осигурување

(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна

(111) 26777
(210) TM 2017/1109

(151) 14/11/2018
(220) 15/11/2017

кл. 30 чоколадни бонбони

(181) 15/11/2027
(450) 30/11/2018

(111) 26779

(151) 14/11/2018

(210) TM 2017/1111

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/11/2018
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) виолетова, жолта, сина, црна, зелена,
црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела, црвена, златна, сина,
жолта, црна

кл. 30 млечна чоколада

(551) индивидуална

(111) 26778
(210) TM 2017/1110
Трговски марки

(151) 14/11/2018
(220) 15/11/2017

(510, 511)
кл. 30 млечна чоколада
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(111) 26780

(151) 14/11/2018

(210) TM 2017/1112

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 30/11/2018

кл. 30 млечна чоколада
(111) 26782
(210) TM 2017/1114

(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK
(540)

(151) 14/11/2018
(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 30/11/2018

(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) розева, виолетова, жолта, црна,

кл. 30 чоколаден десерт

зелена, сина, златна

(111) 26781

(151) 14/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/1113

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

кл. 30 млечна чоколада
(111) 26784
(210) TM 2017/1115

вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK
(540)

(151) 14/11/2018
(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

(450) 30/11/2018
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808 бр.8, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, златна, сина, жолта, црна,
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) сина, жолта, кафена, црвена, златна,

(111) 26827

(151) 20/11/2018

црна

(210) TM 2017/1195

(220) 11/12/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 11/12/2027
(450) 30/11/2018

кл. 30 млечна чоколада

(732) ENNELIN LTD
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110

(111) 26783
(210) TM 2017/1123

(151) 15/11/2018
(220) 20/11/2017

Clifton Street, Company No. 09735135, GB
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

(181) 20/11/2027

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(450) 30/11/2018
(732) ДППУ Вамаско ДООЕЛ
ул. Булевар 8ми Септември бр. 56,
Скопје, MK
(540)

(540)

H-FOUR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер
за
скенирање,
индексирање,

изработка,
пренос,

запишување,
зачувување,

пребарување,

навигација,

анализа,
филтрирање,
споредување,
екстракција,
пристап,
споделување
и
печатење на податоци и документи;
компјутерски софтвер кој на корисниците им
(591) црвена, зелена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 стакло и ПВЦ прозорци и врати
(111) 26826
(210) TM 2017/1158

(151) 20/11/2018
(220) 01/12/2017
(181) 01/12/2027
(450) 30/11/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

овозможува
вчитување,
преземање,
објавување, пристап, креирање, уредување,
договарање,

индексирање,

приказ,

споделување, размена, филтрирање и/или
коментирање
на
податоци,
текст,
информативни документи или слики преку
компјутерски и комуникациони мрежи и
Интернет; софтвер за размена на датотеки;
компјутерски софтвер за употреба во врска
со

финансии,

вложувања

и

хартии

од

вредност; компјутерски софтвер за употреба
во врска со договорна документација;
компјутерски софтвер за употреба во
колаборативен процес на подготовка на
документи;
компјутерски
софтвер
кој
дозволува споделување на коментари за

Alkafert

документи и податоци; компјутерски софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

за конвертирање на слики од документи во
електронски формат; дигитални формати на

кл. 1 ѓубрива

фајлови
кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со

Трговски марки
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

трансакции на пазарот на капитал; пружање

компјутерски софтвер; закуп на компјутерски

на информации во врска со финансиски

софтвер;

трансакции; информативни услуги поврзани
со финансиски хартии од вредност;

дизајнирање на веб портали; скенирање и
дигитализација на фајлови и документи;

обезбедување на податоци во врска со
финансиски
трансакции;
услуги
на

електронско зачувување на фајлови и
документи; хостирање на платформи на

советување и консултантски услуги поврзани
со сите претходно наведени услуги

Интернет; платформа како услуга [РААЅ];
услуги на софтвер како услуга [ЅААЅ];

кл. 38

овозможување на пристап на

консултантски, информативни и советодавни

документи зачувани во електронска форма
во централните датотеки заради советување

услуги поврзани со сите претходно наведени
услуги; конверзија во формат на електронски

од далечина; овозможување на пристап на
Интернет платформа; електронски пренос на

фајл
кл. 45

документи;
документи

поддршка; услуги на подготовка на правни
документи

кл.

42

пренос

на

програмирање

компјутерски
на

хостирање

на

веб

портали;

правни услуги; услуги на правна

софтвер;

дизајнирање и развој на системи за чување
на податоци; овозможување на привремена

(111) 26828
(210) TM 2017/1196

употреба на софтвер кој не може да се
презема заради изработка, запишување,

(151) 20/11/2018
(220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 30/11/2018

компресирање,
пренос,
зачувување,
индексирање, пребарување, навигација,

(732) ENNELIN LTD
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110

анализа, споредување, екстракција, пристап,

Clifton Street, Company No. 09735135, GB

споделување и печатење на податоци,
договори и документи; овозможување на

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

привремена употреба на онлајн софтвер кој
не може да се презема заради користење во

(540)

врска со финансии, финансиско тргување,
инвестирања, хартии од вредност и
договорна документација; програмирање на
софтвер за Интернет платформи; пружање
на платформа со технологија која им
овозможува на интернет
изработување,
вчитување,

корисниците
преземање,

уредување, приказ, споделување, размена и
филтрирање на документи, договори,
податоци,

информации,

слики

и

(591) тиркизна
(551) индивидуална

мултимедијали содржини; одржување на
компјутерски
софтвер;
ажурирање
на

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски

компјутерски софтвер; инсталирање на
компјутерски софтвер; услуги на поправка на

софтвер
за
скенирање,

компјутерски софтвер; дизајнирање и развој
на компјутерски софтвер; изнајмување на

индексирање,
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анализа,

изработка,
пренос,
пребарување,

филтрирање,

запишување,
зачувување,
навигација,
споредување,

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

екстракција,
печатење

30 Ноември 2018

пристап,
на

споделување

податоци

и

и

документи;

презема заради изработка, запишување,
компресирање,

пренос,

зачувување,

компјутерски софтвер кој на корисниците им
овозможува
вчитување,
преземање,

индексирање, пребарување, навигација,
анализа, споредување, екстракција, пристап,

објавување, пристап, креирање, уредување,
договарање,
индексирање,
приказ,

споделување и печатење на податоци,
договори и документи; овозможување на

споделување, размена, филтрирање и/или
коментирање
на
податоци,
текст,

привремена употреба на онлајн софтвер кој
не може да се презема заради користење во

информативни документи или слики преку

врска со финансии, финансиско тргување,

компјутерски и комуникациони мрежи и
Интернет; софтвер за размена на датотеки;

инвестирања, хартии од вредност и
договорна документација; програмирање на

компјутерски софтвер за употреба во врска
со финансии, вложувања и хартии од

софтвер за Интернет платформи; пружање
на платформа со технологија која им

вредност; компјутерски софтвер за употреба
во врска со договорна документација;

овозможува на интернет
изработување,
вчитување,

компјутерски

уредување, приказ, споделување, размена и

софтвер

за

употреба

во

корисниците
преземање,

колаборативен процес на подготовка на
документи;
компјутерски
софтвер
кој

филтрирање
податоци,

дозволува споделување на коментари за
документи и податоци; компјутерски софтвер

мултимедијали содржини; одржување на
компјутерски
софтвер;
ажурирање
на

за конвертирање на слики од документи во
електронски формат; дигитални формати на

компјутерски софтвер; инсталирање на
компјутерски софтвер; услуги на поправка на

фајлови

компјутерски софтвер; дизајнирање и развој

кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со
трансакции на пазарот на капитал; пружање

на компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; закуп на компјутерски

на информации во врска со финансиски
трансакции; информативни услуги поврзани

софтвер; хостирање на веб портали;
дизајнирање на веб портали; скенирање и

со финансиски хартии од вредност;
обезбедување на податоци во врска со

дигитализација на фајлови и документи;
електронско зачувување на фајлови и

финансиски

на

документи; хостирање на платформи на

советување и консултантски услуги поврзани
со сите претходно наведени услуги

Интернет; платформа како услуга [РААЅ];
услуги на софтвер како услуга [ЅААЅ];

кл. 38
овозможување на пристап на
документи зачувани во електронска форма

консултантски, информативни и советодавни
услуги поврзани со сите претходно наведени

во централните датотеки заради советување
од далечина; овозможување на пристап на

услуги; конверзија во формат на електронски
фајл

Интернет платформа; електронски пренос на

кл. 45

документи;
документи

поддршка; услуги на подготовка на правни
документи

трансакции;

пренос

на

услуги

компјутерски

кл. 42
програмирање на софтвер;
дизајнирање и развој на системи за чување
на податоци; овозможување на привремена
употреба на софтвер кој не може да се
Трговски марки

на документи, договори,
информации,
слики
и

правни услуги; услуги на правна

(111) 26723
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(181) 21/12/2027
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(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги НИДО ГЛОБАЛ ТЕКСТИЛЕ
ДООЕЛ Кочани
ул. Тодосија Паунов бр. 32, Кочани, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црна, окер
(551) индивидуална
(591) бела, црна, портокалова, светло
виолетова, темно виолетова, сина, светло
зелена, темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 37
градежни конструкции, градежни
работи,

поправки,

инсталациски

поставување подни и зидни облоги
кл. 42 инженерство, проектирање во областа

кл. 23
предено и конец за текстил
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

на архитектура и градежништво

се опфатени со другите класи, покривки за

(111) 26804
(210) TM 2018/66

кревети
и
маси
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
(111) 26722

(151) 06/11/2018

(210) TM 2017/1243

(220) 22/12/2017
(181) 22/12/2027
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за трговија, производство
и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ

услуги,

(151) 15/11/2018
(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за интернет и
информатички технологии, маркетинг и
трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт
Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.
БУЛЕВАР АВНОЈ бр.60 локал 3, СкопјеАеродром
, MK
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,
Скопје
(540)
(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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компјутерски хардвер;компјутерски

во креирање, раководење, мерење и ширење

софтвер за социјално вмрежување;алатки за

на рекпамирањето на други лица;сервер за

развивање
на
компјутерски
софтвер;компјутерски софтвер за употреба

реклами, особено компјутерски сервер за
услугите пристап скпадирање реклами и

како интерфејс за програмирање апликации
(АРI);интерфејс за програмирање апликации

доставување рекпами до вебстрани;софтвер
за виртуелни реални игри;компјутерски

(АРI)
за
употреба
во
развојот
софтверските
апликации;интерфејс

на
за

хардвер
за
виртуелни
реални
игри;компјутерски периферни уреди;софтвер

програмирање

за

за виртуална реалност што се користи за да

компјутерски софтвер кој ги потпомогнува
онлајн за социјалното вмрежување и за

овозможи компјутерите, управувачките табли
за видео игри, рачните управувачки табли за

вчитување,
менаџмент

прикачување, симнување, и
на
податоци;компјутерски

видео игри, таблет компјутерите, мобилните
уреди и мобилните телефони да обезбедат

софтвер за креирање, раководење и
комуницирање
со
онлајн

искуства на виртуелна реалност;софтвер за
електронски игри за безжични уреди;софтвер

заедницата;компјутерски

апликации

(АРI)

за

за електронски игри за рачни симнување,

организирање настани;компјутерски софтвер
за креирање, уредување, прикачување,

постирање, блогирање, преку менаџирање,
електронски уреди;програми за видео и

пристапување,
прикажување,
стриминг,
гледање,
тагирање,
поврзување,

компјутерски игри;периферни уреди за
носење за компјутери, таблет компјутери,

забележување, покажување чувства за,
коментирање на, вградување, пренесување,

мобилни уреди и мобилни телефони;софтвер
за виртуелна реалност;софтвер за видео

и

начин

игри;интерактивни мултимедијални програми

обезбедување електронски медиуми или
компјутерски информации и комуникациски

за
компјутерски
игри;програми
за
електронски игри за симнување;софтвер за

мрежи;компјутерски софтвер за изменување
и
овозможување
пренос
на
слики,

компјутерски игри;слушалки за употреба со
компјутери;ласерска
опрема
за

аудиовизуелна
содржина;компјутерски

немедицински цели;периферни компјутерски
уреди
за
носење;периферни

споделување

или

уредување,

собирање,

изменување,
складирање

пренос,
на

софтвер

на

и

друг

видео
софтвер
за
организирање,

софтвер

и
и

комуникација;софтвер за за далечинска
зголемена реалност за употреба во мобилни

информации;компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на

уреди за интегрирање електронски податоци
со реална светска околина со цел за забава,

корисниците да извршат електронски бизнис
трансакции преку глобални компјутерски и

образование, игри, комуникација и социјално
вмрежување;софтвер за симнување во

комуникациски мрежи;софтвер за испраќање

природата на

електронски сигнални пораки, известувања и
потсетници;софтвер за пренесување на

пристапување и гледање текст, слики и
електронски
податоци
поврзани
со

налози;софтвер за испраќање и примање на
електронски пораки;компјутерски софтвер за

конференции во областа на развојот на
софтвери
компјутерски
софтвер
кој

пребарување;магнетски кодирани картички
за подарок;компјутерски софтвер за употреба

овозможува развој, испитување, тестирање и
одржување
на
мобилни
софтверски
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апликации

за

комуникациски

преносливи
уреди,

електронски

имено,

мобилни

и испорака на дигитални медии, слушалки за
виртуелната

реалност,

и

содржина

и

телефони, смартфони, рачни компјутери и
таблет компјутери; компјутерски софтвер за

податоци
за
виртуелната
реалност;
обезбедување на онлајн место за маркетинг

конвертирање
природни
јазици
во
машинскиизвршливи команди; компјутерски

на продавачите на стоки и услуги;
обезбедување на онлајн олеснување за

софтвер, имено, интерфејс за преведување
за овозможување интеракција помеѓу луѓето

поврзување на продавачите и купувачите;
обезбедување на онлајн олеснување за

и

во

информирањето на потрошувачите во полето

областа на вештачката интелегенција; алатки
за развој на компјутерски софтвер за да им

за подароци; промовирање на добра и услуги
за други преку обезбедување на онлајн

овозможи
на
мобилните
софтверски
апликации пристап во позадински услуги;

олеснување преку истакнување на предлози
за подароци; бизнис вмрежување; услуги на

имено, скпадирање на податоци, брзи
известувања и менаџмент на корисници

вработување и примање;
услуги за
рекпамирање и дистрибуирање информации,

кл. 35 маркетинг, рекпамирање и промотивни

особено, обезбедување на доверлив простор

услуги; услуги за истражување на пазарот и
информациони услуги; промовирање на

за
рекламирање
преку
глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн

стоки и услуги за други преку компјутер и
комуникациски мрежи; бизнис и услуги за

компјутерски бази на податоци и онлајн
пребарувања во бази на податоци во полето

рекламирање,
особено,
медиумско
планирање и медиумско купување за други;

на доверливоста; при-пејд услуги за картички
за подароци, особено, издавање на

бизнис и услуги за рекламирање, особено,

сертификат за картичка за подарок што може

услуги за рекламирање за следење на
рекпамниот
учинок,
за
раководење,

да бидат надоместоци за стоки и услуги;
добротворни услуги, особено промоција на

дистрибуција и услуги за рекпамирање, за
анализирање на рекпамните податоци, за

јавната свест во врска со добротворони,
филантропски, волонтерски, јавни услуги и

пријавување на податоци за оптимизирање
рекпамирање, на и за перформансите на

услуги во врска со заедницата и хуманитарни
активности;
обезбедување
на

рекпамирање;

во

натпреварувачки и стимулирачки наградни

полето
на
рекламирањето,
особено,
прилагодување на напорите за маркетинг на

програми наменети за препознавање,
наградување и охрабрување на поединец и

други; услуги за комерцијални информирање,
особено, служење рекпами за обезбедување

група која учествува во самоподобрување,
самоисполнување,
добротворни,

на извештаи, насочено рекпамирање, и
раководење
со
електронско
зачувани

филантропски, волонтерски, јавни програми
и услуги на заедницата и хуманитарни

раклами,

глобалната

активности и споделување на производ од

компјутерска мрежа; олеснување на размена
и продажба на услуги и производи од трета

креативна работа; организирање на изложби
и настани во полето за развој на софтвер и

страна преку компјутер и комуникациски
мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои

хардвер за комерцијални и цели за
рекпамирање; услуги на здружение што ги

има широк спектар на производи за широка
потрошувачка на други, картички за подарок,

промовираат
интересите
на
професионалците и бизнисите во полето за

машините;

за

184 | С т р а н а

компјутерски

консултантски

употреба

на

софтвер

услуги

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

развој на мобилната софтвер апликација

(VolP); услуги на телефонски комуникации;

услуги

финансиски

обезбедување пристап до компјутерски бази

трансакции, особено, расчистување и
порамнување на финансиските трансакции

на податоци во областа на социјалното
вмрежување, социјалното претставување и

преку компјутер и комуникациски мрежи;
електронска обработка и пренос на податоци

запознавање
кл. 41 услуги за забава; обезбедување на

за плаќање на сметки за корисниците на
компјутер и комуникациските мрежи; услуги

компјутерски, електронски и онлајн бази на
податоци за образовна, рекреативна и

за електронски трансфер на средства; услуги

забавна

на плаќање на сметки; услуги на финансиска
размена,
особено,
обезбедување
на

забавата и во областите на средните,
студентските, социјалните и заедничките

виртуелни валути за користење од страна на
членовите на онлајн заедница преку

интересни групи; услуги на споделување
фотографии и видеа; електронски издавачки

компјутер и комуникациски мрежи кл. 38
услуги на споделување фотографии и видеа,

услуги за други; услуги за забава, особено
овозможување интерактивни и услуги за игри

особено, електронски пренос на дигитални

за повеќе играчи и за еден играч за игри кои

фајлови за фотографии, видеа и аудио
визуелна
содржина
помеѓу
интернет

се играат преку компјутер или комуникациски
мрежи; обезбедување информации за онлајн

корисниците;
овозможување

телекомуникации;
до компјутерски,

компјутерски игри и видео игри преку
компјутер или организирање комуникациски и

електронски и онлајн бази на податоци;
телекомуникациски
услуги,
особено

мрежи; спроведување на натпревари и
потпомагање настани за играчи на видео игри

електронски пренос на

и играчи на компјутерски игри; обезбедување

на

обработка

пристап

на

електронски

употреба

во

областа

на

медиуми, податоци, пораки,
графика,
слики, аудио, видео и информации;

онлајн ресурси за развивачите на софтвер;
натпреварувачки и стимулирачни наградни

обезбедување
онлајн
форуми
за
комуникација на теми од општиот интерес;

програми дизајнирани да ги препознае,
награди
и
поттикне
поединците

обезбедување онлајн комуникациски линкови
кои пренесуваат мобилни уреди и интернет

групите кои се вклучуваат во услуги на самоподобрување,
самореализација,

корисници на други локални и глобални

хуманитарни, филантропски, волонтерски,

онлајн локации; обезбедување пристап до
вебстрани на трети лица или до други

јавни и услуги на заедницата и хуманитарни
активности и споделување на производите од

електронски содржини на трети лица преку
универзално приклучување; обезбедување

креативната
работа;
организирање
спонзорирање
натпреварувачки

онлајн услуги преку соби за разговор (chat
rooms), маил и брзи пораки, и електронски

стимулирачки наградни програми
за
развивачите на софтвер; објавување на

огласни

образовни

табли;

аудио,

текст

и

видео

и

и
и

материјали,

емитувачки услуги преку компјутер или други
комуникациски мрежи, особено прикачување,

особено обајвување на книги, списанија,
весници
и
електронски
публикации;

постирање,
прикажување,
изменување,
тагирање и електронско пренесување на

образовни услуги, особено организирање и
спроведување
конференции,
курсеви,

податоци, информации, аудио и видео;
услуги на глас преку интернет протокол

семинари
и онлајн обука во областа на
рекламирањето, маркетингот, социјалното
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вмрежување,

социјалните

глобална компјутерска мрежа; обезбедување

медиуми и дистрибуцијата на материјали за

интернетот

и

веб сајт што промовира технологија која

курсот во врска со тоа; онлајн списанија,
особено блогови (blods) во кој е дефинирана

овозможува он-лајн корисниците да креираат
лични профили промовирајќи информации за

содржината на корисниците; образовни
услуги, особено обезбедување виртуелно

социјално и деловно вмрежување и да ги
пренесуваат
и
споделуваат
таквите

реални игри,
виртуелно

информации
капацитети;

интерактивна

забава

и

меѓу повеќекратни он-лајн
обезбедување
времено

реална содржина; обезбедување копјутерска

користење на софтверски апликации што не

игра за користење на целата мрежа од
корисниците на мрежа; обезбедување онлајн

се симнуваат за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница и пренос на

зголемени
реалност
игри;
образовни
обезбедување услуги, онлајн видео особено

аудио, видео, фотографски слики, текст,
графики и податоци; услуги на АЅР, особено,

игри; организирање изложби во областа на
интерактивната
забава,
виртуелната

хостирање
компјутерски
софтверски
апликации на други; АЅР што промовира

реалност, потрошувачката електроника и

софтвер

забавната индустрија на видео игри за
културни или образовни цели; организирање

креирање,
постирање,

и спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во областа

пристапување,
покажување

на развојот на софтвер за образовни цели;
образовни услуги, имено организирање и

тагирање,
поврзување,
емоција
за,
коментирање на, вградување, пренесување и

спроведување конференции и семинари во

споделување или поинаку обезбедување

областа на вештачката интелегенција и
интернетот
на
предмети

електронски медиуми или информации преку
компјутер
и
комуникациски
мрежи;

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

обезбедување услуга на он-лајн мрежа што
овозможува корисниците да ги пренесат

особено креирање виртуелни заедници за
регистрираните корисници да организираат

податоците за личниот идентитет во и да ги
споделат податоците за личниот идентитет

групи и настани, да учествуваат во дискусии

со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;

и да се вклучуваат во социјално, деловно и
вмрежување во заедницата; компјутерски

обезбедување информации од индекси и
бази на информации што може да се

услуги, особено хостирање електронски
капацитети за други за организирање и

пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски
документи, бази на податоци, графики,

водење состаноци, настани и интерактивни
дискусии преку комуникациски мрежи;

електронски медиуми, фотографски слики и
аудио-визуелни информации, на компјутер и

компјутерски услуги како прилагодени веб

комуникациски

страници што промовираат информации
дефинирани од корисникот или назначени,

софтвер за е-трговија што не може да се
симне за да им се овозможи на корисниците

лични профили, аудио, видео, фотографски
слики,
текст,
графики
и
податоци;

да
извршуваат
електронски
деловни
трансакции преку глобална компјутерска

компјутерски услуги, особено обезбедување
пребарувачи за добивање податоци на

мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР
што промовира АРI софтвер за да им
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овозможи на корисниците да извршуваат

видео игра; обезбедување он-лајн сајтови

електронски

што

деловни

трансакции

преку

им даваат на корисниците можност да

глобална компјутерска мрежа;услуги на
софтвер како промовираат услуга софтвер

прикачуваат, модифицираат и споделуваат
содржина и податоци за виртуелна реалност;

испраќање предупредувања за електронски
пораки, за пренесување на налози и

услуги на дизајн, инженерство, истражување,
развој и тестирање во областа на развивање

испраќање и примање на електронски
пораки, и да им овозможи на корисниците да

на софтвер за мобилна апликација поврзана
со
употреба
и
функционалност
на

извршуваат електронски деловни трансакции

хиперлинкови;

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
обезбедување времено користење на он-лајн

областа на развивање на софтвер за
мобилна апликација поврзана со употреба и

софтвер што не може да се симне за
употреба при раководење, мерење и

функционалност на обезбедување времена
хиперлинкови; употреба на компјутерски

служење реклами за други; АЅР што
промовира АРI софтвер за раководење,

софтвер што не може да се симне што
овозможува развој, проценка, тестирање и

следење известување и

одржување

мерење

медиумско планирање,
купување

на

на

консултации

мобилни

во

софтверски

и

апликации за преносни уреди за електронска
комуникација, имено, мобилни телефони,

рекпамирање за други; провајдер на он-лајн

смартфони, рачни компјутери и компјутерски
таблети;
едукативни
услуги,
имено,

платформа за купување реклами, особено,
обезбедување на софтверски програми што

организирање и водење конференции и
семинари
во
областа
на
вештачка

не може да се симнат за да им се овозможи

интелигенција и интернет на нешта (loT)

на купувачите и продавачите на он-лајн
рекпамирање да купуваат и продаваат

кл. 45 услуги на социјално претставување,
вмрежување и запознавање; обезбедување

рекламен инвентар; платформа како услуга
(РААЅ)
што
промовира
компјутерска

пристап до компјутерски бази на податоци во
областите на социјално вмрежување,

софтверска платформа за употреба при
купување и ширење на реклама; АЅР што

социјално претставување и запознавање;
обезбедување
социјални
услуги
и

промовира

информации во областа на личниот развој,

софтвер

медиумско

технички

за

употреба

при

купување,
продавање,
следење,
вреднување, оптимизирање, таргетирање,

особено
самоисполнување,

анализирање, испорака и известување за онлајн рекламирање и маркетинг; АЅР што

филантропски, волонтерски, јавни и услуги во
заедницата, и хуманитарни активности;

промовира софтвер за употреба при
дизајнирање и раководење со он-лајн

обезбедување услуги на автентификација
при трансакции на е-трговија; обезбедување

рекламни и

на

маркетинг

кампањи;

автентификација

самоподобрување,
добротворни,

на

корисник

при

дизајнирање и развивање софтвер за
компјутерски игри и софтвер за видео игри за

електронски
трансфер
на
средства,
трансакции на кредитна и дебитна картичка и

употреба со компјутери, програмски систем
за видео игри и компјутерски мрежи;

електронски чек преку глобална компјутерска
мрежа

развивање на компјутерски хардвер за
компјутерски игри; услуги за развивање на

(111) 26805
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(210) TM 2018/67

(220) 02/02/2018

аудиовизуелна

(181) 02/02/2028

содржина;компјутерски

и

видео
софтвер

за

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за интернет и

уредување,
изменување,

собирање,
организирање,
пренос,
споделување
и

информатички технологии, маркетинг и
трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт

складирање
на
податоци
информации;компјутерски софтвер за

Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK

трговија за симнување кој им дозволува на
корисниците да извршат електронски бизнис

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

трансакции преку глобални компјутерски и

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

комуникациски мрежи;софтвер за испраќање
електронски сигнални пораки, известувања и

и
е-

потсетници;софтвер за пренесување на
налози;софтвер за испраќање и примање на
електронски пораки;компјутерски софтвер за
пребарување;магнетски кодирани картички

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

за подарок;компјутерски софтвер за употреба

кл. 9
компјутерски хардвер;компјутерски
софтвер за социјално вмрежување;алатки за

во креирање, раководење, мерење и ширење
на рекпамирањето на други лица;сервер за

развивање
на
компјутерски
софтвер;компјутерски софтвер за употреба

реклами, особено компјутерски сервер за
услугите пристап скпадирање реклами и

како интерфејс за програмирање апликации

доставување рекпами до вебстрани;софтвер
за виртуелни реални игри;компјутерски

(АРI);интерфејс за програмирање апликации
(АРI)
за
употреба
во
развојот
на

хардвер

за

виртуелни

реални

за
за

игри;компјутерски периферни уреди;софтвер
за виртуална реалност што се користи за да

компјутерски софтвер кој ги потпомогнува
онлајн за социјалното вмрежување и за

овозможи компјутерите, управувачките табли
за видео игри, рачните управувачки табли за

вчитување,

видео игри, таблет компјутерите, мобилните
уреди и мобилните телефони да обезбедат

софтверските
програмирање

апликации;интерфејс
апликации
(АРI)

прикачување,

менаџмент
софтвер за

симнување,

и

на
податоци;компјутерски
креирање, раководење и

искуства на виртуелна реалност;софтвер за

комуницирање
со
онлајн
заедницата;компјутерски
софтвер
за

електронски игри за безжични уреди;софтвер
за електронски игри за рачни симнување,

организирање настани;компјутерски софтвер
за креирање, уредување, прикачување,

постирање, блогирање, преку менаџирање,
електронски уреди;програми за видео и

пристапување,

компјутерски игри;периферни уреди за
носење за компјутери, таблет компјутери,

прикажување,

гледање,
тагирање,
забележување, покажување

стриминг,
поврзување,
чувства за,

мобилни уреди и мобилни телефони;софтвер

коментирање на, вградување, пренесување,
и споделување или на друг начин

за виртуелна реалност;софтвер за видео
игри;интерактивни мултимедијални програми

обезбедување електронски медиуми или
компјутерски информации и комуникациски

за
компјутерски
игри;програми
за
електронски игри за симнување;софтвер за

мрежи;компјутерски софтвер за изменување

компјутерски игри;слушалки за употреба со
компјутери;ласерска
опрема
за

и

овозможување
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немедицински цели;периферни компјутерски

пријавување на податоци за оптимизирање

уреди

рекпамирање, на и за перформансите на

за

носење;периферни

уреди;компјутерски
комуникација;софтвер

за

за

софтвер
далечинска

рекпамирање;
полето
на

консултантски услуги во
рекламирањето,
особено,

зголемена реалност за употреба во мобилни
уреди за интегрирање електронски податоци

прилагодување на напорите за маркетинг на
други; услуги за комерцијални информирање,

со реална светска околина со цел за забава,
образование, игри, комуникација и социјално

особено, служење рекпами за обезбедување
на извештаи, насочено рекпамирање, и

вмрежување;софтвер

раководење

за

симнување

во

со

електронско

зачувани

природата на мобилната апликација за
пристапување и гледање текст, слики и

раклами, за употреба на глобалната
компјутерска мрежа; олеснување на размена

електронски
податоци
поврзани
со
конференции во областа на развојот на

и продажба на услуги и производи од трета
страна преку компјутер и комуникациски

софтвери
компјутерски
софтвер
кој
овозможува развој, испитување, тестирање и

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои
има широк спектар на производи за широка

одржување

софтверски

потрошувачка на други, картички за подарок,

апликации за преносливи електронски
комуникациски уреди, имено, мобилни

на

мобилни

и испорака на дигитални медии, слушалки за
виртуелната реалност, и содржина и

телефони, смартфони, рачни компјутери и
таблет компјутери; компјутерски софтвер за

податоци
за
виртуелната
реалност;
обезбедување на онлајн место за маркетинг

конвертирање
природни
јазици
во
машинскиизвршливи команди; компјутерски

на продавачите на стоки и услуги;
обезбедување на онлајн олеснување за

софтвер, имено, интерфејс за преведување

поврзување на продавачите и купувачите;

за овозможување интеракција помеѓу луѓето
и машините; компјутерски софтвер во

обезбедување на онлајн олеснување за
информирањето на потрошувачите во полето

областа на вештачката интелегенција; алатки
за развој на компјутерски софтвер за да им

за подароци; промовирање на добра и услуги
за други преку обезбедување на онлајн

овозможи
на
мобилните
софтверски
апликации пристап во позадински услуги;

олеснување преку истакнување на предлози
за подароци; бизнис вмрежување; услуги на

имено,

вработување

скпадирање

на

податоци,

брзи

и

примање;

услуги

за

известувања и менаџмент на корисници
кл. 35 маркетинг, рекпамирање и промотивни

рекпамирање и дистрибуирање информации,
особено, обезбедување на доверлив простор

услуги; услуги за истражување на пазарот и
информациони услуги; промовирање на

за
рекламирање
преку
глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн

стоки и услуги за други преку компјутер и
комуникациски мрежи; бизнис и услуги за

компјутерски бази на податоци и онлајн
пребарувања во бази на податоци во полето

рекламирање,

медиумско

на доверливоста; при-пејд услуги за картички

планирање и медиумско купување за други;
бизнис и услуги за рекламирање, особено,

за подароци, особено, издавање на
сертификат за картичка за подарок што може

услуги за рекламирање за следење на
рекпамниот
учинок,
за
раководење,

да бидат надоместоци за стоки и услуги;
добротворни услуги, особено промоција на

дистрибуција и услуги за рекпамирање, за
анализирање на рекпамните податоци, за

јавната свест во врска со добротворони,
филантропски, волонтерски, јавни услуги и

особено,
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услуги во врска со заедницата и хуманитарни

обезбедување онлајн комуникациски линкови

активности;

на

кои пренесуваат мобилни уреди и интернет

натпреварувачки и стимулирачки наградни
програми наменети за препознавање,

корисници на други локални и глобални
онлајн локации; обезбедување пристап до

наградување и охрабрување на поединец и
група која учествува во самоподобрување,

вебстрани на трети лица или до други
електронски содржини на трети лица преку

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни програми

универзално приклучување; обезбедување
онлајн услуги преку соби за разговор (chat

и услуги на заедницата и хуманитарни

rooms), маил и брзи пораки, и електронски

активности и споделување на производ од
креативна работа; организирање на изложби

огласни табли; аудио, текст и видео
емитувачки услуги преку компјутер или други

и настани во полето за развој на софтвер и
хардвер за комерцијални и цели за

комуникациски мрежи, особено прикачување,
постирање,
прикажување,
изменување,

рекпамирање; услуги на здружение што ги
промовираат
интересите
на

тагирање и електронско пренесување на
податоци, информации, аудио и видео;

професионалците и бизнисите во полето за

услуги на глас преку интернет протокол

развој на мобилната софтвер апликација
услуги на обработка на финансиски

(VolP); услуги на телефонски комуникации;
обезбедување пристап до компјутерски бази

трансакции, особено, расчистување и
порамнување на финансиските трансакции

на податоци во областа на социјалното
вмрежување, социјалното претставување и

преку компјутер и комуникациски мрежи;
електронска обработка и пренос на податоци

запознавање
кл. 41 услуги за забава; обезбедување на

за плаќање на сметки за корисниците на

компјутерски, електронски и онлајн бази на

компјутер и комуникациските мрежи; услуги
за електронски трансфер на средства; услуги

податоци
забавна

на плаќање на сметки; услуги на финансиска
размена,
особено,
обезбедување
на

забавата и во областите на средните,
студентските, социјалните и заедничките

виртуелни валути за користење од страна на
членовите на онлајн заедница преку

интересни групи; услуги на споделување
фотографии и видеа; електронски издавачки

компјутер и комуникациски мрежи кл. 38

услуги за други; услуги за забава, особено

услуги на споделување фотографии и видеа,
особено, електронски пренос на дигитални

овозможување интерактивни и услуги за игри
за повеќе играчи и за еден играч за игри кои

фајлови за фотографии, видеа и аудио
визуелна
содржина
помеѓу
интернет

се играат преку компјутер или комуникациски
мрежи; обезбедување информации за онлајн

корисниците;
овозможување

компјутерски игри и видео игри преку
компјутер или организирање комуникациски и

обезбедување

пристап

телекомуникации;
до компјутерски,

за образовна, рекреативна и
употреба
во
областа
на

електронски и онлајн бази на податоци;

мрежи;

телекомуникациски
услуги,
особено
електронски пренос на
електронски

потпомагање настани за играчи на видео игри
и играчи на компјутерски игри; обезбедување

медиуми, податоци, пораки,
графика,
слики, аудио, видео и информации;

онлајн ресурси за развивачите на софтвер;
натпреварувачки и стимулирачни наградни

обезбедување
онлајн
форуми
за
комуникација на теми од општиот интерес;

програми дизајнирани да ги препознае,
награди
и
поттикне
поединците

190 | С т р а н а

спроведување

на

натпревари

и

и

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

групите кои се вклучуваат во услуги на само-

особено креирање виртуелни заедници за

подобрување,

самореализација,

регистрираните корисници да организираат

хуманитарни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги на заедницата и хуманитарни

групи и настани, да учествуваат во дискусии
и да се вклучуваат во социјално, деловно и

активности и споделување на производите од
креативната
работа;
организирање
и

вмрежување во заедницата; компјутерски
услуги, особено хостирање електронски

спонзорирање
натпреварувачки
стимулирачки наградни програми
за

капацитети за други за организирање и
водење состаноци, настани и интерактивни

и

развивачите на софтвер; објавување на

дискусии

образовни
материјали,
особено обајвување на книги, списанија,

компјутерски услуги како прилагодени веб
страници што промовираат информации

весници
и
електронски
публикации;
образовни услуги, особено организирање и

дефинирани од корисникот или назначени,
лични профили, аудио, видео, фотографски

спроведување
конференции,
курсеви,
семинари
и онлајн обука во областа на

слики,
текст,
графики
и
податоци;
компјутерски услуги, особено обезбедување

рекламирањето, маркетингот, социјалното

пребарувачи за

вмрежување, интернетот и социјалните
медиуми и дистрибуцијата на материјали за

глобална компјутерска мрежа; обезбедување
веб сајт што промовира технологија која

курсот во врска со тоа; онлајн списанија,
особено блогови (blods) во кој е дефинирана

овозможува он-лајн корисниците да креираат
лични профили промовирајќи информации за

содржината на корисниците; образовни
услуги, особено обезбедување виртуелно

социјално и деловно вмрежување и да ги
пренесуваат
и
споделуваат
таквите

реални

информации

игри,

интерактивна

забава

и

преку

комуникациски

добивање

меѓу

мрежи;

податоци

повеќекратни

на

он-лајн

виртуелно
реална содржина; обезбедување копјутерска

капацитети;
обезбедување
времено
користење на софтверски апликации што не

игра за користење на целата мрежа од
корисниците на мрежа; обезбедување онлајн

се симнуваат за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница и пренос на

зголемени
реалност
игри;
образовни
обезбедување услуги, онлајн видео особено

аудио, видео, фотографски слики, текст,
графики и податоци; услуги на АЅР, особено,

игри; организирање изложби во областа на

хостирање

интерактивната
забава,
виртуелната
реалност, потрошувачката електроника и

апликации на други; АЅР што промовира
софтвер за да овозможи или олесни

забавната индустрија на видео игри за
културни или образовни цели; организирање

креирање,
постирање,

и спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во областа

пристапување,
покажување

на развојот на софтвер за образовни цели;

тагирање,

образовни услуги, имено организирање и
спроведување конференции и семинари во

коментирање на, вградување, пренесување и
споделување или поинаку обезбедување

областа на вештачката интелегенција и
интернетот
на
предмети

електронски медиуми или информации преку
компјутер
и
комуникациски
мрежи;

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

обезбедување услуга на он-лајн мрежа што
овозможува корисниците да ги пренесат
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софтверски

уредување,
блогирање,

симнување,
анотирање,

прикажување,
прикачување,

поврзување,

стриминг,
гледање,

емоција

за,
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податоците за личниот идентитет во и да ги

софтверска платформа за употреба при

споделат податоците за личниот идентитет

купување и ширење на реклама; АЅР што

со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;
обезбедување информации од индекси и

промовира
купување,

бази на информации што може да се
пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски

вреднување, оптимизирање, таргетирање,
анализирање, испорака и известување за он-

документи, бази на податоци, графики,
електронски медиуми, фотографски слики и

лајн рекламирање и маркетинг; АЅР што
промовира софтвер за употреба при

аудио-визуелни информации, на компјутер и

дизајнирање

и

комуникациски
мрежи;
обезбедување
софтвер за е-трговија што не може да се

рекламни и
дизајнирање

маркетинг
и развивање

симне за да им се овозможи на корисниците
да
извршуваат
електронски
деловни

компјутерски игри и софтвер за видео игри за
употреба со компјутери, програмски систем

трансакции преку глобална компјутерска
мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР

за видео игри и компјутерски мрежи;
развивање на компјутерски хардвер за

што промовира АРI софтвер за да им

компјутерски

овозможи на корисниците да извршуваат
електронски деловни трансакции преку

видео игра; обезбедување он-лајн сајтови
што
им даваат на корисниците можност да

глобална компјутерска мрежа;услуги на
софтвер како промовираат услуга софтвер

прикачуваат, модифицираат и споделуваат
содржина и податоци за виртуелна реалност;

испраќање предупредувања за електронски
пораки, за пренесување на налози и

услуги на дизајн, инженерство, истражување,
развој и тестирање во областа на развивање

испраќање

на софтвер за мобилна апликација поврзана

и

примање

на

електронски

софтвер за употреба при
продавање,
следење,

раководење

со

он-лајн

кампањи;
софтвер за

игри; услуги за развивање на

пораки, и да им овозможи на корисниците да
извршуваат електронски деловни трансакции

со
употреба
и
функционалност
хиперлинкови; технички консултации

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
обезбедување времено користење на он-лајн

областа на развивање на софтвер за
мобилна апликација поврзана со употреба и

софтвер што не може да се симне за
употреба при раководење, мерење и

функционалност на обезбедување времена
хиперлинкови; употреба на компјутерски

служење

што

софтвер што не може да се симне што

промовира АРI софтвер за раководење,
следење известување и
мерење
на

овозможува развој, проценка, тестирање и
одржување
на
мобилни
софтверски

медиумско планирање,
купување

и

апликации за преносни уреди за електронска
комуникација, имено, мобилни телефони,

рекпамирање за други; провајдер на он-лајн

смартфони, рачни компјутери и компјутерски
таблети;
едукативни
услуги,
имено,

платформа за купување реклами, особено,

организирање и водење конференции и

обезбедување на софтверски програми што
не може да се симнат за да им се овозможи

семинари
во
областа
на
вештачка
интелигенција и интернет на нешта (loT)

на купувачите и продавачите на он-лајн
рекпамирање да купуваат и продаваат

кл. 45 услуги на социјално претставување,
вмрежување и запознавање; обезбедување

рекламен инвентар; платформа како услуга
(РААЅ)
што
промовира
компјутерска

пристап до компјутерски бази на податоци во
областите на социјално вмрежување,

реклами
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социјално претставување и запознавање;

(732) Трговско друштво Интернационал

обезбедување

фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ

социјални

услуги

и

информации во областа на личниот развој,
особено
самоподобрување,

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK
(540)

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги во
заедницата, и хуманитарни активности;
обезбедување услуги на автентификација
при трансакции на е-трговија; обезбедување
на автентификација на
електронски
трансфер

корисник при
на
средства,

трансакции на кредитна и дебитна картичка и
електронски чек преку глобална компјутерска
мрежа

(591) бела, (светла и темно) црвена, (светла
и темно) сина, црна,(светла и темно) зелена,
портокалова, окер, жолта, (светла и темно)
розева, виолетова
(551) индивидуална

(111) 26799

(151) 12/11/2018

(510, 511)

(210) TM 2018/88

(220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028

кл. 29 млеко и млечни производи - производи
од
млеко

(450) 30/11/2018
(732) Трговско друштво Интернационал

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

(111) 26734

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/132

(220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028

(540)

(450) 30/11/2018
(732) ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз
Тетово
ул. Преспанска бр. 3, Тетово, MK
(540)
(591) бела, (светла и темно) црвена, (светла
и темно) сина, црна,(светла и темно) зелена,
портокалова, окер, жолта, (светла и темно)
розева, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи - производи
од
кл. 35
(111) 26800
(210) TM 2018/89

млеко

(151) 12/11/2018
(220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 30/11/2018
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(220) 23/02/2018

огласување, промоција (продажба за трето

(181) 23/02/2028

лице), пропагандни дејности, проучување на

(450) 30/11/2018
(732) Родиќ Никола and Стилиновиќ

пазарот (маркетинг), рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), водење на

Стјепан
бул. Илинден бр. 81-8, Скопје, MK and ул.

комерцијални работи, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

Јани Лукровски бр. 12/1-27, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

примероци/, изнајмување рекламен простор,
односи
со
јавност

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 41 образовни услуги, подготвување на

(540)

наставата, забава, спортски и културни
активности, академии (обука), гимнастичка

(210) TM 2018/147

обука, организирање спортски натпревари,
обезбедување спортска опрема, забавни
паркови, педагошки истражувања од областа
на
спортот,
рекреација,
услови
за
рекреирање

(обезбедување

услови

за

рекреирање), услуги на здравствени клубови,
изложби
(организирање
изложби)
во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување
со
работи,
ширење
на

и водење конгреси), објавување текстови
/текстови кои не се рекламни/, образовни
информации

од

областа

на

спортот,

рекламен материјал, водење спортска
дејност (служби за давање совети за водење

социјален и емотивен развој, образовни
испитувања од областа на спортот, услуги на

на одделни дејности), дејности (консултации
за водење на дејностите), дејности

забавувачи,
услуги
од
областа
на
образование спорт и забава, издавање на

(професионални

опрема
за
(организирање

консултации),

демонстрација
на
производи,
оn-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,

играње,
натпревари)

натпревари
/обука или

забава/, организирање и спроведување на

објавување
рекламни
текстови,
рекламирање по пат на радио, рекламирање

едукативни форуми, практично обучување
/демонстрирање/, разговори (организирање и

по

пат
на
телевизија,
пропагандни
дејности, проучување на пазарот

водење на разговори), разонода, семинари
(организирање
и
водење
семинари),

(маркетинг), објавување рекламни текстови,

симпозиуми (организирање и водење на
симпозиуми), слободно време (услуги врзани

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), демонстрација на производи,

за исполнување на слободното време),

изнајмување рекламен простор, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),

туторство, услуги на
физичко образование

обработка на текстови, организирање
дејности од областа на спортот (советување

(111) 26735

(151) 12/11/2018

за

(210) TM 2018/165

организирање на изложби, плакатирање и

(220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028
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(450) 30/11/2018

кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со

(732) Магрони ДОО Скопје

ниска

енергетска

вредност

ул. 1732 бр. 2, Скопје, MK
(540)

пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

(591) црвена и зелена
(551) индивидуална

(111) 26764

(151) 12/11/2018

(510, 511)
кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со

(210) TM 2018/174

(220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028

ниска
енергетска
вредност
пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за
производство

на

пијалоци

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

бул.„Македонско-косовска бригада“
бр.44, Скопје, MK

работи
кл. 39

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
транспортни услуги, пакување и

складирање стока, организирање патувања
(111) 26736

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/166

(220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Магрони ДОО Скопје
ул. 1732 бр. 2, Скопје, MK
(540)

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела, сина, црвена и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 колачиња од слад; колач; слаткарски
производи; чајни колачиња; тесто за колач;
слатки; колач од ориз

(591) црвена и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(111) 26765

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/175

(220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
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проиводи, промет на големо и мало и

кл. 30

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

производи;чајни

колачиња од слад;колач;слаткарски

бул.„Македонско-косовска бригада“
бр.44, Скопје, MK

колач;слатки;колач од ориз

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(111) 26767
(210) TM 2018/196

(540)

колачиња;тесто

за

(151) 12/11/2018
(220) 08/03/2018
(181) 08/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Бионовел Плус ДОО Скопје
ул. Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, црна, бела, виолетова, црвена
и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(551) индивидуална

колачиња од слад;колач;слаткарски

производи;чајни
колачиња;тесто
колач;слатки;колач од ориз

за

(510, 511)
кл. 5 диететски прехрамбени производи за
медицинска употреба

(111) 26766

(151) 12/11/2018

(111) 26738

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/176

(220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028

(210) TM 2018/201

(220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028

(450) 30/11/2018

(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

(732) B.S.A.

проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

Montparnasse, 75015, Paris, FR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

бул.„Македонско-косовска бригада“
бр.44, Скопје, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

33 Avenue du Maine - Tour Maine

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) сина, жолта, бела, црвена, сива,
кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, путер, сирење,
павлака (млечен производ); мешавини и
подготвени јадења што ги содржат претходно
споемнатите производи
(111) 26761
(210) TM 2018/214

(151) 06/11/2018
(220) 14/03/2018
(181) 14/03/2028
(450) 30/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
со
работи
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер

и

софтвер;

складирање

на

(732) МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје
ул. Перо Наков бр. 116, Скопје, MK

електронски податоци, обезбедување на
онлајн софтвер без опција за превземање;

(540)

консултантски
услуги
за
развивање
компјутерски системи, бази на податоци и
апликации
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(111) 26802
(210) TM 2018/222

(151) 12/11/2018
(220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 30/11/2018

(591) сина и бела
(551) индивидуална

(732) Ангелина Блажеска

(510, 511)
кл. 6 вентил од метал, арматура за водовод

ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000,
Охрид, MK

кл. 11 хидранти

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 26801

(151) 15/11/2018

(210) TM 2018/221

(220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(450) 30/11/2018
(732) Ангелина Блажеска
ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000,
Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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сликарски четки; машини за пишување и
(591) тиркизна, светло и темно сина, сива и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
со
работи
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; складирање на
електронски податоци, обезбедување на
онлајн софтвер без опција за превземање;
консултантски
услуги
за
развивање
компјутерски системи, бази на податоци и
апликации
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците
(111) 26818
(210) TM 2018/233

(151) 14/11/2018
(220) 19/03/2018
(181) 19/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Нена Минчев
ул. Аминта Трети 65-1/17, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

канцелариски

прибор

(освен

мебел);

материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите

класи;украси

за

елки

кл. 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

уметничките професии; демонстрација на
производи,
вработување

барање
персонал,

спонзорства;
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 услуги 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

(591) бела, жолта, црвена, сина, виолетова,

малопродажба; on-line рекламирање по пат
на компјутерска мрежа односи со јавност,

зелена, сива, црна
(551) индивидуална

промоција, промовирање на продажбата за
трети лица, објавување рекламни текстови,

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

дејности, плакатирање /огласување/, преписи

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички матреијал;

на соопштенија, промоција /продажба за
трето
лице/,
пропагандни
дејности,

материјали;

проучување на пазарот /маркетинг/, проверка
на сметки, рекламирање по пат на радио

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;

рекламирање по пат на телевизија, рекламни
огласи (ширење на рекламни огласи),

фотграфии;
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трговски

саеми

за

градини, звучни записи (изнајмување звучни

комерцијални или рекламни цели, ширење на

записи),

рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени материјали,

филмови,
книги
(објавување
книги)
изнајмување радио и телевизиски апарати,

примероци),
обработка
на
текстови,
организирање дејности и советување за

изнајмување сценски декор, изнајмување
уреди за осветлување за театарска

организирање;
советување
работење и организација;

сценографија
и
телевизиски
студија,
изнајмување филмски проектори и прибори,

за
бизнис
телевизиско

изнајмување

кинематографски

рекламирање; уметнички професии (бизнис

конференции

менаџмент кај уметничките професии)
кл. 41
образовни услуги;обука;забава,

конференции), микрофилмување [снимање
микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

спортски и културни активности;услуги за
продукција на радио и телевизиски програми,

лајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски он-

забавни
програми.
детски
образовни
програми;шоу програми (продукција на шоу

лајн публикации што не
даунлодираат, објавување

програми);резервирање

исклучок на рекламни текстови, образование

места

за

шоу

(организирање

водење

може да
текстови,

се
со

програми;организирање
детски
шоу
програми [импресарио услуги];видеокамери

(информирање
организирање

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

натпревари,
организирање
работилници, организирање

видеоленти), организирање и водење
концерти, електронско издаваштво, забава

културни или образовни цели, презентација
на дела од визуелна уметност или

(планирање на забава), информации за

литература пред јавноста за забавни или

образовни и забавни настани, известување
за забави, детски градинки, забавни паркови,

образовни цели, изложби (организирање
изложби за културни или образаовни цели),

образовни
информации,
образовни
испитувања, услуги на забавувачи, услуги од

пишување текстови што не се рекламни,
подготвување и емитување на вести,

областа на образование и забава, издавање
на опрема за играње, издавање на

преведување, публикации и дистрибуција на
печатени медиуми и снимки, приредби

сценографии,

(одржување

натпревари

(организирање

за
саеми,

и

приредби),

образование),
организирање
и
водење
исложби за

разговори

натпревари)
/обука
или
забава/,
организирање и спроведување на едукативни

(организирање и водење на разговорите),
разонода, текстови (пишување текстови) што

форуми, приредби (одржување на приредби),
разговори (организирање и водење на

не се рекламни текстови, продавање на
билети, услуги на репортери, услуги на

разговори),
(организирање

семинари
семинари),

пишување сценарија, услуги на студија за
снимање, телевизиска забава, студија,

симпозиуми (организирање и водење на

услуги на естрадни уметници [забавувачи],

симпозиуми), слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време),

услуги на компонирање музика; телевизиски
програми (продукција на радио и телевизиски

организирање
саемски
манифестации,
приредби, изложби, туторство, услуги на

програми), титлување филмови, услуги на
фотографија,
фотографски
репортажи,

преведување. услуги на спортски кампови,
театарска продукција, услуги на зоолошки

тонски снимки (изнајмување на тонските
снимки),
филмови
(изнајмување
на

разонода,
и
водење

Трговски марки
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филмовите);

прикажување

филмови;

потребите на поединиците, безбедносни

синхронизација; филмски студија; конгреси

услови за заштита на имот и лица

(организирање и водење на
одржување претстави во живо

(111) 26743

(151) 06/11/2018

(210) TM 2018/241

конгреси,

(111) 26851

(151) 19/11/2018

(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028

(210) TM 2018/238

(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

(450) 30/11/2018

ул.Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK

(732) Стопанска Комора на СевероЗападна Македонија

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

ул. Димитрија Чуповски бр. 13, 1000,
Скопје, MK

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА
ПОВЕЌЕ
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
(591) портокалова и виолетова

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати); пластични материјали за пакување

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41

обука; обука (практична обука),
и

кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

организирање
организирање

и

водење
конгреси,
водење конференции,

вклучително
аптеки
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

организирање
организирање

и
водење
концепти,
и водење работилници

наставата; забава; спортски и културни

(обука), организирање и водење семинари,
организирање
и
водење
симпозиуми,
семинари

(организирање

и

водење

семинари), симпозиуми (организирање и
водење
симпозиуми)
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
дават трети лица за задоволување на
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5601 Great Oaks Parkway San Jose,

складирање

California 95119, US

електронски податоци било локално или

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

преку телекомуникациска мрежа или преку
облак;уреди за складирање на компјутерска

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

мрежа, односно складирање и чување на
резервни
електронски
податоци било

апарати за снимање, пренос и

репродукција на звук или слики;аудио
музички плеери;апарати за снимање на
медии;уреди за аудио репродукција;единици
за
чување
на
резервни
копии
за
компјутери;празни
флеш
мемориски
картици;празни USB приклучоци;торби за
на

компјутерски

хардвер

(опрема);апарати за компјутерска анализа,
имено, интегрален компјутерски хардвер кој
содржи фирмвер систем и софтвер за
управување со центри за податоци со голем
обем, анализа на податоци, складирање на
податоци, и анализа на перформанси на
системи за складирање на податоци;диск
драјвери за компјутери;компјутерски хардвер
и
софтвер
за
складирање
на
податоци;компјутерски хардвер кој опфаќа
шасија,
куќиште,
напојување,
кабли;компјутерски хардвер за префрлање,
складирање,
пронаоѓање,
превземање,
пренос

и

испорака

на

дигитални

содржини;компјутерски хардвер, имено, хард
диск
единици
и
полупроводнички
дискови;компјутерски хардвер;компјутерска
меморија;уреди
за
компјутерска
меморија;уреди
за
компјутерски мрежи,
плеери,

празни

складирање
на
имено, медиумски

дигитални

медии

за

складирање,
преносни
хард
дискови,
единици за полупроводнички дискови, флеш
мемориски единици, хибридни диск единици
и компјутерски периферни единици за
Трговски марки

на

резервни

периферни единици;компјутерски периферни

(551) индивидуална
(510, 511)

пренос

чување

локално или преку телекомуникациска
мрежа;футроли за пренос на компјутерски

UPTHERE

кл. 9

и

единици;компјутерски производи кои се
користат
за
пренос,
проследување,
прикажување и репродукција на текстови,
податоци, аудио и видео датотеки, дигитални
слики и мулитимедијални содржини за уреди
за складирање на податоци, хард дискови,
дискови и компјутерски периферни единици
на телевизори, видео монитори, проектори,
компјутерски и мобилни уреди, имено,
компјутерски таблети, паметни телефони,
лаптопи;компјутерски
софтвер
кој
овозможува
пронаоѓање
податоци;компјутерски софтвер;уреди

на
за

чување на податоци на компјутер, имено,
уреди за мрежно складирање на податоци за
делење на датотеки и чување на резервни
датотеки во облак;уреди за чување на
податоци на компјутер, имено, хардвер за
компјутерска меморија, хард дискови за
компјутери и полупроводнички (SSD) уреди
за компјутери;уреди за чување на податоци
на
компјутери,
имено,
системи
или
подсистеми за складирање и архивирање на
електронски
податоци;хардвер
складирање на компјутер во облик

за
на

системи или подсистеми за складирање и
архивирање
на
електронски
податоци;компоненти за компјутери;кабли за
пренос на податоци за употреба во
пресметување;софтвер за компресија на
податоци;опрема
за
обработка
на
податоци;уреди за складирање на податоци,
имено, хард диск единици, единици на
дигитални дискови, медиумски плеери,
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празни дигитални медии за складирање,

складирање;софтвер за компресирање на

преносни единици на хард дискови, единици

податоци;софтвер за анализа и оптимизација

на
полупроводнички
дискови,
флеш
мемориски единици, единици на хибридни

на
компјутерски
шифрирање
на

системи;софтвер
податоци;софтвер

за
за

дискови
и
единици;уреди

максимално
податоци;софтвер

складирање
за
управување

на
и

компјутерски
периферни
за
складирање
на

податоци;програми за складирање на
податоци;дијагностички апарати, кои не се за

администрирање на уреди за чување на
податоци;полупроводнички единици;уреди за

медицинска употреба, имено уреди кои се

складирање

користат за анализа и оптимизација на
компјутерски
системи;мемориски

пронаоѓање;структурални
куќишта
за
електронска и дата опрема;полупроводнички

дискови;диск драјвери;приклучни станици за
уреди за складирање на податоци, имено,

плочки за изработка
кола;компјутерски

хард диск единици, преносни единици на
хард дискови, единици на полупроводнички

станици;компјутерски храдвер за системска
анализа за фирмвер и софтвер за

дискови

и

единици

податоци

на

и

нивно

интегрални
приклучни

хибридни

управување со центри за податоци од големи

дискови;компјутерски софтвер за далечински
надзор и анализа кој може да се

размери, анализа на податоци, складирање
на податоци, и анализа на перформанси на

превземе;електронски
превземање;мобилни

за
за

системи
за
складирање;хардвер
за
компјутерски мрежи;компјутерски периферни

превземање;публикации кои можат да се
превземат;електронски
интегрални

единици;компјугерски софтвер за следење на
компјутерски системи;уреди за чување на

картички;електронски

за

податоци на компјутери, имено, хардвер за

компјутери;електронски мемории;футроли за
екстерни хард дискови;футроли за екстерни

мрежно
складирање
на
податоци;електронски уреди за складирање

полупроводнички
дискови;читачи
на
мемориски
флеш
картички;флеш

на податоци, имено, единици за хард
дискови, единици за дигитални дискови,

приклучоци;мемориски флеш картички;флеш
мемориски чипови;флеш меморија;чипови на

празни дигитални медии за складирање,
преносни хард дискови, единици на

интегрални кола;интегрални кола;интерфејси

полупроводнички дискови, флеш мемориски

за компјутери;куќишта на
дискови;футроли
за

единици,
хибридни
диск
единици
и
компјутерски периферни единици;адаптери

полупроводнички
внатрешни

на

на

билтени
апликации

компоненти

интерни хард
внатрешни

единици;куќишта
на
полупроводнички

за флеш
картички;единици
за
дискови;футроли
за
внатрешни

хард
хард

единици;магнетни носачи на податоци,
дискови за снимање;мемориски картици;трЗ

дискови;монтажа на подлоги прилагодени за
компјутерски хардвер;подвижни системи за

плеери;преносни флеш мемории;електрични

чување

кабли;единици
за
електрично
напојување;печатени кола;научни апарати и

компјутерска опрема која се состои пред се
од
единици
на
хард
дискови
и

инструменти;полупроводнички мемории и
мемориски контролери;софтвер за пристап

полупроводнички дискови, а секундарно од
компјутерски софтвер;системи за чување на

до видео записи и податоци кои се чуваат на
дистрибуирани компјутерски уреди за

резервни податоци засновани на подвижен
харддиск;USB
приклучоци
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eлектронски пренос на податоци и
комјутерски

(компјутерски системи кои имаат можност за

документи

преку

мрежи

додавање на нови процесори, хард дискови

кл. 42
советување

компјутерско програмирање;
во област на компјутерски

и/или мемории на постоечки компјутерски
и/или
дистрибутивно
опкружување,

софтвер; анализа на компјутерски системи;
дизајнирање на компјутерски системи;

карактеристично за сервери со голем број на
компјутери) и анализа на системи на

советување во област на дизајн и развој на
компјутерски хардвер; дизајн и развој на

компјутери во облак (cloud) и оптимизација,
истажување и дизајн на се во врска во погоре

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на

наведеното;

дизајн, развој, ажурирање и одржување на
податоци
од
хард
дискови
(HDD),

техничка подршка, имено, решавање на
проблеми
со
компјутерски
софтвер;

полупроводнички
дискови
(SSD)
компјутерски уреди за складирање

и
на

ажурирање на вграден софтвер (фирмвер) и
софтвер; компјутерство во облак (cloud));

податоци;
податоци;

на
во

услуги на компјутерско и
складирање на податоци;

електронско
индустриски

складирање
истражувања

сервер

хостинг;

услуги

на

електронско
услуги на

област на анализа на системи и оптимизација

компјутерска технолошка подршка; услуги на

на уреди со постојана флеш меморија,
центри за чување и обработка на податоци,

електронско складирање на податоци за
архивирање на бази со податоци, слики и

хиперскалабилни компјутерски системи и
компјутерски системи во облак (cloud);

други електронски податоци; следење на
компјутерски системи по далечински пристап

обезбедување
на
информации
за
компјутерски технологии; инсталирање на

како би се обезбедила правилна работа и
оптимизација на наведените системи; услуги

компјутерски софтвер; одржување на вграден

на

софтвер (фирмвер) и софтвер; следење на
компјутерски системи по далечински пристап;

софтверски
платформи;
повторно
воспоставување
(опоравување)
на

чување на резервни копии (бекапување) на
податоци вон мрежа; обезбедување на

компјутерски податоци; услуги на техничко
советување во област на информациони

информации за компјутерски технологии и
програмирање; услуги на техничка подршка

технологии; услуги на техничка подршка,
имено, услуги на миграции на дата центри,

во

сервери и апликации на бази на податоци

област

на

комлјутерски

хардвер

и

софтвер; услуги на техничка подршка во
област на компјутерски хардвер, складирање

платформи

преку

компјутерски

(111) 26881

(151) 20/11/2018

на компјутерски податоци, складирање на
информации, вмрежување на компјутери и

(210) TM 2018/257

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

интерфејси,
како
и
диск
драјвови,
компјутерски диск драјвови и електронски

(450) 30/11/2018
(732) Методи КАРАКИРОВ

мемории;

ул. Максим Горки бр. 5-3, Општина

научни

и

технолошки

услуги,

истражување и дизајнирање во врска со
истите; научни и технолошки услуги во вид на

Центар, 1000, Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат

анализи на системи и оптимизација на уреди
со постојана флеш меморија, центри за

ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

чување и обработка на податоци, анализи на
хиперскалабилни
компјутерски
системи
Трговски марки
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

подготовка

на

храна

или

оброци

за

консумација во или надвор од објектот
(111) 26847

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/261

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(591) црвена, жолта, светло зелена, темно

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за интернет едукација ЦБЦ

зелена, кафена, сина

КОЛЕКТИВ ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Востаничка бр. 140, Скопје, MK
(740) Ниновски Петар

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено
овошје;
џемови,
компоти

ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје
(540)

кл. 31 земјоделски производи, свежо овошје
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци
(111) 26856

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/260

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Мелти ДОО
ул. Јане Сандански 50/2-5, 1000, Скопје,
MK
(540)

БРЕИНСТЕР BRAINSTER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

маркетинг; маркетинг истражување;

рекламирање, маркетинг и промотивни
услуги; директен маркетинг; маркетинг
консултации;
маркетинг

маркетинг

информирање;
услуги

кл.
41
академии
[образование];
информирање за образование; Образовни
услуги; организирање и водење работилници
[обука];
подучување;
[демонстрирање];

практична
обука
професионално

насочување
[совети
образованието
и

во
врска
со
оспособувањето];

подготовка и спроведување на едукациони
курсеви;
спроведување
курсеви;
(591) зелена и нијанси, црна, бела, кафена
и нијанси, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за храна и пијалаци; услуги за
подготовка храна и пијалаци; услуги и
пијалаци „за носење“ (take away); услуги за
ресторани за брза храна; услуги за
рресторани и барови што вклучуваат киосци
и ресторани „за носење“ (take away);
обезбедување
подготвени
оброци;
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кл. 42

дизајн, развој и програмирање на

компјутерски софтвери; дизајн и развој на
софтвер во полето на мобилни апликации;
развој и дизајн на мобилни апликации
(111) 26885
(210) TM 2018/262

(151) 20/11/2018
(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за интернет едукација ЦБЦ
КОЛЕКТИВ ДОО Скопје
ул. Востаничка бр. 140, Скопје, MK
Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(740) Ниновски Петар

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје

(540)

(540)

(591) зелена, црвена, жолта, бела, црна
(551) индивидуална

(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; маркетинг истражување;
рекламирање, маркетинг и промотивни
услуги;

директен

консултации;
маркетинг

маркетинг;

маркетинг

информирање;
услуги

услуги; организирање и водење работилници
[обука];
подучување;
практична
обука
професионално

насочување
[совети
образованието
и

млечни производи

маркетинг

кл.
41
академии
[образование];
информирање за образование; Образовни

[демонстрирање];

кл.
29
млечни
производи
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

во
врска
со
оспособувањето];

подготовка и спроведување на едукациони
курсеви;
спроведување
курсеви;

(111) 26861
(210) TM 2018/264

(151) 20/11/2018
(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

кл. 42 дизајн, развој и програмирање на
компјутерски софтвери; дизајн и развој на
софтвер во полето на мобилни апликации;
развој и дизајн на мобилни апликации
(111) 26860
(210) TM 2018/263

(151) 20/11/2018
(220) 27/03/2018

(591) зелена, црвена, жолта, бела, сива,
црна

(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговски марки

кл.
29
млечни
производи,
јогурт
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, јогурт
(111) 26862

(151) 20/11/2018
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(210) TM 2018/265

(220) 27/03/2018

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,

(181) 27/03/2028

сива, окер, светла и темна кафена

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово

кл.
29
млечни
производи,
јогурт
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

млечни производи, јогурт

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(111) 26864

(151) 20/11/2018

(540)

(210) TM 2018/268

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
(591) зелена, црвена, жолта, бела

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл.
29
млечни
производи
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

(540)

млечни производи
(111) 26863

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/267

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер,
светла и темна кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млечни производи, кисело млео
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, кисело млеко
(111) 26865

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/269

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
сива, окер, светла и темна кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млечни производи, кисело млеко

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, кисело млеко
(111) 26866

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/270

(220) 27/03/2018
(181) 27/03/2028

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
сива, окер, светла и темна кафена

(450) 30/11/2018

(551) индивидуална

(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО

(510, 511)
кл. 29

ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, павлака

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

(111) 26868

(151) 20/11/2018

(540)

(210) TM 2018/272

(220) 27/03/2018

млечни

производи,

павлака

(181) 27/03/2028
(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

светла и темна кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млечни

ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

производи,

павлака

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, павлака
(111) 26867
(210) TM 2018/271
Трговски марки

(151) 20/11/2018
(220) 27/03/2018
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна,

Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM,

кафена, окер

Amsterdam, NL

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

кл. 29
млечни производи, сирење
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

млечни производи, сирење

G-TECHNOLOGY
(111) 26883

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/283

(220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за трговија и услуги НЕФА
МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Манапо бр. 3/1-1, 1000, Скопје, MK

кл.

научни

апарати

инструменти;компјутерски
хардвер;компјутерски

и

периферни

единици;компјутери компоненти;хардвер за
компјутерски
мрежи;електрични

(540)

кабли;компјутерски софтвер;програми за
складирање податоци;компјутерски софтвер
кој

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие материјали,
или
од
пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси
научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
развој

(111) 26830

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/291

(220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028
(450) 30/11/2018

(732) HGST Netherlands B.V.
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превземање

на

софтвер
софтвер

за
за

компресија на податоци;апликации кои може
да се превземат за употреба на мобилни

(551) индивидуална
(510, 511)

истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

овозможува

податоци;компјутерски
кодирање;компјутерски

(591) бела, портокалова

кл. 42

9

на

уреди;компјутерски софтвер за далечинско
управување и анализа кој може да се
превземе;компјутерски софтвер за следење
на компјутерски системи;кабли за пренос на
податоци;приклучни станици;интерфејси за
компјутери;интегрални
кола;картички
електронски интегрирани кола;торби

со
за

пренесување на компјутерски периферни
единици;торби
за
екстерни
хард
дискови;торби

за

екстерни

SSD

дискови;торби
дискови;торби

за
за

интерни
интерни

хард
SSD

дискови;куќишта
дискови;куќишта

на
на

интерни
интерни

хард
SSD

дискови;апарати за снимање на медии;уреди
за складирање на податоци;компјутерска
меморија;магнетни
дискови
за
мемории;мемориски

носачи

на

податоци,

снимање;електронски
картички;usb

приклучоци;флеш меморија;адаптери за
флеш
картички;читачи
на
флеш
Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

картички;празни

30 Ноември 2018

usb

приклучоци;флеш

пакување;пластични или хартиени кеси за

мемориска картичка;празни флеш мемориски

пакување

картички;преносни
уреди
меморија;полупроводнички

вреќички;пластична
пакување;хартиени

за
флеш
мемориски

на

производи,

писма

и

фолија
за
ролни за пакување

уреди;компјутери
диск
драјвери;хард
дискови;SSD дискови;backup драјвери за

кл. 42 научни и технолошки услуги; услуги на
електронско складирање на податоци за

компјутери (драјвери за чување на резервни
копии);публикации кои можат да се

архивирање на бази со податоци, слики и
други електронски податоци; советување во

превземат;електронски

известувања

област на информациска технологија; дизајн

(билтени) кои можат да се превземат
кл. 16 хартија;самолеплива хартија;хартија

и развој на компјутерски софтвер; дизајн,
одржување, развој и ажурирање на

за употреба во производство на кеси и
пакувања;канцелариски

компјутерски софтвер; технички советодавни
услуги кои се однесуваат на информатичката

материјали;печатени
прирачници;печатени

технологија; обезбедување на технички
совети поврзани со компјутерски хардвер и

работи;печатени

проспекти;каталози;хартиени

софтвер;

етикети;натписи од хартија или картон;кутии
од хартија;картонски кутии;прирачници во

компјутерски софтвер (техничка подршка);
услуги на миграција на податоци; чување на

област
на
компјутерска
технологија,
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,

резервни копии на податоци вон мрежа;
повторно воспоставување на компјутерски

складирање на податоци и спецификации на
компјутерски производи;печатени памфлети,

податоци; обезбедување на информации кои
се однесуваат на компјутерска технологија и

дијаграми,

програмирање

брошури,

прирачници,

книги,

книшки, пропагандни летоци, информативен
рекламен материјал, информативни листови

утврдување

на

проблеми

на

(111) 26882

(151) 20/11/2018

и билтени, самолепливи налепници и
комплети кои се состојат исклучиво од еден

(210) TM 2018/292

(220) 02/04/2018
(181) 02/04/2028

или повеќе од претходно наведените
материјали во област на компјутерска

(450) 30/11/2018
(732) СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт

технологија,

с. Камењане

компјутерски

хардвер,

компјутерски софтвер, складирање на
податоци, и спецификација на компјутерски
производи;упатства
од
компјутерска
технологија,

ул. 101, бб, с.Камењане, MK
(540)

област
на
компјутерски

хардвер, компјутерски софтвер, складирање
на податоци, и спецификации за компјутерски
производи;печатен материјал за обука од
областа
на
компјутерска
технологија,
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,

(591) бела, сива, сиво, зелена

складирање на податоци, и спецификации за
компјутерски
производи;хартија
за

(551) индивидуална
(510, 511)

завиткување и пакување;пластична меуреста
фолија
за
завиткување
или

кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,

Трговски марки

кашкавал, урда, павлака, јогурт, косело млеко
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кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

кл. 36

со млеко и млечни производи, сирење,

Монетарни работи; Работи поврзани со

кашкавал, урда, павлака, јогурт, кисело млеко

недвижности
кл.
40
обработка

(111) 26884
(210) TM 2018/293

осигурување; Финансиски работи;

на

материјали

(151) 20/11/2018
(220) 02/04/2018

кл. 41 образование; обука; забава; спортски
и
културни
активности

(181) 02/04/2028
(450) 30/11/2018

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со

(732) Трговско друштво за производство,

нив;

услуги

за

индустриски

услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, MK

истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

анализи

и

развој

на

(540)
(111) 26849

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/294

(220) 02/04/2018
(181) 02/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) ASUSTEK COMPUTER
INCORPORATION

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, електрични
алати; мотори и погонски машини [освен за
сувоземни возила]; машински спојници и
трансмисиски елементи [освен за сувоземни

AF, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

возила]; земјоделски направи [кои не се
рачни]; инкубатори за јајца; автоматски
апарати
за
продажба
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; Магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
компакт-дискови, ДВД и други дигитални
медиуми за снимање; механизми за апарати
што се активираат со монети; регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка
податоци, компјутери; компјутерски софтвер;
апарати
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за

гаснење

AREZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

преносни

компјутери;

лаптоп

компјутери; графички картици; персонални
компјутери; таблет компјутери; компјутери;
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер,
снимен; компјутерски програми [софтвер што
може да се симнува од интернет]; ЛЦД-а
[ЛЦД дисплеи со течни кристали]; монитори
[компјутерски хардвер]; компјутерски екрани;
дисплеј екрани; апарати за обработка на
податоци; дискетни единици
(111) 26859

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/296

(220) 03/04/2018
(181) 03/04/2028
(450) 30/11/2018

пожар
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(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО

СЕКОЈ ДЕН! ЗА ПОДОБРО
ЗДРАВЈЕ

ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

(540)

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;ориз,

(591) зелена, црвена
(551) индивидуална

тапиока и саго;брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла

и

масти

за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз

сладолед;шеќер,

мед,

меласа;квасец,

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови
(како
мирудии);мирудии;мраз
кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна

за

животни,

пивски

слад

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна за животни, пивски слад

(111) 26853
(210) TM 2018/298

(151) 20/11/2018
(220) 03/04/2018
(181) 03/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,

(111) 26848

(151) 19/11/2018

(210) TM 2018/297

(220) 03/04/2018

LTD
4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo

(181) 03/04/2028
(450) 30/11/2018

110-8782, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(732) Друштво за производство и
трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

VALBON

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди;
инсектицидни фунгициди и хербициди

Трговски марки
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(111) 26886

(151) 20/11/2018

нив;индустриски анализи и истражувачки

(210) TM 2018/299

(220) 04/04/2018

услуги

(181) 04/04/2028
(450) 30/11/2018

(111) 26878

(151) 20/11/2018

(732) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Донбас 14/1-1, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2018/305

(220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги
(111) 26854
(210) TM 2018/300

(151) 20/11/2018
(220) 04/04/2018
(181) 04/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) САШО ГРОЗДАНОСКИ
Бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

Orbis Consulting International

(591) портокалова, жолта, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање
(111) 26876

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/306

(220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(551) индивидуална

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
консалтинг
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, жолта, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање со антицелулитен
ефект
(111) 26857

(151) 20/11/2018

(591) портокалова, жолта, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2018/307

(220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028

(510, 511)
кл. 3 масло за брзо и интезивно потемнување

(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(111) 26880

(151) 20/11/2018

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(210) TM 2018/309

(220) 05/04/2018

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(540)

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, жолта, бела, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за интезивно потемнување
(111) 26858

(151) 20/11/2018

(591) портокалова, жолта, бела, темно
кафена

(210) TM 2018/308

(220) 05/04/2018

(551) индивидуална

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(510, 511)
кл. 3 масло за сончање

Трговски марки
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(111) 26870

(151) 20/11/2018

(510, 511)

(210) TM 2018/310

(220) 05/04/2018

кл. 3 млеко по сончање

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(111) 26869

(151) 20/11/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(210) TM 2018/312

(220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за сончање

(591) бела, сива, сина
(551) индивидуална

(111) 26877
(210) TM 2018/311

(151) 20/11/2018
(220) 05/04/2018

(510, 511)
кл. 3 гел по сончање со разладувачки ефект

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

(111) 26871

(151) 20/11/2018

(210) TM 2018/313

(220) 05/04/2018

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, сина, жолта
(551) индивидуална
214 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, жолта, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање за лице

(591) бела, жолта, портокалова, светло
виолетова

(111) 26875
(210) TM 2018/314

(151) 20/11/2018
(220) 05/04/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 05/04/2028
(450) 30/11/2018

кл. 3 млеко за сончање

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 26852
(210) TM 2018/328

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(151) 20/11/2018
(220) 11/04/2018
(181) 11/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE
19810, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

WRANGLER
(591) бела, портокалова, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 26831
(210) TM 2018/331

кл. 3 крем за сончање

(151) 20/11/2018
(220) 12/04/2018
(181) 12/04/2028

(111) 26872
(210) TM 2018/315

(151) 20/11/2018
(220) 05/04/2018
(181) 05/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Трговски марки

(450) 30/11/2018
(732) Лимак ДОО Скопје
ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда
1/2 - приземје, Скопје, MK
(540)
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LIMAK SKOPJE

BridgeBlue

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 хотели, ресторански услуги

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

(111) 26887

(151) 20/11/2018

управување
работи

(210) TM 2018/332

(220) 12/04/2018
(181) 12/04/2028

кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
консалтинг

со

работата;

канцелариски

(450) 30/11/2018
(732) Лимак ДОО Скопје

(111) 26760

(151) 06/11/2018

ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда

(210) TM 2018/337

(220) 12/04/2018

1/2 - приземје, Скопје, MK
(540)

(181) 12/04/2028
(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увозизвоз ДООЕЛ Прилеп
ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,
Прилеп, MK
(540)

(591) сина и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36

осигурување, финансиски работи,

монетарни

работи,

работи

поврзани

со

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
(111) 26855
(210) TM 2018/333

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
женски

(151) 20/11/2018
(220) 12/04/2018

(450) 30/11/2018
(732) САШО ГРОЗДАНОСКИ
бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

куфери
торби
торби
чадори
чадори;
кл.
20

куфери

за

патување;
чанти;

со

тркала;
пазарење;

за
за

патување;
сонце;

за
детски

креветчиња;дрвени

украси;држачи за изложување;држачи за
завеси што не се од текстил;држачи за
саксии;држачи
за
саксии
[мебел];закачалки;закачалки за облека што
не се од метал;затворачи за садови што не се
од
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големи

куфери;

(181) 12/04/2028

(540)

(591) црвена, сина

метал;заштитни

мрежи

за

врати
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[мебел];камп

столови;канцелариски

мебел;клупи

кошули;

[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
слики;столчиња
кл.
шатори

22
од

од
за
за

заштитни
камп

текстил;
пакување;

закачување

мрежи

за

за

шатори;
материјали;

синтетички

шатори
јажиња
јажиња

капи;

слики
врати

канцелариски
клупи

итн.;

кратки
маици

со

манжетни;
облека

*;

панталони;
пиџами;
престилки[облека];

мебел;
[мебел];

работнички
ракавици
ракавици
ракавици

ратан;

*;

обувки
палта;

[мебел];
столови;

мебел;
перници;

кратки

без
за

ремени

рамки
столчиња;

за

слики;

спортски
трикотажа;

кл.
24
вреќи
за
спиење;
држачи за завеси од текстилни материјали;

трикотажна
хеланки;

етикети
завеси

хулахопки;
чорапи;

одткаенини;
врати;

за

завеси за туширање од текстил или пластика;

шалови;

завеси
крпи

јакни [облека];

одтекстил
за
лице

крпи
мрежести
мрежи
навлаки

или
од

пластика;
текстил;

од

текстил;
завеси;

против
за

комарци;
перници;

памучни

ткаенини;

прекривки
прекривки
ракавици
салфети

за

мебел
за

за
одтекстил

од

за

тесни чаршафи за маса од
ткаенини
за
бањи,
освен

чорапи;
ракави;

(111) 26762
(210) TM 2018/338

комбинезони;
прсти;
скијање;
[облека];
[облека];

обувки

*;
облека;

(151) 06/11/2018
(220) 12/04/2018
(181) 12/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство, трговија

текстил;
перници;

и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увозизвоз ДООЕЛ Прилеп

чистење;
маса;

ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,
Прилеп, MK

текстил;
облека;

(540)

трикотажа;
шамичиња
ќебиња
кл.
влечки;
горна
готова

од
за
25

текстил;
кревети;
бањарки;

облека
[наметки];
облека
[конфекциска
облека];
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(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 18

големи куфери за патување;женски

чанти;куфери;куфери со
пазарење;торби
сонце;чадори

за

[облека];ремени

[облека];спортски

обувки

тркала;торби

за

*;трикотажа;трикотажна

патување;чадори

за

облека;хеланки;хулахопки;чорапи;шалови;јак
ни [облека]

кл.
20
детски
креветчиња;дрвени
украси;држачи за изложување;држачи за
завеси што не се од текстил;држачи за
саксии;држачи
за
саксии

(111) 26727

(151) 06/11/2018

(210) TM 2018/339

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

[мебел];закачалки;закачалки за облека што

(450) 30/11/2018

не се од метал;затворачи за садови што не се
од метал;заштитни мрежи за врати

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

[мебел];камп
мебел;клупи

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

столови;канцелариски

[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
слики;столчиња
кл.

22

шатори;шатори

од

за

синтетички

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

материјали;шатори од текстил;јажиња за
пакување;јажиња за закачување слики
итн.;заштитни мрежи за врати [мебел];камп
столови;канцелариски
мебел;клупи
[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
слики;столчиња

за

кл. 24 вреќи за спиење;држачи за завеси од
текстилни
одткаенини;завеси

материјали;етикети
за врати;завеси за

туширање од текстил или пластика;завеси
одтекстил или пластика;крпи за лице од
текстил;крпи
од
текстил;мрежести
завеси;мрежи против комарци;навлаки за
перници;памучни

ткаенини;прекривки

за

мебел
од
текстил;прекривки
за
перници;ракавици
за
чистење;салфети
одтекстил за маса;тесни чаршафи за маса од
текстил;ткаенини
за
бањи,
освен
облека;трикотажа;шамичиња
текстил;ќебиња
за
кл.

25

бањарки;влечки;горна

од
кревети
облека

[наметки];готова
облека
[конфекциска
облека];капи;кошули;кратки чорапи;маици со
кратки ракави;манжетни;облека *; обувки
*;палта;панталони;пиџами;престилки[облека]

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

(111) 26737

(151) 06/11/2018

(210) TM 2018/341

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

слад

(450) 30/11/2018
(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)

;работнички
комбинезони;ракавици
без
прсти;ракавици
за
скијање;ракавици
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(181) 13/04/2028
(450) 30/11/2018
(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,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова
боја
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

слад

(111) 26740

(151) 06/11/2018

(210) TM 2018/343

(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја

(450) 30/11/2018

(551) индивидуална

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

(510, 511)
кл.
31

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

кл. 32 пиво

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

(111) 26731
(210) TM 2018/347

(540)

пивски

слад

(151) 06/11/2018
(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

(450) 30/11/2018
(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
(591) црвена, сива, златна, кремова боја

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

(111) 26733

(151) 02/11/2018

(210) TM 2018/345

(220) 13/04/2018

Трговски марки
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(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 26725
(210) TM 2018/351

(151) 06/11/2018
(220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028

ГОРСКО СВЕТЛО
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја
(554) тродимензионална

31

пивски

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(450) 30/11/2018
(732) Бојан Јовановски

слад

кл. 32 пиво

1 CONCEPT STORE
(551) индивидуална

(111) 26729
(210) TM 2018/349

(151) 06/11/2018
(220) 13/04/2018

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

(181) 13/04/2028
(450) 30/11/2018

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис
консултирање);

бизниз

менаџмент

кај

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

уметничките професии; демонстрација на
производи, ангажирање манекенки за

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, 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

ГОРСКО 1,5L
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова
боја
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на продажбата за трети лица, дејности,

(изнајмување видеоленти и монтажа на

плакатирање

видеоленти),

/огласување/,

преписи

на

водење

концерти

соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на

(организирање
и
водење
концерти),
електронско издаваштво, забава (планирање

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на
радио рекламирање по пат на телевизија,

на забава), информации за образовни и
забавни настани, известување за забави,

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

комерцијални или рекламни цели, ширење на

убавици); изнајмување радио и телевизиски

рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени материјали,

апарати,
изнајмување
изнајмување уреди за

примероци), организирање дејности и
советување за организирање; советување за

театарска сценографија и телевизиски
студија, изнајмување филмски проектори и

бизнис
работење
и
организација;
телевизиско
рекламирање;
уметнички

прибори, конференции (организирање и
водење конференции), микрофилмување

професии (бизнис менаџмент кај уметничките

[снимање микрофилмови], обезбедување на

професии)
кл. 38 имено, пренос на глас, податоци,

електронски он-лајн публикации што не може
да се даунлодираат, објавување текстови, со

слика, аудио, видео и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање
за
образование),

комуникациска
комуникација;

на лична
кабелска

организирање
саеми,
организирање
натпревари,
организирање
и
водење

програми,

работилници,

телевизија,

мрежа; услуги
емитување

емитување

радио

сценски
декор,
осветлување за

организирање

и

водење

емитување телевизиски програми, кабелска
телевизија (емитување кабелска телевизија),

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,
организирање изложби за културни или

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред

комуникациска мрежа; телевизиски програми
(емитување телевизиски програми), услуги на

јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни

поставување телекомуникациски довод и

или образаовни цели), приредби (одржување

приклучок,
услуги
на
телекомуникациски довод

поставување
приклучок,

приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови

услуги на пренесување конференции од
далечина, услуги со електронски огласни

(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на

табли
кл. 41

[телекомуникациски
услуги]
образовни услуги; обука; забава,

репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска

спортски и културни активности; услуги за

забава, студија, услуги на естрадни уметници

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и

на шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

телевизиски
фотографија,

[импресарио
услуги];
видеокамери
(изнајмување видео камери), видеоленти

тонски снимки (изнајмување на тонските
снимки),
филмови
(изнајмување
на
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филмовите);
конгреси

прикажување

(организирање

и

филмови;
водење

на

конгреси), конференции (организирање и
водење
на
конференции),
лотарии
(организирање лотарии), ноќни клубови;
одржување
претстави
во
живо
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;привремено сместување
(111) 26846
(210) TM 2018/355

(151) 19/11/2018
(220) 16/04/2018

(591) темно и светло жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
ортопедски
медицинска

(181) 16/04/2028
(450) 30/11/2018

чевли;

чевли за
употреба

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни
делови на обувки

(732) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увозизвоз Студеничани, с. Студеничани
ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
Скопје, MK
(540)

(111) 26834

(151) 16/11/2018

(210) TM 2018/357

(220) 16/04/2018
(181) 16/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увозизвоз Студеничани, с. Студеничани
ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
Скопје, MK
(540)
(591) светло жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

ортопедски

чевли;

чевли

за

медицинска
употреба
кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни
делови на обувки
(151) 16/11/2018

(210) TM 2018/356

(220) 16/04/2018
(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увозизвоз Студеничани, с. Студеничани
ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

(111) 26833

Скопје, MK

(591) црна

ортопедски

чевли;

чевли

за

медицинска
употреба
кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; горни
делови на обувки
(111) 26814

(151) 13/11/2018

(210) TM 2018/358

(220) 16/04/2018
(181) 16/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) А&Е ГРОУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
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ул. Роналд Реган бр. 14,, Скопје, MK

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции;метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;

(591) црна, крем и бела
(551) индивидуална

производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи;
руди

(510, 511)
кл. 30 мелено кафе и цели зрна кафе, какао,

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);

чај (чај од билки и чај што не е од билки),

машински елементи за спојување и пренос

пијалаци од кафе, чај, какао и еспресо,
пијалаци направени со база на чај, чоколадо

(освен за копнени возила); земјоделски
направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца

во прав и ванила во прав; сосови за
додавање во пијалаци; чоколаден сируп,

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети

сируп со вкус за додавање во пијалаци,

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

печива како и мафини, земички, бисквити,
колачиња, тестенини и леб, сендвичи,

апарати и инструменти, како и апарати и

гранола, спремно-за-пиење кафе, спременза-пиење чај, сладолед и замрзнати слатки

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),

(слаткарски производи); чоколадо, бонбони и
слатки
(слаткарски
производи)

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

кл. 43

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

услуги за подготвување храна и

пијалоци

или

контрола

на

електрична

енергија;

(151) 13/11/2018
(220) 16/04/2018

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; магнетски

(181) 16/04/2028
(450) 30/11/2018

носачи
на
податоци,
дискови
за
снимање;автоматски машини и механизми за

(732) ЕФТИНИЈА ИМПЕКС ДОО увоз-

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

(111) 26812
(210) TM 2018/359

извоз
Качанички пат бр. 260, Скопје, MK

опрема

за

обработка

на

податоци

и

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
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вентилација,снабдување со вода и санитарни
намени
(111) 26728

(151) 06/11/2018

(210) TM 2018/360

(220) 17/04/2018
(181) 17/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(591) црна, жолта, бела, црвена, сива,
портокалова

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

32

енергетски

пијалоци

и

други

безалкохолни пијалоци
(111) 26850
(210) TM 2018/372

(151) 19/11/2018
(220) 18/04/2018
(181) 18/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Златевски Љубиша
(591) бела, зелена, кремова боја, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK
(540)

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 26825
(210) TM 2018/371

(151) 15/11/2018
(220) 18/04/2018
(181) 18/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK
(540)

(591) црна, жолта, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

енергетски

пијалоци

и

други

безалкохолни пијалоци
(111) 26739

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/379

(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018
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(732) Влатко Јаневски; Димитар Петров;

(551) индивидуална

Танче Гроздановски and Љолес Сотирис

(510, 511)

ул. Франце Прешерн бр. 17, Скопје, MK;
ул. 4-ти Јули бр. 69, Скопје, MK; ул.

кл. 33 вино

Кленоец бр. 19а, Скопје, MK and ул.
Струма бр. 3/3-11, Скопје, MK

(111) 26742
(210) TM 2018/381

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

(151) 12/11/2018
(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство трговија

(540)

BANDOFF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 претходно снимени носачи на звук што
содржат
музика
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

активности; а особено продукција на музика,
настапи во живо од страна на музичка група
(111) 26741
(210) TM 2018/380

(151) 12/11/2018
(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за производство трговија
и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) темна и светла сива, златна, окер,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 26744

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/385

(220) 20/04/2018
(181) 20/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) 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
(591) темна и светла сива, златна, окер,
бела, црна
Трговски марки
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(732) Monster Energy Company, a Delaware
corporation
1 Monster Way, Corona, California 92879,
US
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 3
козметика; козметички колекции;
козметички препарати за нега на кожа;
препарати
за
отстранување
шминка;
препарати за шминка; креми за белеење на
кожата; маски за убавина; сапуни; шампони;
антиперспиранти; препарати за сончање; сјај
за усни; купка за тело; дезодорански за луѓе
или животни
(111) 26798
(210) TM 2018/386

(151) 12/11/2018
(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, MK
(540)

(540)

RULE YOUR KINGDOM!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци; сирупи,
концентрати, пудри и додатоци за правење
пијалоци, вклучително и газирани и
енергетски пијалоци; пиво
(111) 26748

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/389

(220) 23/04/2018
(181) 23/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) The Dow Chemical Company
(Delaware corporation)
Midland, Michigan, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

V PLUS PERFORM
ZLATEN DAB
(591) зелена, бела, црна, црвена, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1
хемикалии за понатамошно
производство, имено, полиоли и изоцијанати
што ќе се користат во производството на
изолациони пени

кл. 32 пиво
(111) 26746
(210) TM 2018/387

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26749
(210) TM 2018/391
(151) 12/11/2018
(220) 20/04/2018
(181) 20/04/2028

(151) 12/11/2018
(220) 23/04/2018
(181) 23/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) ЛИОН ДОО

(450) 30/11/2018
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ул.„Ленинова“ бр. 1, 2200, Свети Николе,

(551) индивидуална

MK

(510, 511)

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

кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за
површинска
заштита
(за
нанесување

(540)

превлека); раствори за безструјно (хемиско)
нанесување на превлека; раствори за
електрохемиско
нанесување;
помошни
средства за нанесување превлека; хемиска
подготовка за нанесување превлека; хемиски

(591) синозелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 прроизводи од жито, тесто и слатки,
интегрални бисквити, какао, чоколадо, какао
крем
барои,
какао
крем
кл. 35 рекламирање; услуги на увоз - извоз и
трговија на големо и мало со: производи од
жито, тесто и слатки, интегрални бисквити,
какао, чоколадо, какао крем барови, какао
крем

средства за активирање на површината;
детергенти (одмастувачи) кои се користат во
процесот на производство; хемикалии кои се
користат
во кади за
хемиско и
електрохемиско нанесување на превлеки;
адитиви (додатоци) за кади за нанесување;
агенси

агенси

за

кола, имено хемикалии за метализирање
вклучувајќи третман за отстранување на
стабилизатори,

кондиционери,

(151) 12/11/2018
(220) 23/04/2018

активатори и неутрализери; електрохемиски
процес
за
нанесување
на
бакар

(181) 23/04/2028
(450) 30/11/2018

кл. 7 машини за нанесување на превлеки;
машини за нанесување превлеки, особено

(732) C. Uyemura &Co., Ltd.
2-6 Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, 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)

предтретман;

превлеките; хемикалии кои се користат во
производство и фабрикација на штампани

слоеви,
(111) 26750
(210) TM 2018/392

за

нагризување; хемиски препарати за третман
на површината; средства за отстранување на

машини
за
безструјно
(хемиско)
и
електролитичко нанесување на превлеки;
кади за нанесување превлека; резервоари за
нанесување
превлека;
машини
за
производство на полупроводници; машини за
изработка печатени електронски плочки;
машини и апарати за полирање; машини за
работа со метали; машини (апарати); машини
и апарати за третман за деминерализација;
машини за хемиски процеси; машини за
производство на плочки; машини за
формирање на печатени електронски плочки;
машини за мелење; уреди со третман за
отстранување на слоеви; апарати за
електролитичко нанесување; резервоари за
хемиски процеси; машини и апарати за
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нанесување

за

детергенти (одмастувачи) кои се користат во

производство на полупроводници; машини и

превлака

и

процесот на производство; хемикалии кои се

апарати за нанесување на превлеки и за
производство на печатени електронски

користат
во кади за
хемиско и
електрохемиско нанесување на превлеки;

плочки; опрема за површински третман и
производство на печатени електронски

адитиви (додатоци) за кади за нанесување;
агенси
за
предтретман;
агенси
за

плочки; опрема за површински третман на
плочки; машини за ракување со хемикалии,

нагризување; хемиски препарати за третман
на површината; средства за отстранување на

особено

за

превлеките; хемикалии кои се користат во

регенерација; машини кои се користат за
производство на електрични и електрoнски

производство и фабрикација на штампани
кола, имено хемикалии за метализирање

кола
кл. 9

компјутерски софтвер; апарати за

вклучувајќи третман за отстранување на
слоеви,
стабилизатори,
кондиционери,

мерење;
машини
за
автоматско
контролирано нанесување на превлеки;

активатори и неутрализери; електрохемиски
процес
за
нанесување
на
бакар

електроди;

електролитички

електролизери;

апарати

апарати

за

кл. 7 машини за нанесување на превлеки;

регулација на струјата; скенери за печатени
електронски плочки

апарати

машини за нанесување превлеки, особено
машини
за
безструјно
(хемиско)
и

(111) 26751

(151) 12/11/2018

електролитичко нанесување на превлеки;
кади за нанесување превлека; резервоари за

(210) TM 2018/393

(220) 23/04/2018
(181) 23/04/2028

нанесување
превлека;
машини
за
производство на полупроводници; машини за

(450) 30/11/2018

изработка печатени

електронски

плочки;

(732) C. Uyemura &Co., Ltd.
2-6 Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, Osaka-

машини и апарати за полирање; машини за
работа со метали; машини (апарати); машини

shi, Osaka, JP
(740) Друштво за застапување од областа

и апарати за третман за деминерализација;
машини за хемиски процеси; машини за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

производство на плочки; машини за
формирање на печатени електронски плочки;

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

машини за мелење; уреди со третман за

(540)

отстранување на слоеви; апарати за
електролитичко нанесување; резервоари за

(551) индивидуална

хемиски процеси; машини и апарати за
нанесување превлака и апарати за

(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за

производство на полупроводници; машини и
апарати за нанесување на превлеки и за

површинска
заштита
(за
нанесување
превлека); раствори за безструјно (хемиско)

производство

на

печатени

електронски

за

плочки; опрема за површински третман и
производство на печатени електронски

електрохемиско
нанесување;
помошни
средства за нанесување превлека; хемиска

плочки; опрема за површински третман на
плочки; машини за ракување со хемикалии,

подготовка за нанесување превлека; хемиски
средства за активирање на површината;

особено
електролитички
апарати
за
регенерација; машини кои се користат за

нанесување

на
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превлека;

раствори
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

производство на електрични и електрoнски

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други

кола

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

кл. 9 компјутерски софтвер; апарати за
мерење;
машини
за
автоматско

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

контролирано нанесување на превлеки;
електроди; електролизери; апарати за

(111) 26775

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/395

(220) 24/04/2018
(181) 24/04/2028

регулација на струјата; скенери за печатени
електронски плочки

(450) 30/11/2018
(111) 26844
(210) TM 2018/394

(151) 16/11/2018
(220) 24/04/2018

(732) Друштво за земјоделско-сточарско
производство, преработка и промет на

(181) 24/04/2028
(450) 30/11/2018

големо и мало, увоз-извоз СКОВИН АД
Скопје

(732) Друштво за хотелиерство, трговија
и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ул. 15-ти Корпус бр.3, Гази-Баба, 1000,
Скопје, MK

ДООЕЛ Тетово

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

160 31, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, златна, кремова
боја

TROKADERO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи;
печатени
работи;
материјал;фотографии;

книговезнички
канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

30
33

чоколадо
вино

кл. 35 малопродажба; претставување на
производи; ширење рекламен материјал;
услуги

за

управување

со

продажба;

материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали; сликарски

промовирање на продажба за трети лица;
услуги за комерцијални информации во врска

четки; машини за пишување и канцелариски

со вино; малопродажба на чоколадо

прибор (освен мебелот); материјали за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (кои не се опфатени
во другите кпаси); видови печатари; блокови
за
кл. 30

(111) 26842
(210) TM 2018/396

(151) 16/11/2018
(220) 24/04/2018
(181) 24/04/2028

печатење
кафе, чај, какао и замена за кафе;

(450) 30/11/2018
(732) МАКПРОГРЕС ДОО

ориз; тапиока и саго; брашно и производи од

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз
Трговски марки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33

VIVA LA VITA
(591) бела, виолетова, црвена, зелена,

алкохолни

пијалоци

(освен

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и

светло и темно кафена
(554) тродимензионална

ликери

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26770

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/402

кл. 30 интегрални бисквити со суво овошје и

(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028

прелив

(450) 30/11/2018

(111) 26768
(210) TM 2018/399

(151) 12/11/2018
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028
(450) 30/11/2018

(732) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(732) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалоци

(освен

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни
пива);дестилирани

пијалоци

(освен

алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) 26771

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/403

(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028

(450) 30/11/2018
(732) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(111) 26769
(210) TM 2018/400

(151) 12/11/2018
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028
(450) 30/11/2018

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(732) Patrón Spirits International AG
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 33
алкохолни
пива);дестилирани

пијалоци

(освен

алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалоци

(освен

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

(111) 26772
(210) TM 2018/404

(151) 12/11/2018
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028
(450) 30/11/2018

(111) 26774

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/406

(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028

(732) Patrón Spirits International AG

(450) 30/11/2018

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(732) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

33

кл.

алкохолни

пијалоци

(освен

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и

33

алкохолни

пијалоци

(освен

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;и
ликери

ликери
(111) 26773
(210) TM 2018/405

(151) 12/11/2018
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028

(111) 26752
(210) TM 2018/407

(151) 12/11/2018
(220) 25/04/2018
(181) 25/04/2028
(450) 30/11/2018

(450) 30/11/2018
(732) Patrón Spirits International AG
Трговски марки
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(732) Друштво за производство трговија

(450) 30/11/2018

и услуги БУТИК-РЕВОЛУШН ДООЕЛ увоз-

(732) Трговско друштво за производство

извоз Скопје
ул.КЕЈ 13-ти Ноември бр. 2/локал 7, 1000,

промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Скопје

Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул.Киро Крстевски бр. 15/3, 1000, Скопје,
MK

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии,
кл. 25

прекривачи
од
кожа,
крзна
облека, обувки, капи, вратоврски,

баретки, корсети, чевли, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на
кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани,
ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки,
долна облека, пуловери, кошули, шамии,
шалови,
џемпери,

пантолони,

костуми,

елеци,
чорапи

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека,
обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети,
чевли, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,
палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи
(111) 26754
(210) TM 2018/410

(151) 12/11/2018
(220) 26/04/2018
(181) 26/04/2028
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на
мало на: актовки, ранци, торби за кампери,
торби за алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени ремени, портмонеа,
женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,
палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи, виљушки за маса,
лажици, ножеви, прибор за јадење,
биберници, соларници, бокалчиња, вазни,
чинии, шишиња, шољи, стаклени чаши за
пиење, стаклени садови, чајници, тави,
тенџериња, термоси, украсни статуетки од
порцелан теракота или стакпо, саксии за
цвеќе, сервиси за јадење со исклучок на
ножеви виљушки и лажици, сервиси за кафе,
сервиси за чај, производи од кристал
(стакларија), предмети од порцелан, прибори
за употреба во домаќинствата сите со
потекло од Италија
(111) 26787

(151) 12/11/2018

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(210) TM 2018/411

(220) 26/04/2018

производи за гимнастика и спорт; украси за

(181) 26/04/2028

елка

(450) 30/11/2018
(732) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
MK

(111) 26755

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/415

(220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028

(540)

(450) 30/11/2018
(732) Artevos GmbH
Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,

(540)

воздух
кл. 20

или
вода
мебел, огледала, рамки за слики;

неметални контејнери, за складирање или
транспорт;
необработена
или
полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф; школки; морска пена; килибар
кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;
производи за гимнастика и спорт; украси за
елка
(111) 26788
(210) TM 2018/412

(591) портокалова, зелена, бела

(151) 12/11/2018
(220) 26/04/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 26/04/2028
(450) 30/11/2018
(732) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
MK

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;

(540)

масла

(551) индивидуална
(510, 511)

другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

цвеќиња;
храна
за
животни;
слад
кл. 32 пива; минерална и газирана вода и

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или

други безалкохолни пијалаци; пијалоци од

транспорт;

и

масти

за

јадење

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи и зрна, кои не се вклучени во

необработена

или

овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци

полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф; школки; морска пена; килибар

(111) 26757

(151) 12/11/2018

кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;

(210) TM 2018/416

(220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028

Трговски марки

233 | P a g e

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(450) 30/11/2018
(732) Artevos GmbH

(111) 26759

(151) 12/11/2018

Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(210) TM 2018/420

(220) 27/04/2018
(181) 27/04/2028

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/11/2018
(732) PharmacoNutrition GmbH

ARTEVOS
(551) индивидуална
(510, 511)

Baarerstrasse 75 CH-6300 Zug, CH
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

CLARICELL

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

(551) индивидуална

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати со исклучок

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи и зрна, кои не се вклучени во

на
антибиотици
и
анти-инфективни
препарати;
ветеринарни
препарати;

другите класи; живи животни; свежо овошје и

санитетски

зеленчук;
цвеќиња;

семиња, природни билки и
храна
за
животни;
слад

медициснки намени; диетални субстанци
прилагодени за медицинска употреба;

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалоци од

диететски суплементи; храна за бебиња;
фластери, завои, материјали за завивање и

овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци

преврзување
пломбирање

и

санитарни

рани;
заби,

препарати

за

материали
за
забен
восок;

дезинфициенси
(111) 26758
(210) TM 2018/419

(151) 12/11/2018
(220) 27/04/2018

кл. 29 додатоци кон храна во форма на
протеини

(181) 27/04/2028
(450) 30/11/2018

кл. 32 едноставни пијалоци; пива; минерални
и газирани води и други без-алкохолни

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, 10017 New York, NY ,

пијалоци; овошни пијалоци, овошни џусови;
сирупи и други препарати за правење

US

пијалоци

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(111) 26843

(151) 16/11/2018

(540)

(210) TM 2018/427

(220) 03/05/2018
(181) 03/05/2028

DUAVIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
симптоми на менопауза и за превенција и
третман на губење на коскената маса
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(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство трговија
и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија
ул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени

во

шеќер,

бисквити,

бомбони,

ванилија /арома/, ванилин /надоместок за
ванилија/, вафли, гуми за џвакање, жита
(снегулки од сушени жита), зобени снегулки,
какао, какао (производи од какао), карамел
бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на
кафе), кафе (растителни производи што го
заменуваат кафето), марципан /слатки од
(591) црвена, црна, бела

шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на
луѓето /не е за медицинска употреба/, мед,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 алва, ароми за колач, бадеми (слатки
врз база на бадеми), бадеми пржени во

медени слатки, мента (бомбони од мента),
мента за слатки, ароматични, овошни слатки,

шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/,

палачинки, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,

ванилин /надоместок за ванилија/, вафли,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени

пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки,

жита), зобени снегулки, какао, какао
(производи од какао), карамел бомбони,
кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат

слад (екстракт на слад) за исхрана, слад
(слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацврстување на

кафето), марципан /слатки од шеќер и

сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за

бадем/, матична млеч за исхрана на луѓето
/не е за медицинска употреба/, мед, медени

слатки), слатки од бадем, торти, украси за

слатки, мента (бомбони од мента), мента за
слатки,
ароматични,
овошни
слатки,
палачинки, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,

слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци, чоколадно млеко
/напивка/,
производи,

чоколада,
шеќерни

шеќер,
шеќерни
производи
за

украсување божиќни дрва

пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки,
слад (екстракт на слад) за исхрана, слад
(слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацврстување на
сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за

(111) 26836

(151) 16/11/2018

(210) TM 2018/431

(220) 04/05/2018
(181) 04/05/2028

(450) 30/11/2018
(300) 20170663.3 09/11/2017 KG

слатки), слатки од бадем, торти, украси за

(732) Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE

слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци, чоколадно млеко

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

/напивка/,
производи,

чоколада,
шеќерни

шеќер,
шеќерни
производи
за

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

украсување
божиќни
дрва
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на: алва, ароми за колач,

Трговски марки

(591) сина, бела
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(551) индивидуална

анимација;

(510, 511)

бежични телефони; ЦД плеери; аудио и

стерео

слушалки;

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
производи од тутун; замени за тутун што не

видео плеери што може да си симнуваат за
медиумска содржина со мултимедијални и

се за медицинска или куратина употреба;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за

интерактивни
функции,
софтвер
за
пребарување на видео записи и анотации,

виткање на цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; хартија за виткање цигари;

софтвер за заштита на содржината, софтвер
за управување со база на податоци, софтвер

електронски цигари; течност за електронски

за синхронизира на база на податоци;

цигари; производи за пушачите; кибрити

компјутерски
програми
за
пристап,
прелистување и пребарување на онлјан бази

(111) 26838
(210) TM 2018/432

(151) 16/11/2018
(220) 04/05/2018

на податоци, софтвер кој им овозможува на
корисниците да играат и програмираат аудио,

(181) 04/05/2028
(450) 30/11/2018

видео, текст и мулти-медијални содржини
поврзани со забава;
апликации за
софтвери

(732) DC Comics

компјутерски

2900 West Alameda Avenue, Burbank,
California 91505, US

складирање
аудио-визуелна
медиумска
содржина; софтвер за компјутерски игри за

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

употреба на мобилни и целуларни телефони;
програми за видео и компјутерски игри;

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

касети (cartridges) за видео игри; софтвер за
компјутерски и видео игри; софтвер за

(540)

компјутерски

игри

за

за

батерии;

стриминг

машини

за

и

игра

вклучувајќи слот машини; компјутерски
софвер или фирмвер за игри на среќа на
било која компјутеризирана платформа, кои
вклучуваат специјализирани играчки конзоли,
видео-базирани слот машини, автоматски
слот машини и терминали за лотарија; CDROM и компјутерски DVD игри и компјутерски
програми, имено, софтвер за поврзување на
дигитални видеа и аудио медиуми со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

кинематографски

филмови

кој

вклучуваат комедија, драма, акција, авантура
и/или
анимација,
и
кинематографски
филмови за емитување на телевизија кои
влкучуваат комедија, драма, акција, авантура
и/или анимација; аудио видео дискови, и DVD
кои вклучуваат музика, комедија, драма,
акција, авантура, и/или анимација; аудио
видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика,
комедија, драма, акција, авантура, и/или
236 | С т р а н а

глобална компјутерска информативна мрежа;
софтвер за стриминг на аудиовизуелна и
мултимедијална содржина преку интернет и
глобална комуникациска мрежа; софтвер за
стриминг

на

аудиовизуелна

и

мултимедијална содржина на мобилни
дигитални електронски уреди; компјутерски
софтвер за безжична достава на содржина;
компјутерски
софвер
за
набавување,
пристапување, и гледање на стрипови, стрипкниги, филмови, тв шоу, видеа, и
Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

мултимедијална

30 Ноември 2018

содржина;

мобилни

декоративни магнети; обележани линеари;

апликации за пристапување и стриминг на

лупа;

аудиовизуелна и мултимедијална содржина
преку интернет и глобални комуникациски

велосипедски кациги; елеци за пловење;
публикации кои што се симнуваат како книги

мрежи; софтвер за видео игри; софтвер за
компјутерски игри; компјутерски игри кои се

кои вклучуваат ликови од анимирани
филмови, акциони авантури, комедии и/или

симнуваат; интерактивни програми за видео
игри; касети и дискови за компјутерски игри;

драмски филмови, стрипови, стрип-книги,
книги за деца, водич за стратегии, списанија

софтвер за преземање на компјутерски игри

кои

за употреба на мобилни телефони, таблети и
персонални компјутери кој што се симнува;

филмови, акциони авантури, комедии и/или
драмски филмови, боенки, книги за детски

програми за електронски игри;софтвер за
електронски игри за мобилни телефони,

активности
забавата

таблети, персонални компјутери, и рачни
електронски уреди; софтверски и хардверски

кл. 16 печатени материјали и производи од
хартија, имено, книги со ликови од анимирани

програм за игри во виртуелна реалност;

филмови, акциони авантури, комедии и

кинематографски филмови што се симнуваат
и телевизиски шоуа кои вклучуваат

драмски филмови, стрипови, стрип-книги,
книги за деца, водич за стратегии, списанија

белетристички и небелетристички приказни
на најразлични теми обезбедени преку

со ликови од анимирани филмови, акциони
авантури, комедии и драмски филмови,

услуга на видео-на-барање
demand); магнетно кодирани

боенки, детски книги со активности;
канцелариски
материјал,
хартија
за

картички,

имено,

картички

за

(video-onмагнетски
телефон,

микрофони;

вклучуваат

пишување,

и

спортски

ликови

списанија

плика,

од

од

кациги;

анимирани

полето

тетратки,

на

дневници,

кредитни картичка, картички за пари, дебитни
картички, поклон картички и магнетни клуч

картички
за
колекционерски

картички; подлошки за маус; празни УСБ
флеш драјв; додатоци за мобилни телефони,

литографи; пенкала, моливи, кутии за нив,
гуми, мрсни боици, маркери, дрвени боици,

лаптопи,
таблети,
дигитални
музички

камери,
паметни

комплети за сликање, креди и табли за креди;
сликички (налепници) и книги за сликички;

часовници, персонални дигитални асистенти,

налепница (ознака), прецртани слики (со

и електронски направи за читање книги,
имено, заштитни ракави, навлаки, кутии,

топлина); постери; лепливи пластични фолии
со хартија што се отстранува за нанесување

екрани (faceplates), преслеки (skins), ленти
(straps), и заштитни прекривки за дисплеј

слики за декоративни цели; монтирани и
немонтирани фотографии; насловни страни

екран; слушалки за глава; слушалки за уши;
воки-токи; телефони; мобилни телефони;

на книги, маркери за книги, календари,
хартија за виткање подароци; хартиени

слушалки за мобилни телефони; адаптери за

декорации

мобилни телефони; очила; додатоци за
очила, имено, ленти, врвки за на врат, ленти

салфети, украсни подметки од хартија, креп
хартија, покани, хартиени чаршави за

за на глава што спречуваат очилата да се
поместуваат на тој што ги носи; очила за

маса,хартиени декорации за торта; печатени
прецртани слики што се аплицираат на вез

гледање; очила за сонце; футроли за очила
за гледање и за очила за сонце; двоглед;

или на ткаенина; печатени шаблони за
костуми,
пижами,
дуксери
и
маици

Трговски марки

дигитални
плеери,

за

белешки,
сликички за

забави,

честитки,
размена;

имено,

хартиени
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кл. 18 спортски торби, кенгури за бебиња,

лигавчиња од ткаенина, здолништа, блузи,

ранци, торби за на плажа, торби за книги,

фустани, боди за бебиња, прерамки за

торби за пелени, патни торби, курирски
ташни за на рамо, актен ташни, спортски

облека (трегери), џемпери, јакни, палта,
палта за дожд, одела за на снег, вратоврски,

торби, големи торби, новчаничиња за монети,
торбички за на половина што се носат

пењуари, шешири, капи, стреички за сонце,
ракавици, каиши, марами, облека за спиење,

одзади, ранци, торбички за на половина,
торби за пазарење, торби за пазарење што

пижами, долна женска облека, долна облека,
чизми, чевли, патики, сандали, чорапи,

може повторно да се употребуваат; чадори;

кратки чизми, папучи со чорапи, облека за

паричници; додатоци направени од кожа,
имено, паричници, женски чанти и појаси за

пливање и костуми за маскенбал и за денот
на
вештерките

рамо
кл. 21

стаклени, керамички и земјени

кл. 35 услуги на онлајн продавници за
малопродажба кои вклучуваат забавна и

производи, имено, длабоки чинии, плитки
чинии, шолји за кафе, и шолји; стакларија за

едукативна содржина, имено, претплата на
филмови и телевизиски шоуа; услуги на

пијалаци, имено, бокалчиња, кригли и чаши

продавници за малопродажба, услуги на

за пиење; комплети за шеќер и млеко;
бебешки шишенца/шолји; тегли за колачи;

онлајн продавници за малопродажба, сите
вклучувајќи стоки за потрошувачи и предмети

украсни статуетки од порцелан, теракота или
стакло; четки за заби; неелектрични садови

за подарок, сувенири, колекционерски
предмети, компјутерски игри, компјутерски

за кафе што не се од благородни метали;
кутии за ручек; садови за ручек; корпи за

додатоци, ДВД, книги, стрипови, стрип-книги,
однапред снимени аудио книги, електронски

хартиен отпад; садови за ладење (кофи со

книги, очила за сонче, магнети, накит,

мраз); пластични кофи; полици/држачи за во
бања; калапи за колачи; прибор за

привезоци за клучеви, часовници, дрангулии
(trinkets), печатени работи, публикации,

послужување, имено, лопатки за сервирање
пити, постоље за торта кое се врти, шпатули,

карти, постери, уметнички
канцелариски
материјали,

стугалки за употреба во домаќинство, и
лопатки за торти; чутури; пластични

канцелариски и школски набавки, ташни,
новчаници, ранци, облека за миленичиња,

подметки; термички изолирани садови за

прибор и садови за домаќинство и кујна,

храна или пијалаци; секачи (модли) за
колачи; отварачи за плутени тапи; шишиња

чаршави и постелнина за домаќинство,
сервиси за домаќинство, садови за

за вода што се продаваат празни; бокали за
вино; плоснати шишенца за пиење; ракавици

домаќинство, облека, модни додатоци, капи,
обувки, костуми, додатоци за костуми,

за работа во градина; гумени ракавици за
домакинство; и сервис за ручање, имено,

декорации за новогодишна елка, игри,
спортски производи,
играчки,
украсни

хартиени чинии и хартиени чашки; украсни

статуетки, храна, кристализиран шеќер за

подметки, што не се од хартија или текстил;
крпи

исхрана, и пијалаци; давање информации,
вести, и коментари во полето на забавната

кл. 25 облека за мажи жени и деца, имено,
кошули, маици, дуксери, тренерки за трчање,

дејност;
услуги
на
промовирање;
услуги

панталони, гаќи, шорцеви, маици со
прерамки, облека за на дожд, бебешки

рекламирање; прибирање на информации во
компјутерски бази на податоци; услуги на
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маркетинг, рекламирање и промовирање;

интернет

услуги на информации и истражувања на

емитување преку интернет; услуги на аудио

пазарот; услуги на рекламирање, имено,
промовирање на производи и услуги од други

емитување преку интернет; услуги на видео
емитување преку интернет или други

преку компјутер или комуникациски мрежи;
водење на онлајн пазари за други;услуги на

комуникациски мрежи, имено електронско
пренесување на видео клипови; услуги на

малопродажни онлајн продавници кои што
вклучуваат дигитални медиуми, имено,

емитување
и
обезбедување
на
телекомуникациски пристап до видео и аудио

однапред снимен дигитален звук, видео и

содржина обезбедена преку услуги на видео-

записи на податоци кои што вклучуваат
музика, текст, видео, игри, комедија, драма,

на-барање преку интернет; обезбедување на
пристап на повеќе корисници до глобална

акција,
авантура
или
анимација;
промовирање на производите и услугите на

компјутерска мрежа на информации; услуги
на соби за разговор; услуги на портали; е-

други преку интернет; обезбедување на
онлајн управување на компјутерски бази на

маил услуги; обезбедување на кориснички
пристап на интернет; обезбедување на

податоци и онлајн бази на податоци кои што

онлајн услуги што им овозможуваат на

може да се пребаруваат во полето на
забавата за други; услуги на онлајн

корисниците да креираат сопствени профили
што вклучуваат информации за социјално

рекламирање и маркетинг; обезбедување и
изнајмување на рекламен простор на

вмрежување; обезбедување на пристап на
онлајн компјутерски бази на податоци и

интернет; обезбедување на онлајн аукциски
услуги; услуги на споредбено пазарење,

онлајн бази на податоци што се пребаруваат
во полето на забавата; обезбедување на

имено

на

пристап до компјутерски мрежи или интернет

комерцијални информации и совет за
потрошувачи и услуги на обезбедување на

страни кои вклучуваат интерактивни групи за
дискусија, вклучувајќи такви групи за

споредување на цени; услуги на маркетинг
кл. 38
телекомуникации; услуги на

дискусија во врска со книги, стрипови, стрипкниги, книги за деца, автори и читање

телекомуникации; обезбедување на онлајн
капацитети за интеракција во реално време

кл. 41
издавачки услуги; услуги на
електронско издаваштво, имено, објавување

со други компјутерски корисници во врска со

на текст и графички дела на други на он-лајн

теми од општ интерес; обезбедување на
онлајн соби за разговор, електронски огласни

написи, новелизација, сценарија, стрипови,
водичи за стратегии, фотографии и визуелни

табли и форуми за пренесување на пораки
меѓу корисници; стриминг на аудиовизуелна

материјали; публикации што не може да се
преземат како книги со ликови од анимирани

и мултимедијална содржина преку интернет;
пренесување
и
доставување
на

филмови, акциони авантури, комедии и
драмски филмови, стрипови, книги за деца,

аудиовизуелна и мултимедијална содржина

водич за стратегии, списанија со ликови од

преку интернет; услуги на пренесување на
видео-на-барање; пренесување на аудио и

анимирани филмови, акциони авантури,
комедии и драмски филмови, боенки, детски

видео на барање; стриминг на аудио и
визуелна содржина; аудио и визуелно

книги со активности и списанија во областа на
забава; услуги на електронска/и игра/и

емитување; пренесување и доставување на
аудио и визуелна содржина; услуги на

обезбедени преку глобална компјутерска
мрежа;
обезбедување
на
онлајн

услуги

на
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компјутерски, електронски и видео игри;
обезбедување

времена

употреба

на

интерактивни игри што не може да се
преземат; обезбедување на капацитети за
казино и играње игри; услуги на забава,
имено, казино игри; услуги на електронски
казино игри; услуги на забава како развој на
мултиплекс кина и театри, филмски изложби,
дистрибуција на филм; услуги на забава,
имено,
обезбедување
филмови
и
телевизиски шоуа што не може да се
преземат преку услуга видео-на-барање;
обезбедување филмови и телевизиски шоуа
што не може да се преземат преку услуга на
пренос видео-на-барање; обезбедување на
вебсајт со телевизиски шоуа, филмови и
мултимедијална забавна содржина што не
може да се преземат, како и информации,
мислења/оценки и препораки во врска
телевизиски
шоуа,
филмови
и
мултимедијална забавна содржина; услуги на
забава
како
развивање,
креирање,
продукција, дистрибуција и постпродукција на
кинематографски филмови, телевизиски
шоуа, специјални настани и мултимедијална

(591) сина, тиркизна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 опрема за осветлување, греење,
готвење, ладење, сушење, вентилација,
опрема за стерилизација на вода и греење на
вода за саниарни намени
(111) 26795

(151) 12/11/2018

(210) TM 2018/434

(220) 07/05/2018
(181) 07/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) Друштво за трговија и услуги
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
с. Дрслајца, Струга, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

забавана содржина; услуги на забава како
театарски, музички и комични изведби во
живо;
услуги
на
забавни
паркови;
презентација на шоуа и/или филмови во живо
или

претходно

снимени;

забавни

и/или

рекреативни информации; услуги на забавни
клубови; услуги на фан клубови
(111) 26879

(151) 19/11/2018

(210) TM 2018/433

(220) 04/05/2018
(181) 04/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) "INDRIT" SH.P.K
Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele,
Objekt Nr. 1390 kati 1, Vlore / Shqiperi, -(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(540)
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(591) темно портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер, путер од лешник, путер од
какао, путер од кикиритки, путер од кокосов
орев, путер од млеко, алгинати за храна,
бадеми мелени, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, снегулки од компири, овошни желеа,
џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје
(орев, бадем лешник), сушено и подготвувано
Трговски марки
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овошје
кл. 31

и

зеленчук

(510, 511)

свежо овошје и зеленчук, јаткасти

кл. 5 фармацевтски производи и медицински

плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, ананасово

препарати
кл. 10 медицински и терапевтски апарати и

семе, прополис за исхрана на луѓето.
пијалаци од какао со млеко, мед, желеа,

инструменти

бадемови колачи, мусли, мушкатов орев,
алги

(111) 26840
(210) TM 2018/436

кл. 35

(151) 16/11/2018
(220) 07/05/2018

услуги на продажба на големо и

(181) 07/05/2028

продажба на мало на: путер, путер од
лешник, путер од какао, путер од кикиритки,

(450) 30/11/2018
(732) Biocon Limited

путер од кокосов орев, путер од млеко, путер
од лешник и какао, путер од лешник какао и

20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN

мед, намаз од лешник и путер од млеко,
намаз од лешник и канела, алгинати за храна,

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

бадеми мелени, масло од кокосов орев,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, снегулки од компири, овошни желеа,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје
(орев, бадем лешник), сушено и подготвувано
овошје и зеленчук, свежо овошје и зеленчук,
јаткасти
плодови,
семиња,
зрнести
производи што не се опфатени со другите
класи, ананасово семе, прополис за исхрана
на луѓето. пијалаци од какао со млеко, мед,
желеа, бадемови колачи, мусли, мушкатов
орев, алги
(111) 26839

(151) 16/11/2018

(210) TM 2018/435

(220) 07/05/2018
(181) 07/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) Biocon Limited
20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Basalog One
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и медицински
препарати
кл. 10 медицински и терапевтски апарати и
инструменти
(111) 26841
(210) TM 2018/439

(151) 16/11/2018
(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028
(450) 30/11/2018

(732) АИТОНИКС ДООЕЛ
ул. Васил Ѓоргов 20А бизнис центар
Менхетен кат 1, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)
(591) Портокалова, темно сива, бела

BASALOG
(551) индивидуална
Трговски марки
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кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

организација, услуги за преместување на

управување

канцелариски

бизнисите, увоз-извоз и трговија на големо и

работи; аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси], бизнис (помош во водењето

мало
со
компјутери
кл. 37 инсталирање, одржување и поправка

бизнис),
бизнис
информации,
бизнис
испитување, бизнис истражување, бизнис

на
компјутерски
одржување
кои

консултирање
консултирање),

компјутерски хардвер; дијагностички услуги
за одржување на компјутери; информации за

со

вработување

работата;

(професионално
бизнис
бизнис
проценки,
персонал

(НР

логистика);

хардвер;
услуги
се
однесуваат

за
на

поправки

експерти за ефикасност, компјутерски бази
на
податоци
(систематизација
на

кл. 42 Компјутерски решенија; компјутерско
програмирање;
компјутерски
програми

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци

(изработка на
анализа
на

(собирање информации во компјутерски бази
на податоци), компјутерско рекламирање

компјутерски
системи
(програмирање
компјутерски ситеми); компјутерски програми

преку

(советување

интернет,

комуникациски

медиуми

компјутерски
компјутерски

за

компјутерски

програми);
системи;

програми);

(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми), за малопродажба, консултации за

заштита на компјутери од вируси (услуги за
заштита
на
компјутери
од
вируси);

раководење со
(професионално

персонал, консултирање
бизнис
консултирање),

советување за компјутерска технологија;
советување за компјутерска безбедност;

маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно рекламирање, односи со

компјутерски хардвер (советување на полето
на компјутерски хардвер); конверзија на

јавноста, организирање бизнис настани за

податоци од физички на електронски носачи;

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
трговски
саеми
за

размена на компјутерски програми и
податоци [конверзија која не е физичка];

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
бизнис
конференции

одржување (креирање и одржување) веб
[интернет] страници за други; креирање и

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари
и обуки од областа на бизнисот; помош во

дизајнирање на мрежно базирани индекси на
информации
за
други
[информатички

водењето

технолошки

бизнис,

бизнис

консалтинг,

услуги]

советување

за

медијација за започнување бизнис локално и
меѓународно; пребарување податоци во

безбедност
на
податоци;
услуги
за
енкрипција на податоците;дигитализирање

компјутерски датотеки за трети лица,
проценки (бизнис проценки), раководење

на документи
компјутерски

(советодавни услуги за бизнис раководење),
раководење со датотеки (компјутеризирано

складирање на податоци; електронско
следење на личните податоци за откривање

раководење со датотеки), раководење со

на кражба на идентитет преку интернет;

персонал (консултации за раководење со
персонал), систематизација на информации

електронско следење на активноста на
кредитни картички за откривање измама

во компјутерски бази на податоци, собирање
информации во компјутерските бази на

преку
интернет;
советување
информатичка
технологија

податоци, советување за бизнис работење,
советување
за
бизнис
работење
и

обезбедување информации за компјутерска
технологија и програмирање преку веб-
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електронско
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страница;инсталирање

компјутерски

софтверски апликации за трети лица; услуги

програми; советување за безбедност на

на

автентификација

во

областа

на

интернет;одржување компјутерски програми;
следење на компјутерски системи со

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

далечински
компјутерски

пристап;следење
на
системи
за
откривање

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

дефекти;следење на компјутерски системи за
откривање на неовластен пристап или

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

кршење на податоци; сигурносно копирање
на
податоци
вон-страната;аутсорсинг
даватели на услуги во областа на

(111) 26794
(210) TM 2018/448

информатичката технологија; дизајн на
амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи);

(151) 12/11/2018
(220) 08/05/2018
(181) 08/05/2028
(450) 30/11/2018

контролирање на квалитетот; компјутерски
бази на податоци (обновување компјутерски

(732) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited

бази на податоци); истражување и развој за

Route de France 17, Boncourt, 2926, CH

други;обезбедување алатки за пребарување
по интернет; серверски хостинг; софтвер како

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

услуга [ЅааЅ];п ремерување; истражувања во
техниката;технички проекти (проучување

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

технички проекти); техничко пишување;
технолошки консултации; советување за

(540)

телекомуникациска технологија; компјутерски
програми
(осовременување
на
компјутерските програми); советување за веб
дизајн; Развој и дизајнирање на мобилни
апликации, услуги за услуги на хостирање на
web страници, услуги на дизајнирање на web
страни,
работа
на
електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на информативни
технологии, компјутерско програмирање,

(591) бела, црна, сива
(551) индивидуална

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

(510, 511)
кл. 34 цигари; тугун, сиров или преработен;

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги

тутун за виткање; тутун за луле; производи од

на центри на податоци; хостирање (хостинг),

тутун; замена за тутун (не е за медицински
цели); пури, цигарило (мали цигари); запалки

складирање и одржување на \л/еб сајтови,
\л/еб
центри,
електронска
пошта,

за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли
за пушачи; хартија за виткање цигари,

електронски групи, лист сервери како и на
дигитална содржина и податоци на трети

обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен
апарат за виткање цигари; рачни машини за

лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

полнење на тутун во хартиени обвивки;
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цигари; производи од тутун наменети за

ул.„Мара Угринова“ бр. 144, 1230,

загревање

Гостивар, MK

(111) 26796

(151) 12/11/2018

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

(210) TM 2018/449

(220) 09/05/2018
(181) 09/05/2028

(450) 30/11/2018
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(540)

Candeo
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26874
(210) TM 2018/489

FERAL KID

(181) 17/05/2028
(450) 30/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(151) 19/11/2018
(220) 17/05/2018

(732) Друштво за маркетинг и
комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, MK

(111) 26797
(210) TM 2018/450

(151) 12/11/2018
(220) 09/05/2018

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

(181) 09/05/2028
(450) 30/11/2018

(540)

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FERAL DAILY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26809

(151) 15/11/2018

(210) TM 2018/487

(220) 17/05/2018
(181) 17/05/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство,
градежништво, трговија, сообраќај и
услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт
Гостивар
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
демонстрација на производи,
изнајмување рекламен простор, изложби,
рекламирање, маркетинг, истражување на
пазар, маркетинг на настани, услуги на
маркетинг
кл. 41
забавни, спортски и културни
активности,
организирање
натпревари,
приредби (одржување приредби), приредби
(организирање
приредби),
разонода,
организирање фестивали, музички концерти,
музички настапи, услуги на музички концерти,
услуги

на

музички

фестивали,

музички

концерти во живо, организирање на музички
настапи
Трговски марки
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(111) 26873

(151) 19/11/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(210) TM 2018/490

(220) 17/05/2018
(181) 17/05/2028

(540)

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за маркетинг и
комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

VALE-RELAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични

масла,

козметички

производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
препарати;
медицински

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
(591) сина, бела црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

демонстрација

суплементи за луѓето и животните; фластери,
материјали за завои, материјали за
пломбирање заби, забарски смоли, средства
на

производи,

изнајмување рекламен простор, изложби,

за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

рекламирање, маркетинг, истражување на
пазар, маркетинг на настани, услуги на

(111) 26817

(151) 14/11/2018

(210) TM 2018/496

(220) 21/05/2018

маркетинг
кл. 41
забавни, спортски

и културни

активности,
организирање
натпревари,
приредби (одржување приредби), приредби
(организирање

приредби),

разонода,

(181) 21/05/2028
(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје

организирање фестивали, музички концерти,
музички настапи, услуги на музички концерти,

ул. Христо Смирненски бр. 42 - локал 3,
Скопје, MK

услуги на музички фестивали, музички
концерти во живо, организирање на музички

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат

настапи
(111) 26832

(151) 16/11/2018

(210) TM 2018/491

(220) 18/05/2018
(181) 18/05/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK
Трговски марки

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
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апарати и инструменти, како и апарати и

(551) индивидуална

инструменти за мерење тежина, мерење,

(510, 511)

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од благородни

обучување, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,

метали или преслечени со нив, кои не се
опфатени со другите класи; накит, скапоцени

трансформирање, акумулирање, регулирање
и контрола на електрична енергија, апарати

камења; тијари, украси за коса од благороден
метал (накит); часовници и хронометриски

за снимање, пренос и репродукција на звук

инструменти; вистински накит и бижутерија;

или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и

скапоцени камења; украси (накит); ѓердани
(накит); обетки; белегзии; прстени (накит);

механизми за апаратите што се активираат
со жетони, регистарски каси, машини за

брошеви; алки; привезоци ( накит); привезоци
за ланче; синџирчиња од благородни метали;

сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

медалјони на отварање; петлици за ракави;
медалјони; привезоци за клучеви од

кл.

телекоминикации

благородни метали; привезоци за клучеви со

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

38

ситни украси; делови накит од стакло;
вистински или вештачки благородни камења,

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

пластика, обичен или благороден метал за
лична употреба; кутии за накит; рачни и ѕидни

хардвер и софтвер

часовници и нивни делови; часовници со
функција
за
безжична
комуникација;

(111) 26808

(151) 15/11/2018

часовници

кои

(210) TM 2018/497

(220) 21/05/2018
(181) 21/05/2028

функција; кутии адаптирани за држење на
рачни и ѕидни часовници; природни или

(450) 30/11/2018
(300) 2017-1018 27/11/2017 LI

синтетички благородни камења од сите
видови и за секаква намена; скапоцени

(732) Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15 9495 Triesen, LI

камења, особено стаклени скапоцени камења
и вештачки скапоцени камења; камчиња за

(740) Друштво за застапување од областа

накит

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 35
услуги на малопродажба или
големопродажба; услуги на малопродажба

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

или големопродажба преку интернет; услуги
на
комерцијално
промовирање,

од

вклучуваат

брусено

мемориска

стакло

информирање и рекламирање; услуги на
комерцијално промовирање, информирање и
рекламирање преку интернет; организирање
изложби за комерцијални или рекламни цели;
промовирање на продажба; ширење на
реклами
(летоци,
проспекти,
печатен
материјал,
примероци);
собирање
на
најразновидна стока во полза на другите,
исклучувајќи го транспортот на истата,
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овозможувајќи им на потрошувачите лесно

(732) Друштво за инжинеринг,

да ги видат и купат тие стоки; собирање на

производство, сервисирање, ремонт и

најразновидна стока во полза на другите,
исклучувајќи го транспортот на истата,

монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР
ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

овозможувајќи им на потрошувачите да ги
анализираат таквите производи на веб

ул. Христо Татарчев бр. 91-Б-2/16, 1000,
Скопје, MK

страна и лесно да ја купат таа стока; сите
претходно спомнати услуги во врска со накит,

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

ѓердани, обетки, белегзии, прстени како

(540)

накит, привезоци како накит, привезоци за
ланче, привезоци за клучеви [ситни украси
или синџирчиња], рачни часовници, ѕидни
часовници, украси за накит, фигурини,
декорации
за
прослави,
декоративни
предмети главно направени од стакло,
канделабри, делови за канделабри, апарати
за осветлување, инструменти за пишување,
ташни, торбички, новчаници, футроли за

(591) бела, црвена, зелена, црна
(551) индивидуална

мобилни телефони, наочари за сонце, очила,
футроли за наочари за сонце и очила,

(510, 511)
кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и

стакларија,
стаклени
длабоки
чинии,
стаклени кутии, чаши за пиење, сервиси за

деловни згради, панорамски и луксузни
лифтови, лифтови за посебна намена,

јадење (со исклучок на ножеви, вилушки и

фасадни лифтови, теретни и малотеретни

лажици), вазни, свеќници, огледала, рамки за
слики, парфимерија, козметика, електронски

лифтови,
платформи

уреди што може се носат и уреди за следење
на активности што може да се носат, облека,

кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски
услуги,
монтирање
и

обувки, текстилна стока, мебел, УСБ стикови,
УСБ приклучоци, уреди за складирање на

поправање лифтови и угостителска опрема

податоци компатибилни за УСБ, електронско

(111) 26819

(151) 14/11/2018

пенкало за користење на екрани на допир,
звучници и звучни системи (особено

(210) TM 2018/503

(220) 23/05/2018
(181) 23/05/2028

преносни звучници), ташни, футроли и
прекривки
специјално
дизајнирани
за

(450) 30/11/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware

слушалки, компјутери, дигитални асистенти и
мобилни телефони; рекламни и промотивни

limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

услуги поврзани со претходно споменатите

46268, US

стоки

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

(111) 26807
(210) TM 2018/499

(151) 15/11/2018
(220) 22/05/2018
(181) 22/05/2028
(450) 30/11/2018
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хидраулични

подигнувачки

(540)

VIBALLA
(551) индивидуална
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(510, 511)

(експрес ресторани), услуги на камповите за

кл. 5 пестициди, препарати за уништување

летување,

штетници,
фунгициди,
инсектициди

летувалишта, резервирање хотели, хотели,
изнајмување простории за состаноци,

хербициди

и

служење

храна

и

пијалаци,

(111) 26763

(151) 06/11/2018

изнајмување за времено сместување,
ресторани, ресторани со самопослужување

(210) TM 2018/504

(220) 28/05/2018
(181) 28/05/2028

(111) 26747

(151) 06/11/2018

(450) 30/11/2018

(210) TM 2018/505

(220) 28/05/2018

(732) Друштво за трговија туризам и
услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ

(181) 28/05/2028
(450) 30/11/2018

увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
1204 с.Слатино, Теарце, MK

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

DEXLOREN
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) светло црвена, темно црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39

изнајмување возила, изнајмување

автобуси, изнајмување автомобили, такси
превоз, автобуски превоз, влечење возила,
транспортни услуги; организирање патувања,
организирање крстарења, придружување
патници, превезување патници, резервации
за превоз, резервации за патувања,
разгледувања на културни знаменитости и

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26745
(210) TM 2018/506

(181) 28/05/2028
(450) 30/11/2018
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

обиколки (туризам), информирање за превоз,
изнајмување возила, услуги на преселување,
превоз со блиндирано возило, пренос на
скапоцености
со
обезбедување
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување, бироа за

(151) 06/11/2018
(220) 28/05/2018

BOSFEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

сместување (хотели и агенции), сместување

(111) 26756

(151) 06/11/2018

(изнајмување за времено сместување),
резервирање за сместувања, услуги во

(210) TM 2018/509

(220) 28/05/2018
(181) 28/05/2028

барови, резервирање пансиони, пансиони и
интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии
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76 A&B Govt. Indl Estate, Charkop Kandivali

(510, 511)

. (West) Mumbai - 400067, IN

кл. 35

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

изводи
од
сметки),
комерцијална
администрација на издавањето лиценци за

(540)

стоки
и
услуги
за
други
лица,
административна обработка на нарачките за

DIGNO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 пенкала, прибор за пишување, хартија,
хартија за пакување,

проѕирна хартија,

пергамент хартија, издавачки материјал,
книги, нотеси [бележници], плика, папки,
материјали
за
повезување,
етикети,
рекламна табла направена од хартија или
картон, меморандуми, летоци, визит карти,
честитки, брошури, картони, картонски
производи, најлон или торби со еднократна
употреба за пакување, пластична балонска
обвивка за пакување или замотување, леток,
периодични
публикации,
илустрирани
списанија за деца, весник, канцелариски
материјали, бришачи, острилки електрични
или
неелектрични,
линијари,
моливи,
одбележувачи, корици
(111) 26824

(151) 15/11/2018

(210) TM 2018/513

(220) 30/05/2018
(181) 30/05/2028

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

КАКО СЕ ДОГОВОРИМЕ, ТАКА
ИЗЛЕЗЕ!
(551) индивидуална
Трговски марки

книговодство, сметки (изработка на

купување,
рекламирање
агенции за рекламирање,
преку

пошта,

[огласување],
рекламирање

рекламен

материјал

(ажурирање на рекламниот материјал),
рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи), рекламен простор (изнајмување
рекламен
простор),
советување
на
потрошувачите (комерцијални информации и
советување на потрошувачите) [продавница
за советување на потрошувачите], анализа
(анализа на цените), одговор (телефонски
одговор) за претплатниците што не се
достапни, проценки (бизнис проценки),
договарање претплати на весници за трети
лица,
уметнички
професии
(бизнис
менаџмент кај уметничките професии),
помош

(помош

во

водењето

бизнис),

аукционерство, ревизија, лепење плакати,
книговодство,
бизнис
консултирање
(професионално
бизнис
консултирање),
бизнис информации, бизнис испитување,
бизнис истражување, советување за бизнис
работење и организација, помош во
водењето бизнис, бизнис менаџмент на
хотели, советување за организирање на
работењето, бизнис проучување, бизниси
(услуги за преместување на бизнисите),
комерцијално-информативни
агенции,
комерцијални информации и советување на
потрошувачите [продавница за советување
на потрошувачи], помош за комерцијално или
индустриско
работење,
медиуми (презентација

комуникациски
на стоки на

комуникациски медиуми) за малопродажба,
служби за споредување (служби за
споредување
на
цените),
собирање
статистички податоци, компјутерски датотеки
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(средување на информации во компјутерски

промовирање

датотеки),

датотеки

пратење на печатените вести, претплати на

(систематизација
на
информации
во
компјутерски
датотеки),
консултирање

весници (договарање претплати на весници)
за трети лица, изнајмување канцелариски

(професионално
бизнис
консултирање),
потрошувачи (комерцијални информации и

машини и опрема, компјутерско рекпамирање
преку интернет, испитување на јавното

советување на потрошувачи) [продавница за
советување на потрошувачите], анализа на

мислење,
организирање
изложби
од
комерцијален
и
рекламен
карактер,

цените,

организирање

компјутерски

пребарување

податоци

во

на

производи,

трговски

услуги

саеми

за

за

компјутерски документи за трети лица,
претставување
на
стоките,
директно

комерцијални
или
рекпамни
цели,
надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги

поштенско
рекламните

на
на

[поддршка на бизниси], подготовки за
исплата, консултации за раководење со

примероци, копирање документи, економско
прогнозирање, експерти за ефикасност,

персонал,
вработување
персонал,
фотокопирање, испитување (испитување на

агенции

рекламирање,
ширење
огласи,
дистрибуција

на

јавното мислење), презентација на стоки на

стеблата во шумите, проценка на волна,
изложби
(организирање
изложби)
од

за

комуникациски медиуми, за малопродажба,
служби за споредување на цените, обработка

комерцијален
и
рекламен
карактер,
раководење со датотеки (компјутизирано

(административна обработка на нарачките за
купување),
обработка
(обработка
на

раководење со датотеки), прогнозирање
(економско прогнозирање), класификација на

текстови), услуги за набавки за трети
лица[купување производи и услуги за други

волна, агенции за увоз и извоз, помош за

фирми], психолошко тестирање за селекција

индустриско
работење
(помош
за
комерцијално или индустриско работење),

на персонал, односи со јавноста, објавување
рекламни текстови, рекламирање, агенции за

информативни
информативни

агенции
агенции),

(комерцијалносоветување за

рекламирање,
подготвување
рекламни
рубрики, изнајмување рекламен материјал,

организирање
проучување,

на работењето, бизнис
бизниси
(услуги
за

рекламни текстови (објавување рекламни
текстови), рекламни текстови (пишување

преместување на бизнисите), комерцијално-

рекламни текстови), нарачки за купување

информативни агенции, информации (бизнис
информации),
испитување
(бизнис

(административна обработка на нарачките за
купување), рекламирање преку радио, радио

испитување),
истражување
(бизнис
истражување), фактурирање , услуги за

реклами,
персонал),

дизајн на страници, за рекламни цели,
раководење (советнички услуги за бизнис

бизнисите, изнајмување рекламен простор,
изнајмување време за рекламирање на

раководење), помош за работење (помош за

медиумите,

комерцијално или индустриско работење),
раководење (компјутизирано раководење со

фотокопирање, изнајмување автомати [за
цигари
или
пијалаци],
изнајмување

датотеки), консултации за раководење
(консултации за раководење со персонал),

(изнајмување канцелариски машини и
опрема),
изнајмување
(изнајмување

маркетинг истражување, маркетинг студии,
ангажирање манекени за рекпамирање или

рекламен материјал), копирање (копирање
документи),
проучување
(бизнис
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вработување,

проценка

вработување
(вработување
услуги за преместување на

изнајмување

машини

за

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

проучување), малопродажба (презентација

поправање

на стоки на комуникациски медиуми за

обновување

малопродажба),
продажбата за

(подмачкување
возила),
градење
пристаништа, монтирање и поправање на

промовирање
на
трети лица, примероци

печки,

одржување

мебел,

мебел,

подмачкување

(дистрибуција на примероци), секретарски
услуги, уредување излози, стенографски

апарати
аз
(информирање

услуги, барање спонзорства, изводи од
сметки (изработка на изводи од сметки),

(известување за поправки), монтирање врати
и прозорци, изолирање (изолирање градежни

статистички податоци (собирање статистички

равботи),

податоци), претплати (договарање претплати
на весници ) за трети лица, систематизација

електрични
поправање

на информации во компјутерски датотеки,
подготовување
даночни
уплати,

монтирање кујнска опрема, монтирање и
поправање лифтови, брави (поправање

телекомуникациски
услуги
(договарање
претплати за телекомуникациски услуги ) за

сигурносни
брави),
(подмачкување
возила),

трети

лица,

телефонски

отстранување

пречки

кај

апарати,
монтирање
и
уреди
за
наводнување,

подмачкување
монтирање,

за

одржување и поправка на машини, зидарски

претплатници
што
не
се
достапни,
телевизиско
рекламирање,
телевизиски

услуги, десонфектирање, копање бунари,
монтирање
и
поправање
електрични

реклами, тестирање (психолошко тестирање)
за селекција на персонал, текстови

апарати, багери (изнајмување багери),
уништување (уништување штетници), со

(пишување рекламни текстови, стебла
(проценка на стеблата во шумите), трговски

исклучок на земјоделство, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни

саеми (организирање трговски саеми) за

аларми,

комерцијални или рекламни цели, преписи ,
дактилографски услуги, ажурирање на

надворешност, лепење тапети, поставување
асфалтна површина ( поставување асфалтна

рекламниот
(изнајмување

материјал,
автомати
автомати), обработка на

површина на патишта), градење заштитни
зидови на пристаништа, изградба и

текстови, пишување рекламни текстови
кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

одржување
цевководи,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации,

асфалтирање, зидање, надзор на градежни

поправање

работи,
изолирање
градежни
работи,
изградба на штандови и продавници,

каменолом, полнење тонери за печатачи,
изнајмување
булдожери,
изнајмување

изолирање градби, градби (чистење градби,
надворешни површини), градби (чистење

опрема за градење, изнајмување кранови
(градежна опрема), изнјмување багери,

градби, внатрешни површини), булдожери
(изнајмување
булдожери),
столарија

известување за поправки, поправање
сигурносни брави, поправања (подводни

(поправање), миење автомобили, чистење

поправања),

оџаци, мажини за чистење (изнајмување
машини за чистење), чистење (чистење

мебел), менување гуми, занитнување,
поставување
асфалтна
површина
на

возила), изградба, опрема за градење
(изнајмување
опрема
за
градење),

патишта, ставање покриви на објекти,
антикорозивно заштитување, поставување

информирање за градби, хидроизолирање
(градби), рушење градби, монтирање и

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за

Трговски марки

одговор

греење,
индормирање
за градби), известување

молерисување,

пумпи,

внатрешност

услуги

обновивање

поврзани

и

со

(обновување
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возила), натписи (бојосување или поправка

(181) 30/05/2028

натписи), надвоз( надзор на градежни работи

(450) 30/11/2018

), одржување базени, миење возила, лепење
тапети, градење поправање скпадишта,

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

бунари( копање бунари), чистење прозорци,
прозорци (монтирање врати и прозорци),

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

гуми менуваље, вулканизрање гуми, градење
под вода, тапацирање, поправање тапациран

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

мебел,

(540)

лакирање,

чистење

возила,

подмачкување возила, одржување возила
кл. 42 градежно советување, архитектура,
планирање градби, советување за заштеда
на енергија, заштита на животна средина(
истражување на полето на заштита на
животната средина) истражување (подводно
истражување), геолошки истрашувања на
терен, геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика, давање
простор за веб (интернет ) страници,
индустриски дизајн, премерување земјиште,
одржување (креирање и одржување) веб
интернет страници за други, испитување
материјали,

физика(

истражување),

проекти(технички проекти), истражувања на
терен (геолошки истражувања на терен),
обезбедување алати за пребарување по
интернет, контролирање на квалитетот,
внатрешно
уредување,
програмирање
(програмирање копјутерски системи), дизајн
(индустриски дизајн), внатрешно уредување,
дизајнирање графика, планирање градби,
заштеда на енергија (советување за заштеда
на енергија), инжињерство, премерување,
истражување на полето на заштита на
животната средина, подводно истражување,
урбанистичко
планирање,
геолошки
истражувања,

дизајнирање

(индустриски

дизајн), испитувања (геолошки испитувања,
проекти (технички проекти), премерување
земјиште
(111) 26837
(210) TM 2018/515
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(151) 16/11/2018
(220) 30/05/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање

/огласување/,

преписи

на

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), статистичко
информирање,

телефонско

одговарање

(служби за телефонско одговарање/за
отсутни претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас,

податоци,

слика,

аудио,

видео

и
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информации по пат на телефон, телевизија и

компјутерски мрежи заради поделба на

глобална комуникациска мрежа; услуги на

интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

пораки; услуги на видео и аудио конференции
и конференции на телефонски податоци;

комуникациска

безжични телекомуникациски услуги, имено,

мрежа;

обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

безжичен пренос на
телекомуникациски

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална

услуги

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги

телекомуникација,

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

складирање и одржување на web сајтови,
web центри, електронска пошта, електронски

рамка заради пренос на податоци; услуги на

групи, лист сервери како и на дигитална

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

содржина и податоци на трети лица; услуги
на провајдери на апликативни услуги (АСП),

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

мултикориснички

безжична

на компјутеризирани комуникации и мрежи

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

(111) 26835

пристап

пристап

Трговски марки

на

на

звук и
услуги,

податоци;
имено

електронски

пораки

информативни технологии,
програмирање,
комуникациски

мрежи,

(151) 16/11/2018
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(210) TM 2018/516

(220) 30/05/2018

глас,

(181) 30/05/2028

информации по пат на телефон, телевизија и

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

(450) 30/11/2018
(732) Друштво за комуникациски услуги

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

телефон,

(540)

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

телевизија

и

глобална

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

картотеки

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

(водење

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на

мислење (испитување на јавното мислење),

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање /огласување/, преписи на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), статистичко
информирање, телефонско одговарање

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

(служби за телефонско одговарање/за
отсутни претплатници/, ширење рекламен

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

материјал /трактати, проспекти, печатени

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

примероци
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
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телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за
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поврзување независни телекомуникациски и

компјутерско

компјутерски мрежи заради поделба на

телекомуникација,

програмирање,

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции

складирање и одржување на web сајтови,
web центри, електронска пошта, електронски

и конференции на телефонски податоци;

групи, лист сервери како и на дигитална

безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;

содржина и податоци на трети лица; услуги
на провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување глас по пат на интернет

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

комуникациски

мрежи,

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

Трговски марки
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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)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(111)
26748
26750
26751
26826
26734
26744
26816
26820
26821
26822
26832
26857
26858
26869
26870
26871
26872
26875
26876
26877
26878
26880
26745
26747
26753
26758
26759
26767
26796
26797
26809
26810
26811
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5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10

26815
26816
26819
26832
26839
26840
26853
26761
26812
26750
26751
26807
26812
26884
26812
26730
26739
26750
26751
26791
26804
26805
26812
26817
26827
26828
26829
26830
26838
26849
26884
26890
26823
26833

10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
14
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
21
21
22

26834
26839
26840
26846
26761
26812
26879
26787
26788
26791
26792
26808
26743
26756
26815
26816
26818
26830
26838
26844
26752
26760
26762
26776
26838
26783
26760
26762
26787
26788
26883
26816
26838
26760

22
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

26762
26723
26723
26760
26762
26776
26815
26883
26752
26760
26762
26776
26793
26815
26833
26834
26838
26846
26852
26723
26787
26788
26818
26738
26755
26757
26759
26789
26795
26799
26800
26810
26811
26848

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

26859
26860
26861
26862
26863
26864
26865
26866
26867
26868
26881
26882
26889
26732
26749
26764
26765
26766
26775
26777
26778
26779
26780
26781
26782
26784
26785
26786
26789
26814
26842
26843
26844
26848
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30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

26859
26888
26889
26727
26728
26729
26731
26733
26737
26740
26755
26757
26789
26795
26848
26859
26881
26889
26727
26728
26729
26731
26733
26735
26736
26737
26740
26746
26755
26757
26759
26798
26825
26844
26850
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

26741
26742
26768
26769
26770
26771
26772
26773
26774
26775
26803
26889
26794
26836
26725
26735
26736
26743
26749
26752
26754
26775
26776
26790
26793
26795
26799
26800
26801
26802
26804
26805
26808
26818
26824

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37

26835
26837
26838
26841
26843
26845
26847
26851
26854
26855
26860
26861
26862
26863
26864
26865
26866
26867
26868
26873
26874
26882
26885
26887
26721
26813
26827
26828
26845
26884
26887
26722
26807
26824
26841

37
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42

26887
26725
26817
26827
26828
26829
26835
26837
26838
26724
26726
26735
26736
26763
26884
26725
26730
26739
26743
26793
26803
26804
26805
26818
26838
26847
26848
26851
26854
26855
26873
26874
26884
26885
26722

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45

26801
26802
26804
26805
26817
26824
26827
26828
26829
26830
26835
26837
26841
26847
26854
26883
26884
26885
26725
26763
26803
26806
26814
26831
26856
26881
26801
26802
26804
26805
26827
26828
26845
26851
26886
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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)
BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d.
INDRIT SH.P.K
ANAND INTERNATIONAL
ARTEKS d.o.o.,
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Amgen Inc., (Delaware corporation)
Amouage SAOC
Amouage SAOC
Amouage SAOC
Artevos GmbH
Artevos GmbH
B.S.A.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
Biocon Limited
Biocon Limited
C. Uyemura &Co., Ltd.
C. Uyemura &Co., Ltd.
Constantin Film-Holding GmbH
DC Comics
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)
ENNELIN LTD
ENNELIN LTD
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
HGST Netherlands B.V.
Jaguar Land Rover Limited
Jaguar Land Rover Limited
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
Monster Energy Company, a Delaware corporation
Patrón Spirits International AG
Patrón Spirits International AG
Patrón Spirits International AG
258 | С т р а н а

(111)
26753
26879
26756
26776
26849
26794
26823
26820
26821
26822
26755
26757
26738
26796
26797
26747
26745
26839
26840
26750
26751
26730
26838
26819
26827
26828
26888
26830
26791
26792
26853
26746
26768
26769
26770

(210)
MK/T/2017/0723
MK/T/2018/0433
MK/T/2018/0509
MK/T/2011/1325
MK/T/2018/0294
MK/T/2018/0448
MK/T/2016/0807
MK/T/2016/0771
MK/T/2016/0772
MK/T/2016/0773
MK/T/2018/0415
MK/T/2018/0416
MK/T/2018/0201
MK/T/2018/0449
MK/T/2018/0450
MK/T/2018/0505
MK/T/2018/0506
MK/T/2018/0435
MK/T/2018/0436
MK/T/2018/0392
MK/T/2018/0393
MK/T/2015/0566
MK/T/2018/0432
MK/T/2018/0503
MK/T/2017/1195
MK/T/2017/1196
MK/T/2007/0397
MK/T/2018/0291
MK/T/2017/0011
MK/T/2017/0012
MK/T/2018/0298
MK/T/2018/0387
MK/T/2018/0399
MK/T/2018/0400
MK/T/2018/0402

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

Patrón Spirits International AG
Patrón Spirits International AG
Patrón Spirits International AG
Patrón Spirits International AG
PharmacoNutrition GmbH
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH
Shimano Inc.
Société des Produits Nestlé S.A.
Société des Produits Nestlé S.A.
Swarovski Aktiengesellschaft
The Dow Chemical Company (Delaware corporation)
Toto Limited
Western Digital Technologies, Inc. A corporation of Delaware
Wrangler Apparel Corp.
Wyeth LLC
Љолес Сотирис
А&Е ГРОУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
АИТОНИКС ДООЕЛ
АЛДИС Трејд ДОО
Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
Адвокатско друштво Трпеноски
Ангелина Блажеска
Ангелина Блажеска
Бионовел Плус ДОО Скопје
Бојан Јовановски
ВИН БРОКЕР АД Скопје
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје
ДППУ Вамаско ДООЕЛ
ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и
промет на големо и мало, увоз-извоз СКОВИН АД Скопје
Друштво за инжинеринг, производство, сервисирање, ремонт и
монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Трговски марки

30 Ноември 2018

26771
26772
26773
26774
26759
26744
26836
26890
26810
26811
26808
26748
26732
26829
26852
26758
26739
26814
26777
26778
26779
26780
26781
26782
26784
26841
26790
26886
26845
26801
26802
26767
26725
26721
26803
26783
26734

MK/T/2018/0403
MK/T/2018/0404
MK/T/2018/0405
MK/T/2018/0406
MK/T/2018/0420
MK/T/2018/0385
MK/T/2018/0431
MK/T/2009/0403
MK/T/2017/0659
MK/T/2017/0660
MK/T/2018/0497
MK/T/2018/0389
MK/T/2015/1004
MK/T/2018/0255
MK/T/2018/0328
MK/T/2018/0419
MK/T/2018/0379
MK/T/2018/0358
MK/T/2017/1109
MK/T/2017/1110
MK/T/2017/1111
MK/T/2017/1112
MK/T/2017/1113
MK/T/2017/1114
MK/T/2017/1115
MK/T/2018/0439
MK/T/2008/1470
MK/T/2018/0299
MK/T/2016/0206
MK/T/2018/0221
MK/T/2018/0222
MK/T/2018/0196
MK/T/2018/0351
MK/T/2017/1096
MK/T/2017/1065
MK/T/2017/1123
MK/T/2018/0132

26775

MK/T/2018/0395

26807

MK/T/2018/0499
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Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје
Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и
трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и
трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи,
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

260 | С т р а н а

26847
26885

MK/T/2018/0261
MK/T/2018/0262

26804

MK/T/2018/0066

26805

MK/T/2018/0067

26837
26835
26874
26873

MK/T/2018/0515
MK/T/2018/0516
MK/T/2018/0489
MK/T/2018/0490

26824

MK/T/2018/0513

26860

MK/T/2018/0263

26861

MK/T/2018/0264

26862

MK/T/2018/0265

26859

MK/T/2018/0296

26848

MK/T/2018/0297

26863

MK/T/2018/0267

26864

MK/T/2018/0268

26865

MK/T/2018/0269

26866

MK/T/2018/0270

26867

MK/T/2018/0271

26868

MK/T/2018/0272

26889

MK/T/2009/0324

26764

MK/T/2018/0174

26765

MK/T/2018/0175

26766

MK/T/2018/0176

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

Друштво за производство трговија и услуги БУТИК-РЕВОЛУШН
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ
Гевгелија
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увозизвоз Неготино
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увозизвоз Неготино
Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и
услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ
ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КАРГО ЕКСПРЕС
ДООЕЛ увоз-извоз Битола
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО
Идризово - Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги НИДО ГЛОБАЛ
ТЕКСТИЛЕ ДООЕЛ Кочани
Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
Друштво за трговија и услуги НЕФА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан
ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
Друштво за трговија, производство и проектирање ПИРАМИД
БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. БУЛЕВАР АВНОЈ
бр.60 локал 3, Скопје-Аеродром
Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово
ЕФТИНИЈА ИМПЕКС ДОО увоз-извоз
Златевски Љубиша
Златевски Љубиша
ЛИОН ДОО
Лимак ДОО Скопје
Лимак ДОО Скопје
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје
Магрони ДОО Скопје
Трговски марки

30 Ноември 2018

26752

MK/T/2018/0407

26843

MK/T/2018/0427

26741

MK/T/2018/0380

26742

MK/T/2018/0381

26809

MK/T/2018/0487

26789

MK/T/2011/1343

26817

MK/T/2018/0496

26726

MK/T/2017/0111

26724

MK/T/2017/0739

26723

MK/T/2017/1242

26760

MK/T/2018/0337

26762

MK/T/2018/0338

26832

MK/T/2018/0491

26795

MK/T/2018/0434

26883

MK/T/2018/0283

26763

MK/T/2018/0504

26722

MK/T/2017/1243

26844

MK/T/2018/0394

26812
26825
26850
26749
26831
26887
26743
26842
26761
26735

MK/T/2018/0359
MK/T/2018/0371
MK/T/2018/0372
MK/T/2018/0391
MK/T/2018/0331
MK/T/2018/0332
MK/T/2018/0241
MK/T/2018/0396
MK/T/2018/0214
MK/T/2018/0165
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Магрони ДОО Скопје
Мелти ДОО
Методи КАРАКИРОВ
Нена Минчев
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с.
Студеничани
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с.
Студеничани
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с.
Студеничани
САШО ГРОЗДАНОСКИ
САШО ГРОЗДАНОСКИ
СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
Стедимарк ДООЕЛ Скопје
Стедимарк ДООЕЛ Скопје
Стилиновиќ Стјепан
Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија
Стојчевски Томислав
Стојчевски Томислав
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за производство промет и услуги 3П-ИМПЕКС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН
ДООЕЛ Скопје
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26736
26856
26881
26818
26798

MK/T/2018/0166
MK/T/2018/0260
MK/T/2018/0257
MK/T/2018/0233
MK/T/2018/0386

26846

MK/T/2018/0355

26833

MK/T/2018/0356

26834

MK/T/2018/0357

26854
26855
26882
26813
26815
26816
26793
26851
26785
26786
26787
26788
26799
26800

MK/T/2018/0300
MK/T/2018/0333
MK/T/2018/0292
MK/T/2009/0259
MK/T/2017/1053
MK/T/2017/1054
MK/T/2018/0147
MK/T/2018/0238
MK/T/2016/0621
MK/T/2016/0622
MK/T/2018/0411
MK/T/2018/0412
MK/T/2018/0088
MK/T/2018/0089

26727

MK/T/2018/0339

26737

MK/T/2018/0341

26740

MK/T/2018/0343

26733

MK/T/2018/0345

26731

MK/T/2018/0347

26729

MK/T/2018/0349

26728

MK/T/2018/0360

26754

MK/T/2018/0410

26884

MK/T/2018/0293
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Хербе Алма доо Скопје

26826

MK/T/2017/1158

26878

MK/T/2018/0305

26876

MK/T/2018/0306

26857

MK/T/2018/0307

26858

MK/T/2018/0308

26880

MK/T/2018/0309

26870

MK/T/2018/0310

26877

MK/T/2018/0311

26869

MK/T/2018/0312

26871

MK/T/2018/0313

26875

MK/T/2018/0314

26872

MK/T/2018/0315

26806

MK/T/2017/0054

ПРОМЕНИ
(111) 3396

(111) 3952

(732) DuPont Teijin Films U.S., Limited
Partnership a Delaware Corporation

(732) HERTZ SYSTEM INC.
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,

Chestnut Run Plaza 728 974, Centre Road P.
O. Box 2915, Wilmington, DE, 19805, US

US
(111) 1094

(111) 3099
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC

(732) LEK farmacevtska druzba d.d.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 1603

(111) 3100

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 2061
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(732) UNITED TECHNOLOGIES

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP

CORPORATION
10 Farm Springs road, Farmington, CT
06032, US

(111) 9415
(732) Rexall Soundown, Inc

(111) 2062

2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
11779, New York, US

(732) UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION

(111) 7528

10 Farm Springs road, Farmington, CT

(732) Wm. Wrigley Jr. Company

06032, US

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 2063
(732) UNITED TECHNOLOGIES

(111) 7431

CORPORATION
10 Farm Springs road, Farmington, CT

(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation)

06032, US

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,
JP

(111) 1803
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation)

(111) 7401
(732) ZITO d.o.o

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,
JP

Smartinska cesta 154, 1529, Lubljana, SI
(111) 7569

(111) 7716
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

Illinois 60642, US

(111) 7677
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

(111) 7794
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 9173
(732) Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street New York, NY 10017-

(111) 7886
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

5755, US

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 7424
(732) Discover Financial Services
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois

(111) 8199
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

60015, US

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 7377
(732) BRIDGESTONE CORPORATION
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(732) Wm. Wrigley Jr. Company

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,

1132 West Blackhawk Street, Chicago,

JP

Illinois 60642, US
(111) 11220
(111) 8161
(732) KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE-405 03 Göteborg, SE

ENTERTAINMENT (Sony Computer
Entertainment)

(111) 11302

2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP

(732) New Balance Athletics, Inc.

(111) 9373

100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(732) Philip Morris Global Brands Inc
9201 Arboretum Parkway, Richmond,

(111) 11174

Virginia, 23236, US

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,

(111) 8815

Chicago IL 60654, US

(732) Philip Morris Global Brands Inc
9201 Arboretum Parkway, Richmond,

(111) 11595

Virginia, 23236, US

(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

(111) 8652
(732) New Balance Athletics, Inc.

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK

100 Guest Street, Boston, Massachusetts

(111) 14275

02135, US

(732) Double A (1991) Public Company
Limited

(111) 8653
(732) New Balance Athletics, Inc.

1 Moo 2, Thatoo, Srimahaphote, Prachinburi,
TH

100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) 13852
(732) SANYANG MOTOR CO., LTD.

(111) 8654
(732) New Balance Athletics, Inc.

No. 3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu,
TW

100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(111) 15593

(111) 10955

(732) ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ Друштво
за странски јазици и компјутери

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC

ул. „Аминта Трети“ бр. 75, 1000, Скопје,

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

MK

(111) 11211
(732) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation)
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(111) 14172

Osmangazi Mahallesi Maresal Fevzi Cakmak

(732) Fresenius Kabi AG

Caddesi No: 38, Esenyurt, Istanbul, TR

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE
(111) 15095
(111) 14173
(732) Fresenius Kabi AG

(732) ALPARGATAS S.A.
Avendia Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP, 04.548004 , BR

(111) 14090
(732) Smithers-Oasis Company
295 South Water Street, Suite 201, Kent, Ohio

(111) 16037
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

44240, US

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(111) 13979
(732) easyGroup Ltd

(111) 16769

10 Ansdell Street, London, W8 5BN, GB

(732) Wm. Wrigley Jr. Company

(111) 14323

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,

(111) 16770

Chicago IL 60654, US

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,

(111) 14322

Illinois 60642, US

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,

(111) 16127

Chicago IL 60654, US

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.
148 Dekelias Street, 13678 Aharnes, GR

(111) 14529
(732) JT International SA

(111) 17174

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

(732) Block Drug Company, Inc.

(111) 14318

Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,

Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

Illinois 60642, US
(111) 18775
(111) 14684

(732) Block Drug Company, Inc.

(732) JT International SA
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100

(111) 14899

Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey
08628, US

(732) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

(111) 15890
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(732) Block Drug Company, Inc.

246 West Broadway, New York, NY 10013, US

Corporation Service Company, Princeton
South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey

(111) 23111
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC

08628, US

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago IL 60654, US

(111) 17208
(732) Block Drug Company, Inc.

(111) 24105

Corporation Service Company, Princeton

(732) Друштво за производство трговија и

South Corporate Center, Suite 160, 100
Charles Ewing Blvd., Ewing, New Jersey

услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз
Скопје

08628, US

бул. Трета Македонска Бригада бр. 48,
1000, Скопје, MK

(111) 17817
(732) Deckers Outdoor Corporation

(111) 26576

250 Coromar Drive, Goleta, California, U.S.

(732) Друштво за интерактивни веб

93117, US

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увозизвоз Скопје

(111) 17232
(732) Zoetis Schweiz GmbH

бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 1000,
Скопје, MK

Schärenmoosstrasse 99, 8052, Zürich, CH
(111) 26492
(111) 18921

(732) Cainiao Smart Logistics Holding

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(111) 20101
(732) Avocent Huntsville LLC
4991 Corporate Drive Huntsville, Alabama

(111) 26490
(732) Cainiao Smart Logistics Holding

35805, US

Limited

(111) 21762

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

(732) Fashion One Television LLC,

ПРЕНОС
(111) 144

(111) 720

(732) Wolverine Outdoors, Inc.

(732) Wolverine Outdoors, Inc.

9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US

9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US
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(111) 1569
(732) Top Shop International SA

(111) 6891

Via Ferruccio Pelli 13, , 6900, Lugano, CH

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(111) 2590
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(UK) IP Limited
Corporation Service Company, 2711

(111) 6489

Centerville Road, Suite 400, Wilmington,

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Delaware, 19808, US

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(111) 1309
(732) Coors Brewing Company

TW8 9GS, GB

1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

(111) 2221
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC
c/o The Corporation Trust Company,

(111) 1310
(732) Coors Brewing Company

Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, US

1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

(111) 8670

(111) 1311

(732) British American Tobacco Western
Europe Commercial Trading Limited

(732) Coors Brewing Company

Globe House, 1 Water Street, London, WC2R

1801 California Street, Suite 4600, Denver,
Colorado 80202, US

3LA, GB

(111) 5941

(111) 8665
(732) British American Tobacco Western

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Europe Commercial Trading Limited
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

3LA, GB

TW8 9GS, GB
(111) 7999
(111) 6883
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

TW8 9GS, GB
(111) 6895

(111) 8000
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

TW8 9GS, GB
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(111) 8001

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

TW8 9GS, GB

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(111) 9190

TW8 9GS, GB

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(111) 8002
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 10275
(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 7998
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(111) 10275
(732) Прехранбена индустрија

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

TW8 9GS, GB

ул. „Леце Котески“ 23, Прилеп, MK

(111) 7997
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 10275
(732) Комерцијална банка АД Скопје

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

TW8 9GS, GB

(111) 11220

(111) 8269

(732) SCA Hygiene Products AB
SE-405 03, Goteborg, SE

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(111) 11310

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(111) 8486
(732) Novartis Consumer Health S.A

TW8 9GS, GB

Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH

(111) 10771
(732) ВИКТОРИЈА БРЕНД дооел

(111) 9264
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА ЦКАТ 3/14, Скопје, MK

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 14053
(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(111) 8586
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Трговски марки
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(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

(111) 15010

ул. „Леце Котески“ бб, Прилеп, MK

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

(111) 14053
(732) Дејан Мијалов

ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 15010
(732) Комерцијална банка АД Скопје

(111) 13996

ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

(111) 15010

ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 13996
(732) Комерцијална банка АД Скопје

(111) 15934

ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, MK

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(111) 13996
(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 15934
(732) Прехранбена индустрија

(111) 15174

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(732) ADT Services GmbH
Victor von Brauns-Strasse 21, 8212
Neuhausen am Rheinfall, CH

(111) 15935
(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(111) 15174
(732) Sensormatic Electronics, LLC
6600 Congress Avenue, Boca Raton, FL

(111) 15935
(732) Прехранбена индустрија

33487, US

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(111) 14603
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH

(111) 15618
(732) Дејан Мијалов
ул. Широк дол бр. 8, Штип, MK

(111) 14801
(732) Прехранбена индустрија

(111) 15618

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(111) 14801

(111) 15618

(732) Комерцијална банка АД Скопје
ул. Орце Николов бр. 3, 1000, Скопје, MK

(732) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
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ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK
(111) 18049
(111) 15628
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG

(732) Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan

Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, CH

49351, US

(111) 17174
(732) Block Drug Company, Inc.

(111) 21995
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Corporation Service Company, 830 Bear

(UK) IP Limited

Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 18775

(111) 21372

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear

(732) Nestle Skin Health S.A.
Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH

Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 21437
(732) Henkel IP & Holding GmbH (a German

(111) 15890
(732) Block Drug Company, Inc.

limited liability company)
Henkel Strasse 67 , 40589, Dusseldorf, DE

Corporation Service Company, 830 Bear
Tavern Road, West Trenton, New Jersey,

(111) 21840

08628, US

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 17208

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(732) Block Drug Company, Inc.
Corporation Service Company, 830 Bear

TW8 9GS, GB

Tavern Road, West Trenton, New Jersey,
08628, US

(111) 22371
(732) Мухамер Јусуфи
ул. 167 бр. 140, Мала Речица, Тетов, MK

(111) 17376
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(111) 25113

(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах

TW8 9GS, GB

бр.52, 7000, Битола, MK

(111) 17782

(111) 26505

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, Massachusetts

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

02127, US
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ИСТЕКУВАЊА
(111) 465
Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/01/2018
(111) 2933
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 4048
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 1494
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2018
(111) 1894
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 2551
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 1229
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 2118
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/01/2018
(111) 1851
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 4568
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2018
(111) 4696
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 6058
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017
(111) 7891
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017
(111) 7889
Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2017
272 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(111) 7973
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/11/2017
(111) 7908
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2017
(111) 8071
Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2017
(111) 7958
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2017
(111) 7965
Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2017
(111) 7906
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017
(111) 7978
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/11/2017
(111) 8198
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2018
(111) 8197
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2018
(111) 8026
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2018
(111) 8017
Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/01/2018
(111) 8045
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2018
(111) 8047
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2018
(111) 8046
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/01/2018
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Гласник Бр. 11/2018

(111) 9218
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/01/2018
(111) 8052
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/01/2018
(111) 8051
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/01/2018
(111) 8075
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/01/2018
(111) 8177
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/01/2018
(111) 8181
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/02/2018
(111) 8253
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 8187
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/02/2018
(111) 12929
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2012
(111) 12930
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/08/2013
(111) 15514
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2017
(111) 15511
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 17117
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 17119
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 17120
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Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 17121
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 17118
Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/11/2017
(111) 15294
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017
(111) 16827
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/11/2017
(111) 15606
Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/11/2017
(111) 15359
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/11/2017
(111) 15743
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/11/2017
(111) 15541
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/11/2017
(111) 15550
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/11/2017
(111) 15300
Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/11/2017
(111) 15392
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/11/2017
(111) 15393
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/11/2017
(111) 15301
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/11/2017
(111) 15350
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017
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Гласник Бр. 11/2018

(111) 15382
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017
(111) 17071
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017
(111) 17623
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2017
(111) 15787
Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/11/2017
(111) 16281
Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/11/2017
(111) 16352
Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/12/2017
(111) 15004
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2018
(111) 15003
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2018
(111) 15267
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15269
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15268
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15064
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15063
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15061
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
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(111) 15062
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15250
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15251
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 15252
Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/02/2018
(111) 17364
Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/02/2018
(111) 15160
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/02/2018
(111) 15155
Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/02/2018
(111) 16391
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2018
(111) 16392
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2018
(111) 15495
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2018
(111) 15154
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2018
(111) 16538
Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/02/2018
(111) 15193
Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/02/2018
(111) 15547
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 15546
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30 Ноември 2018

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 18580
Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/02/2018
(111) 15215
Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/02/2018

СПОЈУВАЊА
(111) 9373

(111) 20203

(732) Philip Morris International Finance
Corporation

(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ

9201 Arboretum Parkway, Richmond,

експорт-импорт Скопје

Virginia, 23236, US

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, MK

(111) 8815
(732) Philip Morris International Finance

(111) 23269

Corporation
9201 Arboretum Parkway, Richmond,

(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134,

Virginia, 23236, US

US

(111) 14704

(111) 23268

(732) Astex Pharmaceuticals, Inc.
4420 Rosewood Drive, Suite 200 Pleasanton,

(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134,

94588 California, US

US

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 8666 MK/T/ 1997/41
(111) 21776 MK/T/ 2013/1033

ОБНОВУВАЊА
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(111) 949

(186) 25/05/2027

(111) 3396

(186) 25/05/2027

(111) 3928

(186) 31/01/2027
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(111) 3952

(186) 28/02/2027

(111) 3964

(186) 15/12/2026

(111) 3356

(186) 15/12/2026

(111) 4041

(186) 10/07/2027

(111) 2628

(186) 15/12/2026

(111) 2638

(186) 22/07/2027

(111) 1902

(186) 20/12/2027

(111) 6333

(186) 30/12/2027

(111) 1911

(186) 21/12/2027

(111) 2959

(186) 15/09/2027

(111) 2960

(186) 01/06/2027

(111) 2961

(186) 01/06/2027

(111) 2969

(186) 31/01/2027

(111) 2974

(186) 25/02/2027

(111) 1576

(186) 15/09/2027

(111) 1603

(186) 25/03/2027

(111) 2600

(186) 15/12/2026

(111) 1299

(186) 21/12/2027

(111) 2049

(186) 23/12/2026

(111) 4333

(186) 05/08/2027

(111) 4334

(186) 05/08/2027

(111) 4340

(186) 05/08/2027

(111) 4344

(186) 15/12/2027

(111) 1692

(186) 25/05/2027

(111) 1693

(186) 25/05/2017

(111) 1699

(186) 25/05/2027

(111) 1705

(186) 25/05/2027

(111) 1706

(186) 05/08/2027

(111) 1707

(186) 25/05/2027

(111) 1713

(186) 05/08/2027

(111) 1715

(186) 05/08/2027

(111) 1716

(186) 05/08/2027

(111) 1717

(186) 05/08/2027

(111) 1718

(186) 05/08/2027

(111) 2063

(186) 30/12/2027

(111) 2107

(186) 05/05/2027

Трговски марки
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(111) 2494

(186) 30/12/2027

(111) 2497

(186) 25/02/2027

(111) 4365

(186) 25/02/2027

(111) 2732

(186) 30/12/2027

(111) 1754

(186) 21/11/2026

(111) 1756

(186) 13/10/2026

(111) 1757

(186) 21/11/2026

(111) 2715

(186) 21/12/2027

(111) 2251

(186) 31/01/2027

(111) 2252

(186) 31/01/2027

(111) 2256

(186) 31/01/2027

(111) 2777

(186) 10/04/2027

(111) 4648

(186) 15/12/2026

(111) 2412

(186) 12/09/2027

(111) 7262

(186) 31/10/2026

(111) 7716

(186) 26/11/2026

(111) 7677

(186) 02/12/2026

(111) 7460

(186) 09/12/2026

(111) 9173

(186) 06/01/2027

(111) 7424

(186) 06/01/2027

(111) 7425

(186) 06/01/2027

(111) 7427

(186) 06/01/2027

(111) 7377

(186) 06/01/2027

(111) 9415

(186) 08/01/2027

(111) 7528

(186) 08/01/2027

(111) 8662

(186) 15/01/2027

(111) 8661

(186) 15/01/2027

(111) 8805

(186) 15/01/2027

(111) 8666

(186) 27/01/2027

(111) 8668

(186) 27/01/2027

(111) 8670

(186) 27/01/2027

(111) 8665

(186) 27/01/2027

(111) 8669

(186) 27/01/2027

(111) 8804

(186) 28/01/2027

(111) 9441

(186) 04/02/2027

(111) 9467

(186) 05/02/2027
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Гласник Бр. 11/2018
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(111) 6766

(186) 06/02/2027

(111) 7499

(186) 14/02/2027

(111) 7502

(186) 19/02/2027

(111) 7503

(186) 19/02/2027

(111) 7504

(186) 19/02/2027

(111) 7505

(186) 19/02/2027

(111) 7506

(186) 19/02/2027

(111) 7507

(186) 19/02/2027

(111) 7508

(186) 19/02/2027

(111) 7431

(186) 27/02/2027

(111) 7511

(186) 27/02/2027

(111) 7432

(186) 27/02/2027

(111) 7379

(186) 27/02/2027

(111) 7417

(186) 03/03/2027

(111) 7544

(186) 14/03/2027

(111) 9094

(186) 21/03/2027

(111) 7362

(186) 26/03/2027

(111) 7771

(186) 28/03/2027

(111) 7331

(186) 28/03/2027

(111) 7829

(186) 28/03/2027

(111) 7402

(186) 01/04/2027

(111) 7850

(186) 06/05/2027

(111) 7793

(186) 13/05/2027

(111) 7639

(186) 13/05/2027

(111) 7620

(186) 20/06/2027

(111) 7569

(186) 01/07/2027

(111) 7578

(186) 09/07/2027

(111) 7675

(186) 21/07/2027

(111) 7794

(186) 29/08/2027

(111) 7796

(186) 29/09/2027

(111) 7911

(186) 13/10/2027

(111) 7910

(186) 13/10/2027

(111) 8005

(186) 15/10/2027

(111) 7886

(186) 22/10/2027

(111) 7997

(186) 26/11/2027

(111) 8199

(186) 02/12/2027
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(111) 7993

(186) 03/12/2027

(111) 7994

(186) 05/12/2027

(111) 8068

(186) 23/12/2027

(111) 7996

(186) 23/12/2027

(111) 8486

(186) 24/06/2028

(111) 13694

(186) 31/03/2026

(111) 23629

(186) 05/05/2026

(111) 13832

(186) 11/05/2026

(111) 13735

(186) 20/06/2026

(111) 13734

(186) 20/06/2026

(111) 17194

(186) 20/06/2026

(111) 14275

(186) 08/08/2026

(111) 13852

(186) 24/08/2026

(111) 14053

(186) 18/09/2026

(111) 13996

(186) 02/10/2026

(111) 15174

(186) 06/10/2026

(111) 15131

(186) 30/10/2026

(111) 13247

(186) 30/10/2026

(111) 14174

(186) 02/11/2026

(111) 14172

(186) 02/11/2026

(111) 14173

(186) 02/11/2026

(111) 14090

(186) 03/11/2026

(111) 14501

(186) 10/11/2026

(111) 14502

(186) 10/11/2026

(111) 14503

(186) 10/11/2026

(111) 14409

(186) 24/11/2026

(111) 14066

(186) 24/11/2026

(111) 14737

(186) 29/11/2026

(111) 14355

(186) 30/11/2026

(111) 13979

(186) 05/12/2026

(111) 14129

(186) 06/12/2026

(111) 14323

(186) 07/12/2026

(111) 14322

(186) 07/12/2026

(111) 14049

(186) 19/12/2026

(111) 13991

(186) 19/12/2026

(111) 14473

(186) 21/12/2026
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(111) 15697

(186) 18/01/2027

(111) 14065

(186) 18/01/2027

(111) 14376

(186) 18/01/2027

(111) 14529

(186) 25/01/2027

(111) 14483

(186) 29/01/2027

(111) 14753

(186) 05/02/2027

(111) 14603

(186) 08/02/2027

(111) 14441

(186) 09/02/2027

(111) 14576

(186) 12/02/2027

(111) 14585

(186) 13/02/2027

(111) 14602

(186) 13/02/2027

(111) 14495

(186) 15/02/2027

(111) 14797

(186) 19/02/2027

(111) 14319

(186) 20/02/2027

(111) 14385

(186) 21/02/2027

(111) 15671

(186) 23/02/2027

(111) 14435

(186) 14/03/2027

(111) 14301

(186) 15/03/2027

(111) 14318

(186) 15/03/2027

(111) 14437

(186) 20/03/2027

(111) 14364

(186) 20/03/2027

(111) 14331

(186) 26/03/2027

(111) 14314

(186) 26/03/2027

(111) 14792

(186) 29/03/2027

(111) 14591

(186) 02/04/2027

(111) 14592

(186) 02/04/2027

(111) 14593

(186) 02/04/2027

(111) 14594

(186) 02/04/2027

(111) 14595

(186) 02/04/2027

(111) 14596

(186) 02/04/2027

(111) 14415

(186) 02/04/2027

(111) 14421

(186) 02/04/2027

(111) 14863

(186) 02/04/2027

(111) 14420

(186) 02/04/2027

(111) 14711

(186) 04/04/2027

(111) 14704

(186) 12/04/2027
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(111) 14906

(186) 27/04/2027

(111) 14907

(186) 27/04/2027

(111) 14831

(186) 08/05/2027

(111) 14899

(186) 23/05/2027

(111) 14662

(186) 31/05/2027

(111) 14761

(186) 01/06/2027

(111) 14882

(186) 05/06/2027

(111) 14773

(186) 18/06/2027

(111) 15095

(186) 19/06/2027

(111) 14900

(186) 16/07/2027

(111) 14902

(186) 16/07/2027

(111) 14904

(186) 16/07/2027

(111) 16037

(186) 13/08/2027

(111) 16285

(186) 20/08/2027

(111) 15307

(186) 15/10/2027

(111) 15376

(186) 16/10/2027

(111) 16769

(186) 18/10/2027

(111) 15315

(186) 22/10/2027

(111) 14917

(186) 31/10/2027

(111) 15353

(186) 19/11/2027

(111) 15298

(186) 19/11/2027

(111) 16770

(186) 19/11/2027

(111) 15129

(186) 18/12/2027

(111) 15127

(186) 18/12/2027

(111) 15130

(186) 18/12/2027

(111) 15372

(186) 21/12/2027

(111) 15413

(186) 21/12/2027

(111) 15370

(186) 21/12/2027

(111) 15558

(186) 21/12/2027

(111) 15390

(186) 21/12/2027

(111) 15371

(186) 21/12/2027

(111) 14801

(186) 07/02/2028

(111) 15010

(186) 07/02/2028

(111) 15628

(186) 21/08/2028

(111) 17817

(186) 20/11/2028

Трговски марки

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 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. 11/2018

30 Ноември 2018

(21) ID 2018/9

(45) 30/11/2018
(22) 16/02/2018

(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"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

(21) ID 2018/10

30 Ноември 2018

(45) 30/11/2018
(22) 16/02/2018

(28)
(30)

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"

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(21) ID 2018/28

(45) 30/11/2018
(22) 15/10/2018

(28)
(30)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Атанасов Миле
(73) Атанасов Миле
ул. Солидарност бр. 32, 2000 Штип,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 07-99
(54) "Држач за лижавчиња"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

Индустриски дизајн

30 Ноември 2018
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(21) ID 2018/29

(45) 30/11/2018
(22) 17/10/2018

(28)
(30)

3 (три) дизајни, тродимензионални

(72)
(73) Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО СКОПЈЕ
бул. Јане Сандански бр. 109/1-3, 1000 Скопје, , MK
(74) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

Индустриски дизајн

30 Ноември 2018

291 | С т р а н а

30 Ноември 2018

292 | С т р а н а

Гласник Бр. 11/2018

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 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)
07-99
09-01
23-03
23-03

(21)
МК/I/2018/0028
MK/I/2018/0029
MK/I/2018/0009
MK/I/2018/0010

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)
Атанасов Миле
Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР
2000 КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

Индустриски дизајн

(21)
MK/I/2018/0028
MK/I/2018/0029
MK/I/2018/0009
MK/I/2018/0010
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 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. 11/2018

30 Ноември 2018

(11) 846

(45) 30/11/2018

(21) ID 2017/14

(22) 18/09/2017

(18) 18/09/2022
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Антевски Горан (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000 Скопје, )
(73) Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје
бул. Кузман Јосифовски 8/2, Аеродром, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 08-08
(54) Држачи и Спојница за закачување на сталажи

Индустриски дизајн
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30 Ноември 2018
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Гласник Бр. 11/2018

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(11) 843

(45) 30/11/2018

(21) ID 2018/2

(22) 09/01/2018

(18) 09/01/2023
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30) 29/610,630 13/07/2017 US and 29/610,688 14/07/2017 US
(72) de Boer, Sanne Kirsten,c/o Spectrum Brands, Inc., (3001 Deming Way Middelton, Wisconsin
53562)
(73) Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562,, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул."Орце Николов" 68/4, реон 20, 1000 Скопје
(51) 01-06
(54) ПЕЛЕТИРАНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(11) 845
(21) ID 2018/17

(45) 30/11/2018
(22) 22/06/2018
(18) 22/06/2023

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Красен Ангелов Куркчиев (Krasen Angelov Kyurkchiev) (ул. Тракиска број 10 9700 Шумен)
(73) Итал Фоод ЕАД
ул. Тракиска број 10 Шумен,, BG
(74) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски
ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје
(51) 09-03
(54) Фиока за транспорт
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Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 2018

(11) 844

(45) 30/11/2018

(21) ID 2018/18

(22) 25/06/2018

(18) 25/06/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Емил Боев (ул. Иван Аговски бр. 11-1/27 Скопје, Карпош) and Кристофер Боев (ул. Иван
Аговски бр. 11-1/27 Скопје, Карпош)
(73) Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увозизвоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје
ул. Петре Георгиев бр. 117 Скопје - Чаир, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
(51) 20-02
(54) "Дисплеј"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр. 11/2018

30 Ноември 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)
01-06
08-08
09-03
20-02

(11)
843
846
845
844

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)
Spectrum Brands, Inc.
Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија
на големо и мало увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ
ДОО Скопје
Итал Фоод ЕАД

(11)
843
844

(21)
MK/I/2018/0002
MK/I/2018/0018

846
845

MK/I/2017/0014
MK/I/2018/0017

ОБНОВУВАЊА
(111) 395
(111) 396

(186) 29/12/2023
(186) 29/12/2023

(111) 397

(186) 29/12/2023

(111) 398
(111) 399

(186) 29/12/2023
(186) 29/12/2023

(111) 400
(111) 401

(186) 29/12/2023
(186) 29/12/2023

Индустриски дизајн
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