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

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

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

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

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

2|С т р а на
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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Деловите од лозата (3), како ластарите и

(51) A 0100 00/00
(11) 8188

(13) А

лисната маса (4), лежат на површината на

(21) 2015/551

(22) 14/10/2015

рамката. Преку подесување на аголот на
вртење на рамката во однос на Сонцето се

(45) 31/05/2018
(30) П20150551 14/10/2015 MK
(86)

овозможува одвојување на лисната маса од
гроздовите (5). На овој начин се ствараат

(87)
(73) Јаќовски Велимир

услови за поефикасно прскање на виновата
лоза, како и полесно собирање на

Кеј 13 Ноември, 20/7, Скопје, MK

гроздовите. Со подесување на активната

(74)

површина на рамката и аголот на нејзино
вртење, не само се одвојува лисната маса од

(72) Велимир Јаќовски
(54) АДАПТИВАНА РАМКА ЗА ВИНОВА

гроздовите, но се ствараат услови за
оптимално искористување на сончевата

ЛОЗА

енергија за раст и развој на лозата.

(57) Конструкцијата на адаптивната раллка
за винова лоза се состои од обртна рамка
(1), прицврстена за неподвижен држач (2).
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Патенти

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2017

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)

8A010000/00

8A010000/00

8188

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)
Јаќовски Велимир

(51)
8A010000/00

(11)
8188

(13)
А

ПРОМЕНИ

(11) 2383

55 Network Drive, Burlington,

(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,

Massachusetts USA 01803, US; 1200
Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois

Middlesex, TW8 9GS, GB

United States of America, 60015, US and
Thurgauerstrasse 130 CH-8152 Glattpark

(11) 5791

(Opfikon), CH

(73) Dyax Corporation
55 Network Drive, Burlington,

(11) 5767

Massachuetts USA 01803, US

(73) MorphoSys AG
Semmelweisstrasse 7, D-82152 Planegg,

(11) 5791
(73) Dyax Corporation; Baxalta

DE

Incorporated and Baxalta GmbH

Патенти
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ПРЕНОС
(11) 2383

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301,, US

(73) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, Suite 400,

(11) 5747

2711 Centreville Road Wilmington, Delaware
19808, US

(73) Elanco US Inc
2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,
US

(11) 3420
(73) Elanco US Inc

(11) 5779

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,
US

(73) Elanco US Inc
2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,
US

(11) 4022
(73) Elanco US Inc
2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,

(11) 7822
(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated

US

Thurgauerstrasse 130 CH-8152 Glattpark

(11) 4173

(Opfikon) , CH and 1200 Lakeside Drive,
Bannockburn, Illinois United States of

(73) Elanco US Inc
2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,

America, 60015, US

US

(11) 5922

(11) 5275

(73) GPCP IP Holdings LLC,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia

(73) Array BioPharma, Inc. company
organised under the laws of the State of

30303, US

Delaware and having a place of busines at
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301,, US

(11) 6794
(73) FRESENIUS KABI Deutschland GmbH
Else Kroner-Strasse 1 61352 Bad Homburg,,

(11) 5275
(73) Novartris AG,

6|С т р а н а
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СПОЈУВАЊЕ
(11) 1686

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122

(73) Dompe S.p.A.

Milano, IT

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

(11) 5275

(11) 1686

(73) Novartis International Pharmaceutical
Ltd

(73) Dompé farmaceutici S.p.A.

, BM

ПРЕСТАНОК
(11) 894

840 Memorial Drive Cambridge, MA 02139,

(73) Herz Armaturen Ges, m.bH

US

1232 Wien, AT
(11) 2054
(11) 895
(73) Herz Armaturen Ges. m .b.H.

(73) YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT
COMPANY, LTD

1232 Wien, AT

Weizmann Institute of Science P.O. Box 95
76100 Rehovot, IL

(11) 1011
(73) SVENSSON, Peehr Mathias Ornfeld
8660 Skanderborg, DK

(11) 1837
(73) H.LUNDBECK A/S
Ottiliavej 7-9, 2500 Kobenhavn-Valby, DK

(11) 1176
(73) GEOX S.p.A.
Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna

(11) 1766
(73) GEOX S.p.A

Localita Biadene (Treviso), IT

Via Feltrina Centro 16 31044 Montebelluna
Localita Biadene(Treviso), IT

(11) 1262
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 2661
(73) AMGEN FREMONT INC.
6701 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, US

(11) 1348
(73) H. LUNDBECK A/S

(11) 3169

OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK

(73) Јасна Петков Стојановиќ
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000

(11) 1587
(73) PROCEPT, INC

Скопје, MK

Патенти
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цврсти

(51) B 01J 2/16

честички,

(11) 8062

(13) Т1

што

(21) 2014/559

(22) 22/12/2014

плочата за дистрибуција (4) се состои од
најмалку еден долен склоп (7) и најмалку еден

(45) 31/05/2018

се

карактеризира

со

тоа

што

(30) SI201000170 09/06/2010 SI
(96) 09/06/2011 EP11752663.2

горен склоп (11), при што секој склоп (7,11) се
состои од најмалку две плочи (8, 12) вза¬ем¬но

(97) 22/10/2014 EP2579974
(73) Brinox, D.O.O.

поврзани со истата рамнина и имаат површини
од предна перспектива во форма на прстен,

Sora 21 1215 Medvode, SI

при што плочите (12) од горниот склоп (11) се

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

преклопуваат
концентрично
на
истата
рам¬ни¬на со најмалку еден дел од плочите (8)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) TESLIC, Dusan
(54) ПЛОЧА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ГАС
НАМЕНЕТА ЗА УПОТРЕБА КАЈ УРЕДИ ЗА

на долниот склоп (7) и најмалку еден од
склоповите (7,11) е поврзан со еден елемент
(14) за вертикално менување на висината на
склопот.

ТРЕТИРАЊЕ НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ
(57) 1 Комора за обработка со плоча за
дистрибуција на гас од уред за третирање на

, има уште 5 патентни барања

(51) A 61B 5/05

(30) 20030455948P 19/03/2003 US

(11) 8146
(21) 2015/196

(13) Т1
(22) 12/01/2016
(45) 31/05/2018

8|Страна

(96) 19/03/2004 EP04722145.2
(97) 25/02/2015 EP1603455
(73) Church of Spiritual Technкорology
Патенти

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

7051 HOLLYWOOD BLVD., SUITE 100

кореспондираат со множината на симулирани

HOLLYWOOD, CA 90028, US

вредности на отпор на телото; уредот понатаму

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

се состои од мануелно позиционални средства
(24) управувани од корисникот за да се

(72) HUBBARD, Lafayette Ron DI; STINNETT,
Richard; LILLEHAUGEN, Trent and TEMPLES,

прилагоди базна
субстракција
на

John
(54) СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ И ИНДИКАЦИЈА

вредности од секоја вредност на примерокот за
да
го
добие
мерниот
сигнал;

НА ПРОМЕНИ ВО ОТПОРОТ НА ЖИВО ТЕЛО

уредот се карактеризира по тоа што единицата

(57) 1 Уред (10) за индицирање на промени во
отпорот на живо тело, уредот се состои од:

за дигитално процесирање (400) понатаму
вклучува

коло за мерење на
отпорот кое има
надворешни водови за отчитување на отпорот

средства
кои
интерполираат
помеѓу
вредностите на мерниот сигнал добиени од

на живо тело сместено спроти надворешните
водови;

симулираниот отпор на телото за да ги
квантифицираат очекуваните вредности
на

средства за засилување (110) за добивање на

мерниот

аналоген мерен сигнал индикативен на
отчитаниот отпор на телото; дигитална

дополнителните вредности на отпор на телото;
средства за формирање и зачувување на

процесирачка единица (400) за дигитализација
и дигитално процесирање на мерниот сигнал за

табела поврзана со очекуваните вредности на
мерниот сигнал за соодветна вредност на

суштинско да се неутрализираат ефектите од
стареење на компонентата, толеранциие и

отпорот на телото базирано на споменатата
интерполација;

температурата на прецизноста на мерниот

средства за субстракција на мониторираната

сигнал;
и

вредност на електричниот отпор на телото од
зачуваните очекувани вредности на мерниот

индикаторски средства (16) осетливи на
процесираниот мерен сигнал за визуелно

сигнал кои зависат мануелните приалгодувачки
средства да произведат прилагоден мерен

прикажување
на
воочените
индиции
представени од осетените промени на отпорот

сигнал како мерниот сигнал на индикаторските
средства,
и

на

телото;

единицата

за

дигитално

средствата

сигнал

вредност; средства за
прилагодените
базни

за

за

множината

прилагодувањето

на

на

процесирање
(400)
вклучува
средства за субституирање на множина на

осетливоста
вклучуваат
средства
за
мултипликација на процесираниот мерен

електрични вредности на отпор за осеќање од
страна на средствата за засилување (110)

сигнал од факторот на засилување кој зависи
од позицијата на мануелните прилагодувачки

наместо отпорот на телото, споменатата
множина симулира множина на вредности на

средства (24) без да имаат влијание на
работата на средствата за супстракција, и за

отпор

аплицирање на резултатот од индикаторските

на

телото;

средства
(120a)
за
дигитализирање
и
зачувување во меморијата множеството од

средства

мерните

, има уште 10 патентни барања

Патенти

сигнални

вредности

кои
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(51) A 01N 43/50, A 01N 25/22
(11) 8153
(13) Т1

(54) МЕТОД ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА
ДЕГРАДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ХЕМИСКИ

(21) 2015/518

(22) 01/10/2015

АКТИВНА СОСТОЈКА

(45) 31/05/2018

(57)

1

Употреба

на

најмалку

еден

(30) JP2008211054 19/08/2008 JP

стабилизатор избран од епоксидно животинско

(96) 19/08/2009 EP09788041.3
(97) 30/09/2015 EP2320733
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Osaka-shi Osaka 550-0002, JP

масло; епоксидно растително масло; нејонско
или
анјонски
сурфактант,
полихидричен

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

бикарбонати на земноалкални метали; водни
раствори на силикат; основни силикати; и

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

основни силикати на алкални земни метали за

(72) SHINDO, Takeshi; OHNO, Hiromi and
ISHIBASHI, Yutaka

контрола на деградацијата на цијазофамид.
, има уште 3 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(96) 15/04/2011 EP11730120.0

(11) 8093
(21) 2017/508

(13) Т1
(22) 04/07/2017

(45) 31/05/2018
(30) US324944P 16/04/2010 US
10 | С т р а н а

алкохол; хидроксиди, соли и бикарбонати на
алкални
метали;
хидроксиди,
соли
и

(97) 12/04/2017 EP2558499
(73) Biogen MA Inc.
225 Binney Street, Cambridge, MA 02142,, US
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секвенцата

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(и) амино киселински остатоци на позиции 1, 67

QQDYSSPYT,

каде

што:

(72) LUGOVSKOY, Alexey, A.; TAYLOR,
Frederick, R. and MCLACHLAN, Karen
(54) АНТИ-VLA-4 АНТИТЕЛА

и 87 од рамката од променливиот лесен ланец
според шемата на Кабат нумерирање се

(57) 1 Молекул од рекомбинантно антитело,

супституирани со не-човечки остатоци, каде
што не-човечкиот остаток на позиција 1 од

или α4-врзувачки фрагмент од истиот, што
содржи променлив тежок ланец и променлив

рамката е серин (S), не-човечкиот остаток на
позиција 67 од рамката е тирозин (Y) и не-

лесен

што:

човечкиот остаток на позиција 87 од рамката е

(a) променливиот тежок ланец ја содржи
рамковната секвенца од променливиот тежок

фенилаланин
(F);
и
(ии) амино киселински остатоци на позиции 24

ланец од IGHVl-f и CDRи од VH ланецот од
HP1/2 антитело од глушец, каде што CDR1 ја

и 94 од рамката од променливиот тежок ланец
според шемата на Кабат нумерирање се

содржи секвенцата GFNIKDTYM, CDR2 ја
содржи секвенцата RIDPASGDTKYDPKFQV и

супституирани со не-човечки остатоци, каде
што не-човечкиот остаток на позиција 24 од

CDR3 ја содржи секвенцата GMWVSTGYALDF;

рамката е аланин (A) и не-човечкиот остаток на

и
(б)

позиција 94
киселина

ланец,

назначено

променливиот

лесен

со

ланец

тоа,

ја содржи

од

рамката

е

аспарагинска
(D);

рамковната секвенца од променливиот лесен
ланец од IGKV4-1 и CDRи од VL ланецот од

и каде што молекулот од рекомбинантно
антитело или α4-врзувачкиот фрагмент од

HP1/2 антитело од глушец, каде што CDR1 ја
содржи секвенцата KASQSVTNDVA, CDR2 ја

истиот

содржи секвенцата YASNRYT и CDR3 ја содржи

, има уште 6 патентни барања

Патенти

врзува

VLA-4.
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(51) C 07D 403/06, C 07D 413/14, C 07D 249/12,

составена од флуор, метил, трифлуорометил,

C 07D 401/06, C 07D 417/06, C 07D 409/06, C

етил

07D 409/14, C 07D 413/06, A 61K 31/4196, A 61P
9/00

и
каде што фенил може да е супституиран до два

и

хидроксил

(13) Т1
(22) 25/07/2017

пати од идентични или различни радикали
одбрани од групата составена од флуор, хлор,

(45) 31/05/2018
(30) DE102010009631 27/02/2010 DE

циано,
метил,
дифлуорометил,
трифлуорометил, етил, хидроксил, метокси,

(96) 25/02/2011 EP11704637.5

трифлуорометокси, етокси, хидроксикарбонил,

(97) 03/05/2017 EP2539326
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

метоксикарбонил,
аминокарбонил,

Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE

или
претставува

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

или
претставува (C3-C6)-циклоалкил кој може да е

(72) DELBECK, Martina; KOLKHOF, Peter;

моно- или

FÜRSTNER, Chantal; KELDENICH, Jörg;
KRETSCHMER, Axel; PLUSCHKELL, Ingo;

различни радикали одбрани од групата
составена од флуор, метил, трифлуорометил,

POOK, Elisabeth; SCHMECK, Carsten and
TRÜBEL, Hubert
(54) БИСАРИЛ-ПОВРЗАНИ
АРИЛТРИАЗОЛОНИ И НИВНА УПОТРЕБА

етил
и
хидроксил,
Ar1 претставува фенил или тиенил, секое од

(11) 8039
(21) 2017/561

(57)

1

Соединение

со

формулата

етоксикарбонил

и

(C2-C6)-алкенил

дисупституиран од идентични или

нив може да е моно- или дисупституиран од
идентични или различни радикали одбрани од
(I)

групата составена од флуор, хлор, циано,
метил, трифлуорометил, етил, хидроксил,
метокси,
трифлуорометокси
и
етокси,
L1 претставува групата -CH2- или
-SO2-,
Q претставува 5-член хетероарил прстен што
има до три прстен хетероатоми од групата
составена од N, O и S или 6-член хетероарил
прстен што има до два азотни прстен атоми или
претставува опционално супституиран фенил
прстен
со
формулата
во

во
која
R1 претставува (C1-C6)-алкил кој може да е
моно- до трисупституиран од идентични или

каде што (C3-C6)-циклоалкил може да е
супституиран до два пати од идентични или
различни

радикали

12 | С т р а н а

одбрани

од

групата

* ја означува точката на
за
групата
L1

прикачување
и

различни радикали одбрани од групата
составена од флуор, трифлуорометил, оксо,
хидроксил, метокси, етокси, (C3-C6)-циклоалкил
и
фенил,

која

прикачување

** ја означува точката на
за
групата
L2,

и
R2A претставува водород, флуор, хлор, бром,
метил,
трифлуорометил,
хидроксиметил,
карбамоилоксиметил,
хидроксикарбонил,
Патенти
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метоксикарбонил,
аминокарбонил,

етоксикарбонил,
метиламинокарбонил

или

R3B

претставува

хидроксикарбонил,

водород,

(C1-C4)-алкил,

(C1-C4)-алкоксикарбонил

терц-бутиламинокарбонил,
R2 претставува супституент одбран од групата

или
аминокарбонил,
каде што (C1-C4)-алкил може да е супституиран

составена од флуор, хлор, бром, (C1-C4)-алкил,
(C3-C6)-циклоалкил, фенил, (C1-C4)-алкокси,

од
и

хидроксикарбонил,
аминокарбонил

p го претставува бројот 1 или
2,
каде што во случај кога групата -CR3AR3B- се

(C1-C4)-алкоксикарбонил,
и
моно-(C1-C4)-

хидроксил

или

карбамоилокси,

алкиламинокарбонил,

јавува двапати индивидуалните значења на

каде што (C1-C4)-алкил супституентот од своја
страна може да е супституиран од хидроксил,

R3A и R3B може во секој случај да се
идентични
или
различни,

карбамоилокси,
(C1-C4)-алкоксикарбонил

и
Ar2 претставува фенил кој може да е моно- или

или аминокарбонил или до три пати од флуор
и

дисупституиран од идентични или различни
радикали одбрани од групата составена од

каде што фенил супституентот од своја страна

флуор,

може да е супституиран од флуор, хлор, метил
или
трифлуорометил,

трифлуорометил,
(C1-C4)-алкил,
метокси,
дифлуорометокси, трифлуорометокси и етокси,

n
го
претставува
бројот
0
или
1,
L2 претставува врска или претставува група со

и соли, солвати и солвати на нивните соли.

формулата
-(CR3AR3B)pR3A
претставува
водород

, има уште 8 патентни барања

(C1-C4)-алкокси,
хидроксикарбонил,

во
или

која
метил,

хлор,

циано,

дифлуорометил,

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 33/24, A

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

61K 39/00

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 8041
(21) 2017/562

(13) Т1
(22) 25/07/2017

(45) 31/05/2018
(30) US20090209390P 05/03/2009 US and
US20090209471P 05/03/2009 US
(96) 05/03/2010 EP10708470.9

(72) HUANG, Haichun; PAN, Chin; LEBLANC,
Heidi; TERRETT, Jonathan, Alexander;
MEADDOUGH, Erika; CHEN, Bingliang and RAONAIK, Chetana
(54) ЦЕЛОСНИ ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА
КОИШТО СЕ СПЕЦИФИЧНИ ЗА CADM1

(97) 14/06/2017 EP2403878
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C. and Oxford
BioTherapeutics Ltd

(57) 1 Изолирано моноклонално антитело или

Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08540, US and 94A Innovation

човечки CADM1 и содржи тешка низа на
варијабилен регион којашто ја содржи

Drive
Milton Park

аминокиселинската секвенца како што е
наведено во SEQ ID NO: 19, 20, или 21 и лесна

Abingdon

низа на варијабилен регион којашто ја содржи

Oxfordshire OX14 4RZ, GB

аминокиселинската

Патенти

негов антиген-врзувачки дел или антитело
фрагмент којшто се врзува за епитоп на

секвенца

како

што

е
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наведено во SEQ ID NO: 22, 23, или 24.

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07C 271/44, C 07C 219/04, C 07C 211/63,

(11) 8042

(13) Т1

C 07C 69/96, C 07C 271/52, A 61K 31/27, A 61K
31/265, A 61K 31/225, A 61K 31/222, A 61K 9/00,

(21) 2017/563

(22) 25/07/2017
(45) 31/05/2018

A 61P 29/00
(30)
(96) 31/08/2010 EP10755265.5

(54) УПОТРЕБА НА КАНАБИДИОЛ
ПРОЛЕКОВИ ЗА ЛОКАЛНА И

(97) 31/05/2017 EP2473475
(73) Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

ТРАНСДЕРМАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА СО
МИКРОИГЛИ

80 W. Lancaster Avenue Suite 300
Devon, PA 19333, US

(57) 1 Систем за доставување на лек со
микроигли за трансдермална или локална

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

администрација на канабидиол пролек на цицач

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

што

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) STINCHCOMB, Audra, Lynn; BANKS, Stan,

a)
фармацевтски
состав
што
содржи
канабидиол
пролек
со
формула:

содржи:

Lee; GOLINSKI, Miroslaw, Jerzy; HOWARD,
Jeffrey, Lynn and HAMMELL, Dana, Carmel

14 | С т р а н а
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назначен со тоа што X- е контраон добиен од

администрацијата на низа микроигли, после

фармацевтски
прифатливи
б)
низа
од

администрацијата на низа микроигли, или со
последователна администрација на низа

киселини,
и
микрони,

микроигли.
назначен со тоа што фармацевтскиот состав е
за администрација на кожата на цицачот во
сооднос

со

Патенти

низа

микоригли,

или

, има уште 13 патентни барања

пред
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(51) C 07K 19/00, C 12N 15/90, C 12N 15/63, C
12N 15/10, C 12N 15/11
(11) 8043
(21) 2017/564

1111 Franklin Street, 12th Floor
Oakland, CA 94607, US; Universitätsring 1

(13) Т1
(22) 25/07/2017

1010 Vienna, AT and Charitéplatz 1
10117 Berlin, DE

(45) 31/05/2018

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) US201261652086P 25/05/2012 US;
US201261716256P 19/10/2012 US;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) JINEK, Martin; DOUDNA CATE, James

US201361757640P 28/01/2013 US and
US201361765576P 15/02/2013 US

Harrison; LIM, Wendell; QI, Lei; CHARPENTIER,
Emmanuelle; CHYLINSKI, Krzysztof and

(96) 15/03/2013 EP13793997.1
(97) 10/05/2017 EP2800811
(73) The Regents of the University of

DOUDNA, Jennifer A.
(54) МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА RNA-

California; University of Vienna and
Charpentier, Emmanuelle

И ЗА RNA-УСМЕРЕНА МОДУЛАЦИЈА НА
ТРАНСКРИПЦИЈА

Department Of Regulation in Infection Biology
Max Planck Institute for Infection Biology

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07K 14/705, C 12N 5/10, C 12N 15/12, A

(72) GURNEY, Austin, L.; SATYAL, Sanjeev, H.

61K 38/17

and MITRA, Satyajit, Sujit, Kumar
(54) Wnt АНТАГОНИСТИ И МЕТОД НА
ТРЕТМАН

(11) 8044
(21) 2017/565

(13) Т1
(22) 25/07/2017

УСМЕРЕНА МОДИФИКАЦИЈА НА ДЕЛНА DNA

(45) 31/05/2018
(30) US20100294270P 12/01/2010 US;

(57)
1
Полипептид
кој
содржи:
(i) Wnt-врзувачко средство кое што ја содржи

US20100393675P 15/10/2010 US and
US20100424408P 17/12/2010 US

амино киселинската секвенца од SEQ ID NO:
53;
и

(96) 12/01/2011 EP11733316.1

(ii) сигнална секвенца одбрана од групата

(97) 21/06/2017 EP2523678
(73) Oncomed Pharmaceuticals, Inc.

составена од: SEQ ID NO: 72, SEQ ID NO: 70,
SEQ ID NO: 71,SEQ ID NO: 73 и SEQ ID NO: 74.

800 Chesapeake Drive
Redwood City, CA 94063-4748, US

, има уште 17 патентни барања

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

16 | С т р а н а
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(51) A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 31/185,
A 61K 31/195, A 61K 31/44, A 61K 31/42, A 61P

(54) НОВИ КОМПОЗИЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА

25/00, A 61P 29/00
(11) 8045

(13) Т1

(57) 1 Композиција за употреба во лекување
на амиотрофична латерална склероза ("ALS")

(21) 2017/566

(22) 25/07/2017

или поврзаното пореметување одбрано од

(45) 31/05/2018
(30) WO2012EP53565 01/03/2012 -- and

примарна
латерална
склероза
прогресивна атрофија на мускули

WO2012EP53570 01/03/2012 -(96) 28/02/2013 EP13706548.8

псеудобулбарна парализа и прогресивна
булбарна парализа (PBP) и фронтотемпорална

(97) 31/05/2017 EP2819664
(73) Pharnext

деменција (FTD), која опфаќа (i) aкампросат,
или неговата сол, или неговата формулација со

11 Rue des Peupliers

продолжено ослободување, и (ii) баклофен, или

92130 Issy-les-Moulineaux, FR

неговата сол, или неговата формулација со
продолжено
ослободување.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;

(PLS),
(PMA),

, има уште 13 патентни барања

NABIROCHKIN, Serguei and HAJJ, Rodolphe

Патенти
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(51) A 01N 37/34, A 01N 37/46, A 01N 43/36, A
01N 43/50, A 01N 43/54, A 01N 43/653, A 01N
43/713, A 01N 47/04, A 01N 47/12, A 01N 47/18,
A 01N 47/34, A 01N 47/44, A 01N 51/00, A 01N
55/02, A 01N 57/12, A 01N 59/20, A 01P 3/00
(11) 8046
(21) 2017/567

(13) Т1
(22) 25/07/2017

(45) 31/05/2018
(30) JP20080075748 24/03/2008 JP
(96) 24/03/2009 EP13174255.3
(97) 21/06/2017 EP2649880
(73) NIPPON SODA CO., LTD.

во

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku
Tokyo 100-8165, JP

X
претставува
атом
на
водород,
А претставува тетразоилна група претставена

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

со

формулата,

формулата

(2)

(72) Urihara, Ichirou; Isshiki, Atsunori; Hosokawa,
Hiroyasu and Saiga, Tomoyuki
(54) АГЕНС ЗА КОНТРОЛА НА РАСТИТЕЛНИ
БОЛЕСТИ
(57)

1

Агенс за контрола на растителни

болести
кој
што
содржи
дериват
на
тетразоилоксим претставен со формулата (1)
во формулата, Y претставува метил група. D
претставува група претставена со формулата
(4)
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тиаметоксам, азоксистробин и негови соли,
назначена

со

тоа,

полиоксиетилен-алкил
полиоксиетилен-алкил

што

сурфактантот

е

фенил
етер,
етер,
естер
на

полиоксиетилен-повисока
масна
киселина,
полиоксиетилен-сорбитан естер со повисока
во формулата, Z претставува (CH3)3COCONH,
R
претставува
сурфактант,

атом

на

водород,
и

најмалку еден селектиран од групата составена
од фосетил, пропамокарб, основен бакар
хлорид, хлороталонил, манцзеб, цимоксанил,
фолпет,
циазофамид,
флудиоксонил, тебуконазол,

металаксил,
протиоконазол,

масна киселина или полиоксиетилен трицирил
фенил етер, сол на естер на сулфурна
киселина од полиоксиетилен-алкил фенил етер,
алкил нафтален сулфонат, поликарбоксилат,
лигнин сулфонат, формалдехиден кондензат на
алкил нафтален сулфонат или кополимер на
изобутилен-малеински
анхидрат.
, има уште 0 патентни барања

(51) C 07H 21/00, C 07K 16/24, C 07K 17/00, A

VD1 е прв променлив домен од тежок ланец;

61K 49/16, A 61K 51/10, A 61K 49/04, A 61K

VD2 е втор променлив домен од тежок ланец;

39/395, A 61K 38/20, A 61K 38/21, A 61P 25/04,
A 61P 25/16, A 61P 3/10, A 61P 33/00, A 61P

C е константен домен од тежок ланец;
X1 е поврзувач под услов да истиот не е CH1;

9/10, A 61P 17/06, A 61P 1/00, A 61P 19/02
(11) 8047
(13) Т1

X2
n

(21) 2017/568

каде
што
наведениот
втор
полипептиден ланец содржи втор VD1-(X1)n-

(22) 26/07/2017
(45) 31/05/2018

е
независно

е

Fc
0

или

каде

region;
1;
и

што:

(30) US334917P 14/05/2010 US and

VD2-C-(X2)n,

US425701P 21/12/2010 US
(96) 13/05/2011 EP11781350.1

VD1 е прв променлив домен од лесен ланец;
VD2 е втор променлив домен од лесен ланец;

(97) 03/05/2017 EP2571532
(73) Abbvie Inc.

C е константен домен од лесен ланец;
X1 е поврзувач под услов да истиот не е CH1;

North Chicago, IL 60064, US

X2
n

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

не
е

содржи
независно
0

Fc
или

регион;
1;
и

каде што наведениот прв полипептиден

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

ланец содржи аминокиселинска секвенца од
СЕК ИД БР: 212; каде што наведениот втор

(72) GHAYUR, Tariq; WU, Chengbin; AMBROSI,
Dominic, J. and HSIEH, Chung-ming
(54) IL-1 ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ

полипептиден ланец содржи аминокиселинска
секвенца од СЕК ИД БР: 215; и каде што

(57) 1 Врзувачки протеин што содржи прв и

врзувачкиот протеин врзува човечки IL-1β и
човечки
IL-1α.

втор полипептиден ланец, назначено со тоа,
што наведениот прв полипептиден ланец
содржи прв VD1-(X1)n-VD2-C-(X2)n, каде што:
Патенти

, има уште 11 патентни барања
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(51) C 07H 21/00, C 08L 5/08, C 12N 15/87, C
12N 15/113, A 61K 9/14, A 61K 31/7088
(11) 8074

(13) Т1

(21) 2017/569

(22) 26/07/2017
(45) 31/05/2018

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GAO, Jun; HSU, Eric and CHEUNG, Anthony
(54) ДВОЈНО ДЕРИВАТИЗИРАНИ ЦИТОЗАН
НАНОЧЕСТИЧКИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРАВЕЊЕ

(30) US201261613885P 21/03/2012 US
(96) 15/03/2013 EP13763497.8

И УПОТРЕБУВАЊЕ НА ИСТИТЕ ЗА
ТРАНСФЕР НА ГЕНИ ИНВИВО

(97) 10/05/2017 EP2828332
(73) enGene, Inc.

(57)
1
Цитозан-деривиранa наночестичкa
коjaшто содржи цитозан куплиран со глуконска

2386 East Mall Suite 111 Vancouver, British

киселина

Columbia V6T 1Z3, CA

, има уште 16 патентни барања

(51) B 01J 37/00, C 01G 33/00

25 rue de Clichy

и

(11) 8076

(13) Т1

75009 Paris , FR

(21) 2017/570

(22) 27/07/2017

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

(45) 31/05/2018

аргинин.

(30) FR1300629 19/03/2013 FR
(96) 12/03/2014 EP14709326.4

(72) BISSON, Laure, Jeanne, Simone; JORGE
COELHO MARQUES, Rui, Miguel; OCAMPO,

(97) 10/05/2017 EP2976300
(73) Rhodia Operations

Fabien; HARLE, Virginie and HERNANDEZ, Julien

20 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(54) СОСТАВ НА БАЗА НА ОКСИДИ НА

-

цериум

ЦИРКОНИУМ, ЦЕРИУМ, НИОБИУМ И КАЛАЈ,

-

ниобиум

ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА
ВО КАТАЛИЗА

-

калај
оксид:
помеѓу
1%
и
10%;
остатокот
е
циркониум
оксид.

(57) 1 Состав на база на оксиди на циркониум,
цериум, ниобиум и калај во следниве

, има уште 19 патентни барања

пропорции

по

тежина

на

оксид:

помеѓу

5%

и

50%;

помеѓу

5%

и

20%;

оксид:

(51) F 01K 23/10, F 01K 7/22, F 01K 7/40, H 02K
7/18
(11) 8082
(21) 2017/572

оксид:

прв извор на енергија (108) за производство на
струја со помош на поврзан генератор (114) и

(13) Т1
(22) 27/07/2017

прв согорлив издувен гас (112) и преработка на
извор на гориво од биомаса (104) кој што е

(45) 31/05/2018

различен од првиот извор на енергија, одделно

(30) US20100957719 01/12/2010 US
(96) 22/11/2011 EP11830100.1

од преработката на првиот извор на енергија и
првиот согорлив издувен гас, за да се

(97) 10/05/2017 EP2499725
(73) Eif NTE Hybrid Intellectual Property

произведе втор проток на пареа (106), кадешто
постапката, cе карактеризира со тоа што:

Holding Company, LLC
Three Charles River Place

преработката на првиот извор на енергија (108)

63 Kendrick Street Suite 101

понатаму создава прв проток на пареа како

Needham, MA 02494, US

пропратен производ (118) со помош на поврзан
топлински обновен генератор на пареа (116);

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SHORTLIDGE, Seth and CAHILL, Gregory, J.
(54) ПРЕРАБОТКА НА ХИБРИДНА БИОМАСА
СО ЦИКЛУС НА ПОВТОРЕНО ЗАГРЕВАЊЕ

преработката на изворот на гориво од биомаса
(104) создава втор проток на пареа (106) при

(57) 1 Постапка за создавање на електрична

пропратен производ, кадешто состојбата на

енергија која што се состои од преработка на

температура и притиосок кај вториот проток на

Патенти

состојба на температура и притисок на ист
начин како и кај првиот проток на пареа како
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пареа (106) се одржува на ист начин како и

рециркулација на прв дел од излезот на

состојбата на температура и притисок кај

турбински генератор на пареа (164) за повторно

првиот проток
производ

пропратен
(118);

загревање на бојлерот на биомаса (102)
конфигуриран за преработка на изворот на

со комбинација на првиот проток на пареа како
пропратен производ (118) и втриот проток на

енергија
од
биомаса;
повторно загревање на првиот дел од излезот

пареа (106), кадешто протоците на пареа се
комбинираат откако првиот проток на пареа

во бојлерот на биомаса за создавање на прва
повторно
загреана
пареа
(168);
и

како пропратен производ ќе се преработи низ

доставување на прва повторно загреана пареа

топлински обновен генератор на пареа;
насочување на комбинираниот проток на пареа

кон турбинскиот генератор на пареа (132).

(120) низ турбински генератор на пареа (124);

, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 38/29, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P
19/10

Waltham, MA 02451, US and 92100 BoulogneBillancourt , FR

(11) 8085
(21) 2017/573

на

пареа

како

(13) Т1
(22) 27/07/2017

(45) 31/05/2018
(30) US20060848960P 03/10/2006 US
(96) 03/10/2007 EP15176548.4

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) Dey, Michael J.; Mondoly, Nathalie; Rigaud,
Benedicte; Henderson, Bart and Lyttle, C. Richard
(54) СТАБИЛНА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА

(97) 17/05/2017 EP2957278
(73) Radius Health, Inc. and IPSEN PHARMA

СОДРЖИ PTHRP И НЕЈЗИНИ УПОТРЕБИ

S.A.S.

Lys26,30] hPTHrP(1-34)NH2 за употреба во
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[Glu22,25,

Leu23,28,31,

Aib29,
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лекување на остеопороза при што употребата

Lys26,30] hPTHrP(1-34)NH2 на лице на кое му е

опфаќа давање еднаш дневно од околу 75 µg

потребно.

до околу 80 µg на [Glu22,25, Leu23,28,31, Aib29,

, има уште 16 патентни барања

(51) B 01J 23/58, B 01J 23/62, C 07C 5/333
(11) 8087
(13) Т1

(54) KATAЛИТИЧКА КОМПОЗИЦИЈА И
ПОСТАПКА ЗА ДЕХИДРОГЕНИЗАЦИЈА НА

(21) 2017/575

БУТЕН ИЛИ МЕШАВИНА НА БУТАН И БУТЕН
ЗА ДОБИВАЊЕ НА 1,3-БУТАДИЕН

(22) 27/07/2017
(45) 31/05/2018

(30) IT2011MI02403 28/12/2011 IT
(96) 24/12/2012 EP12826559.2

(57) 1 Каталитичка композиција која опфаќ
микросфероиден алуминијум-оксид и активна

(97) 17/05/2017 EP2797689
(73) Versalis S.p.A.
Piazza Boldrini 1

компонента

20097 San Donato Milanese (MI), IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

платина во количество кое се движи од 1 ppm
дo 50 ppm во однос на вкупната маса на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) IEZZI, Rodolfo; MANZINI, Giulio; POLLESEL,

каталитичката композиција, и оксиди на
алкални
и/или
земноалкални
метали.

Paolo and DEL SEPPIA, Alessandro

, има уште 22 патентни барања

(51) A 47J 31/06
(11) 8088

(21) 2017/576

Патенти

која што содржи мешавина која

опфаќа галијум и/или оксиди на галијум, , калај
и/или оксиди на калај, платина и/или оксиди на

(13) Т1

(22) 28/07/2017
(45) 31/05/2018
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(30)

состојката; прва позиција (7) со уред за влез

(96) 31/07/2013 EP13178837.4

или излез на течноста, втор клип (9) кој може да

(97) 17/05/2017 EP2832269
(73) Rheavendors Services S.P.A.

се движи по оската на комората (3) и се наоѓа
внатре во комоората, клипот вклучува и стап

Via Valleggio, 2/bis
22100 Como, IT

(9б) ; комората (3) и вентилот може да се
движат
по
определена
патека
вдолж

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

вертикалната оска (А-А) од најниска позиција
(Нмин) до највисока позиција (Нмакс), патеката

(72) Doglioni Majer, Aldo; Ceriani, Ezio; Doglioni

вклучува и позиција за празнење (Нпраз) со која

Majer, Carlo and Doglioni Majer, Luca
(54) АПАРАТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА

се празни состојката од
завршувањето
на
чекорот

ПИЈАЛОЦИ
(57) 1 Апарат (1) за подготовка на пијалоци со

назначено со тоа што комората (3) и стапот (9б)
во позицијата за празнење се наоѓаат во

варење на состојката, кој се состои од комора
за варење (3) со ѕид (3а) за прием на

најниската
позиција
, има уште 19 патентни барања

(51) C 07D 471/14, C 07D 498/14, C 07D 487/14,

(30) US265563P 01/12/2009 US and

C 07D 513/14, A 61K 31/4985, A 61K 31/437, A
61P 19/00

US364116P 14/07/2010 US
(96) 01/12/2010 EP10835061.2

(11) 8096

(13) Т1

(21) 2017/577

(22) 28/07/2017
(45) 31/05/2018

24 | С т р а н а

комората по
на
варење,

(Нмин).

(97) 17/05/2017 EP2506716
(73) AbbVie Inc.
North Chicago, IL 60064, US

Патенти
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(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) WISHART, Neil; ARGIRIADI, Maria, A.;
CALDERWOOD, David, J.; ERICSSON, Anna, M.;
FIAMENGO, Bryan, A.; FRANK, Kristine, E.;
FRIEDMAN, Michael; GEORGE, Dawn, M.;
GOEDKEN, Eric, R.; JOSEPHSOHN, Nathan, S.;
LI, Biqin, C.; MORYTKO, Michael, J.; STEWART,
Kent, D.; VOSS, Jeffrey, W.; WALLACE, Grier, A.;
, има уште 2 патентни барања

WANG, Lu and WOLLER, Kevin, R.
(54) НОВИ ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Соединение претставено со следнава
формула:

(51) A 01N 25/02, A 01N 25/30, A 01N 43/56, A

хидрофилниот

органски

растворувач,

се

01P 5/00, A 01P 7/04, A 01P 9/00

карактеризира со тоа што кога составот е

(13) Т1
(22) 28/07/2017

разреден
со
вода,
антраниламидното
соединение се таложи како цврсти честички во

(45) 31/05/2018
(30) JP20080063782 13/03/2008 JP and

вода;
кадешто антаниламидното соединение е 3-

JP20080305084 28/11/2008 JP
(96) 11/03/2009 EP09718930.2

бромо-N-(2-бромо-4-хлоро-6-(1циклопропилетилкарбамоил)фенил)-1-(3-

(97) 14/06/2017 EP2254414
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi

хлоропиридин-2-ил)-1H-пиразол-5-карбоксамид;

Osaka 550-0002, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

еден избран од групата составена од N,Nдиметилацетамид,
диметилформамид,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) AWAZU, Takao; NAKAGAWA, Akira;

диметилсулфоксид,
циклохексанон,
γбутиролактон, N-метил-2-пиролидон, N-октил-2-

MORITA, Masayuki and HAMAMOTO, Taku
(54) ПЕСТИЦИДНИ СОСТАВИ

пиролидон,

(11) 8099
(21) 2017/578

и
хидрофилниот органски растворувач е барем

N-додецил-2-пиролидон,

е

тетрахидроксифурфурил алкохол, и пропилен
гликол
монометил
етер;

концентриран
состав
содржи
заедно
антраниламид соединение како пестицидна

со клаузулата дека составите подготвени со
рамномерно мешање и растварање на N-[2-

активна состојка и дисперзант растворен во
хидрофилен органски растворувач, чијшто

бромо-4-хлоро-6-[[α-метил(циклопропилметил)амино]карбонил]-фенил]-3-

состав

бромо-1-(3-хлоро-2-пиридил)-1H-пиразол-5-

(57)

1

Пестициден

содржи

од

0.1

состав

до

20

којшто

wt%

од

антаниламидното соединение, од 0.1 до 40 wt%
од дисперзантот и од 99.8 до 15 wt% од
Патенти

карбоксамид,
и
емулзифицирачки
агенс
SORPOL 2806B и N,N-диметилацетамид во
25 | С т р а н а
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однос од 5:5:90, и емулзифицирачки концентрат

диметилацетамид, 10 делови од тежина на

добиен со мешање и растварање на 5 делови

полиоксиетилен

од тежината на N-[2-бромо-4-хлоро-6-[[α-метил(циклопропилметил)амино]карбонил]-фенил]-3-

делови
од
тежина
додецилбензенсулфонат и

бромо-1-(3-хлоро-2-пиридил)-1H-пиразол-5карбоксамид, 15 делови од тежината на

тежина

флоникамид, 20 делови од тежина на N,N-

, има уште 7 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/167, H 04N 19/82, H
04N 19/176, H 04N 19/174

определување (620) дали да
споделување на на јазолно

на

тристирилфенил

ксилен

етер,

2

на
калциум
48 делови од
се

исклучени.

се дозволи
филтрирана

(11) 8103

(13) Т1

информација

помеѓу

постојниот

(21) 2017/579

(22) 28/07/2017

соседниот
синтаксичка

блок
анализа

соглчасно
услов;
(630)
интегрирано

(45) 31/05/2018

блок

и

(30) US201261624812P 16/04/2012 US
(96) 22/02/2013 EP13778244.7

знаменце од видео податочен тек само доколку
состојбата укажува дека е дозволено наведено

(97) 28/06/2017 EP2697973
(73) HFI Innovation Inc.

споделување
на
јазолно
филтрирана
информација, кадешто интегрирано знаменце

3F.-7, No.5, Taiyuan 1st Street

укажува дали постојниот блок ја споделува

Zhubei City
Hsinchu County 302, TW

јазолно
филтрираната
информација
соседниот
блок;

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

декодирање (650) на интегрирано знаменце
доколку состојбата укажува дека е дозволено

(72) FU, Chih-Ming; TSAI, Chia-Yang; HSU, ChihWei; CHEN, Ching-Yeh; HUANG, Yu-Wen and

наведено споделување на јазолно филтрирана
информација,
кадешто

LEI, Shaw-Min
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА ЈАЗОЛНО
ФИЛТРИРАЊЕ НИЗ ГРАНИЧНИ ИСЕЧОЦИ

состојбата зависи од регионално делење на

ИЛИ ПАРЧИЊА

соодветствува
состојбата е

(57)

1

обработка
декодер,

Постапка за јазолно филтрирана
на

видео пордатоци
постапката

во

видео
содржи:

од
и

сликата на, кадешто регионалното делење ја
дели
сликата
во
региони,
регионото
на исечок или парче, и
подесена да укаже дека

споделувањето
на
јазолно
филтрирана
информација
е
оневозможена
доколку
постојниот блок и соседниот блок се во

прием (610) на постоен блок на обработениреконструирани пиксели поврзани со слика од

различни

медиум

, има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00
(11) 8104
(21) 2017/580

(54) 6,7-ДИХИДРОПИРАЗОЛО[1,5A]ПИРАЗИН-4(5H)-ОН СОЕДИНЕНИЈА И

(13) Т1
(22) 31/07/2017

НИВНА УПОТРЕБА КАКО НЕГАТИВНИ
АЛОСТЕРНИ МОДУЛАТОРИ НА MGLUR2

(45) 31/05/2018

РЕЦЕПТОРИ
1

Соединение

со

формулата

(I)

(30) EP13170447 04/06/2013 --; EP13173939
27/06/2013 -- and EP14166450 29/04/2014 --

(57)

(96) 03/06/2014 EP14727824.6
(97) 10/05/2017 EP3004107
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.
Turnhoutseweg 30

или
негова
назначено

2340 Beerse, BE

секој независно одбран од групата од хало, C1-

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

4алкил, моно- или поли-халоC1-4алкил, -O-C14алкил, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, моно- или

(72) MACDONALD, Gregor, James; VAN GOOL,
Michiel, Luc, Maria; ALONSO-DE DIEGO, Sergio-

поли-халоC1-4алкилокси, -C1-4алкил-OH, C14алкилтио, моно- или поли-халоC1-4алкилтио,

Alvar; CID-NÚÑEZ, José, Maria; DELGADOGONZÁLEZ, Óscar; DECORTE, Annelies, Marie,

циано,
C3-7циклоалкил
опционално
супституиран со трифлуорометил, и -SF5; или е

стереоизомерна
со
тоа,

форма,
што

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

Antonius; MEGENS, Antonius, Adrianus,
Hendrikus, Petrus; TRABANCO-SUÁREZ, Andrés,
Avelino; GARCÍA-MOLINA, Aránzazu and

R

ANDRÉS-GIL, José, Ignacio

каде што R5 и R6 се секој независно одбран од

Патенти

2

е

одбран

од
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групата од водород, хало, циано, C1-4алкил, -

супституирана со супституент одбран од хало,

поли-халоC1-4алкил, -C1-4алкил-O-C1-4алкил, O-C1-4алкил,
моноили
поли-халоC1-

хидроксил, C1-4алкил, моно- или поли-халоC14алкил,
и
-(CO)C1-4алкил;

4алкилокси, 1-ацетилазетидин-3-ил, и NR'R";
каде што R' е одбран од водород и C1-4алкил;

R3 е одбран од водород и C1-4алкил;
R4 е одбран од групата од водород, C1-4алкил,

R" е одбран од водород и C1-4алкил; или
R' и R" заедно со азотниот атом на кој тие се

моно- или поли-халоC1-4алкил, -C1-4алкил-OC1-4алкил,
и
-C1-4алкил-OH;

прикачени формираат хетероциклична група

или

одбрана од групата од 1-азетидинил, 1пиролидинил, 1-пиперидинил, 1-пиперазинил, и

прифатлива

4-морфолинил;

C3-7циклоалкил,

каде

што

моно-

хетероцикличните групи може да е опционално

или

C1-4алкил-OH,

секоја

од

(51) C 07D 487/04, C 07D 471/22, C 07D 519/00,
C 07D 498/22, A 61K 31/519
(11) 8110
(21) 2017/581

(13) Т1
(22) 31/07/2017

(45) 31/05/2018
(30) US201061426716P 23/12/2010 US and
US346767P 20/05/2010 US
(96) 13/05/2011 EP15150036.0
(97) 03/05/2017 EP2918588
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street

N-оксид,

или

негова

сол

фармацевтски

или

солват.

, има уште 22 патентни барања

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Andrews, Steven, Wade; Condroski, Kevin,
Ronald; Haas, Julia; Jiang, Yutong; Kolakowski,
Gabrielle, R.; Seo, Jeongbeob; Yang, Hong-Woon
and Zhao, Qian
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА TRK КИНАЗА
(57)

1

Соединение

со

формулата

Boulder, CO 80301, US
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означува точката на прикачување на прстен A и
брановидната линија означена со 4 ја означува
точката на прикачување на пиразоло[1,5a]пиримидин прстенот со формулата I;
W е O, NH или CH2, каде што кога прстен A е A2, тогаш W е CH2;
m е 0, 1 или 2;
D е јаглерод, R2 и R2a се независно H, F, (1-3
или негова фармацевтски прифатлива
сол, назначено со тоа, што:
прстен A е одбран од прстени A-1 и A-2 што ги
имаат структурите:
каде што брановидната линија означена со 1 ја
означува точката на прикачување на прстен A
на прстен B и брановидната линија означена со
2 ја означува точката на прикачување на прстен
A на W;
X е N или CH;

C)алкил или OH (под услов да R2 и R2a не се
обете OH), и R3 и R3a се независно H, (1-3
C)алкил или хидрокси(1-3 C)алкил,
Z е *-NR4aC(=O)-, каде што ѕвездичката ја
означува точката на прикачување на Z на R3 кој
го носи јаглеродот;
R4a е H, (1-6C)алкил, флуоро(1-6C)алкил,
дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил,
хидрокси(1-6C алкил) или дихидрокси(2-6C
алкил); и
R5 и R6 се независно H, халоген, OH, (16C)алкил или хидрокси(1-6C)алкил.

Y е H или F;
R1 е H, (1-3C)алкокси или халоген;
каде што кога прстен B е B-1,

, има уште 16 патентни барања

каде што брановидната линија означена со 3 ја

(51) C 12N 9/82, A 61P 35/02

(73) Jazz Pharmaceuticals II SAS

(11) 8114

(13) Т1

84 Quai Charles de Gaulle Cite Internationale,

(21) 2017/582

(22) 31/07/2017

69006 Lyon, FR

(45) 31/05/2018

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(30) PCT/EP2010/054156 30/03/2010 -- and
US223320P 06/07/2009 US
(96) 06/07/2010 EP10730170.7
(97) 03/05/2017 EP2451486

(51) H 04N 19/82, H 04N 19/117

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) ABRIBAT, Thierry
(54) ПЕГИЛИРАНА Л-АСПАРАГИНАЗА
(57) , има уште -1 патентни барања

(45) 31/05/2018

(11) 8115

(13) Т1

(30) KR20100031143 05/04/2010 KR

(21) 2017/583

(22) 31/07/2017

(96) 05/04/2011 EP15191859.6

Патенти
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(97) 21/06/2017 EP2999224
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

вредноста на пикселите индицира тип на опсег,

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

множеството на компензациски вредности, кон
пиксел во опсег помеѓу пикселите на постоен

Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

блок, кадешто вкупниот дијапазон на вредности
на пикселите се рамномерно поделени во

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

множество на опсези, опсегот е еден од
множеството опсези, вредноста на пикселот е

(72) ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and

во дијапазон на вредности на пикселот кои

SHLYAKHOV, Nikolay
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

одговараат на опсегот, и компензациската
вредност одговара на множеството на опсези

КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО КОМПЕНЗАЦИЈА
ЗА ВРЕДНОСТ НА ПИКСЕЛ СПОРЕД ПИКСЕЛ

кои
одговараат
на
опсегот;
и
кога информацијата околу типот на корекција на

ГРУПИТЕ И ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО ПОМОШ НА

вредноста на пикселите индицира граничен тип,
додавање на компензациска вредност, од

ИСТИТЕ

множеството на компензациски вредности, кон

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

пиксел којшто одговара на ниво на гранична
вредност помеѓу пикселите на постоен блок,

добивање, од податочен ток, информација
околу типот на корекција на вредноста на

кадешто нивото на гранична вредост е
одредено врз основа на тоа дали вредноста на

пиксел;
кога информацијата околу типот на корекција на

пикселот (30) е поголема или помала од
вредноста на соседните обновени пискели (31,

вредноста на пикселот индицира тип на опсег и

32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38), и компензациската

граничен тип, добивање на множество на
компензациски вредности од податочниот ток;

вредност одговара на нивото на гранична
вредност помеѓу множеството на нивоа на

се

гранични

карактеризира

со

тоа

додавање

што:

кога информацијата околу типот на корекција на
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компензациска

вредност,

од

вредности.

, има уште 0 патентни барања
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(51) C 07K 14/045, C 07K 14/705, C 07K 14/47, A
61K 39/00
(11) 8119
(21) 2017/585

(54) РЕЦЕПТОРИ НА АНТИГЕНСПЕЦИФИЧНИ Т КЛЕТКИ И ЕПИТОПИ НА Т

(13) Т1
(22) 31/07/2017

КЛЕТКИ

(45) 31/05/2018

специфични лимфоидни клетки која што ги

(57)

1

Постапка за добивање на антиген-

(30) EP20100009990 20/09/2010 -- and
EP20110000045 05/01/2011 --

содржи

(96) 19/09/2011 EP11761508.8
(97) 05/07/2017 EP2618835
(73) BioNTech Cell & Gene Therapies GmbH
and TRON - Translationale Onkologie an der

(a) добивање единечна антиген-реактивна Т
клетка од примерок којшто содржи T клетки,

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

наведениот антиген и кадешто единечната

Universität Mainz gemeinnützige GmbH
An der Goldgrube 12

антиген-реактивна T клетка е изолирана од
примерок којшто содржи Т клетки со употреба

55131 Mainz, DE and Freiligrathstrasse 12
55131 Mainz, DE

на
проточна
цитометрија;
(b) добивање на нуклеинска киселина кодирајќи

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

рецептор на Т клетка којшто има специфичност
на рецептор на Т клетка од наведената

(72) SAHIN, Ugur; TÜRECI, Özlem; SIMON, Petra

единечна

and OMOKOKO, Tana

(c) воведување на наведената нуклеинска
киселина во лимфоидна клетка за да се добијат

на:

кадешто наведениот примерок е добиен од
субјект кој што е претходно изложен на

наведените
Патенти

чекорите

антиген

реактивна

Т

антиген-специфични

клетка;

и

лимфоидни
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клетки.

, има уште 3 патентни барања

(51) C 09J 7/02, G 09F 3/04, B 32B 27/32, B 32B
7/12, B 32B 27/30, B 32B 27/08, B 32B 27/36

ми¬нути, при што налепницата е во форма на
пластична фолија која што се состои најмалку

(11) 8120

(13) Т1

(21) 2017/586

(22) 01/08/2017
(45) 31/05/2018

од

след-ните

слоеви:

биаксијално растегнат полимерен тенок слој (9)

(30) DE102008045547 03/09/2008 DE
(96) 02/09/2009 EP09753052.1

прилагоден повторно да се собере на
зада¬дената температура за миење, кој што е

(97) 19/07/2017 EP2328988
(73) CCL Label Meerane GmbH

изработен од пластичен материјал на база на
поли¬етилен
терефталат
(PET),

08393 Meerane, DE

отпечатен

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

леплив слој (13) за лепење на налепницата на
производот
(5),

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

што
се
карактеризира
со
тоа
што
полимерниот тенок слој (9) е дизајниран така

(72) SCHNEIDER, Steffen and JOHLKE, Harry
(54) НАЛЕПНИЦА, ОСОБЕНО ЗА САД ЗА

што пластичната фолија, на зададената
темпе¬ратура за миење и во рамките на

ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА

максималниот

(57) 1 Налепница (1) прилагодена така да се
лепи на еден производ (5), особено на шише со

полимерниот тенок слој (9) кој што може
слободно да се собира во неговите два правци

пијалак, и прилагодена така да се одлепува во
течност
за
миење
на
задолжителна

на истегнување, постиг¬нува максимум степени
на собирање кои што се разликуваат еден од

температура за миење во рас¬пон на
температурата помеѓу 50°C и 95°C и во

друг за помалку од 50 %, и со тоа што
растегнатиот полимерен тенок слој (9) е,

максимален временски распон од помалку од 5

понатаму, дизајниран на таков на¬чин што
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украсен

временски

слој

(11),

распон

и

и

со

Патенти

Гласник Бр.5/2018

пластичната

31 Maj 2018

на

собирање е одреден во согласност со DIN

растегнување на полимерниот тенок слој (9), на

фолија,

во

двата

правци

53369 при што температурата се менува

зададената температура за миење и во
рамките на максималниот временски распон,

линеарно на 20° Kelvin/час од 30 до 105° C.

постигнува затегнатост на собирање од
најмалку 0.6 N/mm2 и степен на собирање од

, има уште 19 патентни барања

најмал¬ку 0,5 %, каде што затегнатоста на

(51) B 01D 53/94, B 01J 37/16, B 01J 37/02, B
01J 23/38, B 01J 23/44
(11) 8121
(21) 2017/587

(13) Т1
(22) 01/08/2017

(72) NEUBAUER, Torsten; WEI, Xinyi; SIANI,
Attilio and MULLER-STACH, Torsten
(54) ПОДГОТОВКА НА КАТАЛИЗАТОР ЗА
ОКСИДАЦИЈА НА ДИЗЕЛ ПРЕКУ ТАЛОЖЕЊЕ

(45) 31/05/2018

НА КОЛОИДНИ НАНОЧЕСТИЧКИ

(30) US231427P 05/08/2009 US and US844287
27/07/2010 US
(96) 28/07/2010 EP10806915.4
(97) 28/06/2017 EP2461905
(73) BASF Corporation
Florham Park, NJ 07932, US

(57) 1 Процес за подготовка на катализатор,
кој што ги опфаќа најмалку следните чекори:
(1) додавање средство за заштита во воден
раствор на метален претходник за да се добие
мешавина
(M1),

(74) Друштво за застапување од областа на

(2) додавање средство за редуцирање во

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

мешавината (M1) за да се добие мешавина
(M2), каде што средството за редуцирање е

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

алкал-метален

Патенти

борохидрид,
33 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

(3)

додавање

на

помошен

материјал

во

(5) одвојување на цврстата и течната фаза од

мешавината (M2) за да се добие мешавина

мешавината

(M3),
(4) подесување на pH на мешавината (M3) на

, има уште 5 патентни барања

вредност

во

распон

од

2

до

(M3).

7,

(51) C 07K 14/005, A 61K 39/12, A 61K 9/127, A
61K 39/00, A 61K 39/205

(57) 1 Постапка за правење на мицели коишто
содржат рабиес вирус (RV) гликопротеини (G

(13) Т1
(22) 01/08/2017

протеини), кадешто G протеините формираат
тример
којшто
содржи:

(45) 31/05/2018
(30) US20100410767P 05/11/2010 US

(a) трансформирање на Sf9 инсект домаќин

(96) 07/11/2011 EP11838942.8

клетка со бациловирус вектор којшто содржи

(97) 05/07/2017 EP2635257
(73) Novavax, Inc.

нуклеинска киселина којашто кодира RV G
протеин;

9920 Belward Campus Drive
Rockville, MD 20850, US

(b) култивирање на споменатата домаќин
клетка за да се изрази нуклеинската киселина;

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

и
(c) прочистување на RV G протеинот во

(72) LIU, Ye and SMITH, Gale
(54) РАБИЕС ГЛИКОПРОТЕИНСКИ
ЧЕСТИЧКИ СЛИЧНИ НА ВИРУС (VLPs)

формата

(11) 8122
(21) 2017/588
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мицелите.

, има уште 12 патентни барања
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(51) A 23F 3/14, A 23F 3/34, B 65D 85/804
(11) 8130
(13) Т1

каде што за подготвување на супстанцијата за
подготвување (10') капсулата за една употреба

(21) 2017/590

(1) може да се вметне во машина со комора за
подготвување (13, 15), каде што затворениот

(22) 03/08/2017
(45) 31/05/2018

(30) DE102011013962 14/03/2011 DE

контејнер има суштински основен елемент во

(96) 14/03/2012 EP15157049.6
(97) 10/05/2017 EP2912948
(73) K-fee System GmbH
Senefelder Strasse 44

форма на скратен конус (2) со затворено дно
што е запечатено на неговата страна

51469 Bergisch Gladbach, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

простор за сместување на супстанцијата за
подготвување (10') помеѓу дното и фолијата за

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

покривање (4), каде што капсулата за една

(72) Krüger, Marc; Empl, Günter and Eppler,
Wolfgang
(54) КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПИЈАЛОК

употреба (1) има филтер елемент (5),
назначено со тоа, што филтер елементот (5)

(57) 1
Капсула за една употреба (1) за
произведување пијалок од чај (12), наведената

пијалок супстанција (10) за произведување
пијалок од чај (12), каде што пијалок

капсула за една употреба има суштински

супстанцијата (10) е обезбедена така што може

затворен контејнер кој е исполнет барем во дел
со супстанција за подготвување (10') која е

да се складира во капсулата за една употреба
(1) и да се подготви во капсулата за една

озбезбедена за постапката на подготвување,

употреба (1) со помош на топла вода воведена

Патенти

оддалечена од дното со помош на фолија за
покривање (4), каде што е реализиран шуплив

содржи филтер руно и со тоа, што
супстанцијата за подготвување (10') содржи
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во капсулата за една употреба (1) под притисок,

просечна големина на честички (D4,3) од

каде

помеѓу 500 микрометри и 1500 микрометри.

што

пијалок

супстанцијата

(10)

е

суштински честичка и содржи чај барем во дел,
каде што пијалок супстанцијата (10) има

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 45/06

Magdalena, Jadwiga; HEINZ, Cornelia, Adriana,

(11) 8131
(21) 2017/591

(13) Т1
(22) 03/08/2017

Maria and STADLER, Christiane Regina
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА

(45) 31/05/2018
(30) WO2012EP02210 23/05/2012 --

ВКЛУЧУВАЈЌИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН
18.2 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК

(96) 21/05/2013 EP13724523.9
(97) 17/05/2017 EP2852408
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH and

(57) 1 Антитело за употреба во постапка за
лекување или заштитување од болест на рак,

TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

администрирање на антителото во комбинација
со
агенс,
кадешто

Universität Mainz gemeinnützige GmbH
An der Goldgrube 12

(a) антителото се врзува за CLDN18.2 и

55131 Mainz, DE and Freiligrathstrasse 12
55131 Mainz, DE

посредува во убивање на клетки коишто
изразуваат CLDN18.2 со ADCC и/или CDC,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто антителото содржи тешка низа на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; TÜRECI, Özlem; MITNACHT-

антитело којашто ја содржи аминокиселинската
секвенца претставена со SEQ ID NO: 32 и лесна

KRAUS, Rita; JACOBS, Stefan, Denis; UTSCH,

низа
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содржи
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аминокиселинската секвенца претставена со

флуороурацил, (ii) епирубицин, оксалиплатин и

SEQ

и

5-флуороурацил; (iii) 5-флуороурацил, фолна

(b) агенсот е агенс којшто го стабилизира или
покачува
изразувањето
на
CLDN18.2,

киселина и оксалиплатин, (iv) иринотекан, (v)
доцетаксел и (vi) цисплатин и нивни пролекови.

споменатиот агенс е избран од
составена
од
(i)
оксалиплатин

, има уште 17 патентни барања

ID

NO:

39,

групата
и
5-

ПРОИЗВОДИ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО

(51) A 23C 19/09, A 23C 19/00
(11) 8132
(21) 2017/592

(13) Т1
(22) 03/08/2017

ПРОИЗВОДСТВО
(57)

1

Постапка за производство на сув

(45) 31/05/2018
(30) FR20130063224 20/12/2013 FR and

прехрамбен артикал од сирење или млечни
производи,
кој
опфаќа
следни
фази:

FR20140055440 16/06/2014 FR

a) замрзнување на сирење, одбрано од варени

(96) 16/12/2014 EP14198365.0
(97) 03/05/2017 EP2885978
(73) BONGRAIN S.A.
42, rue Rieussec - 78220 Viroflay, FR

пресовани сирења и топени сириња, или
мешавини
на
млечни
производи,
чија

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

температура од -20°C или пониска; при што
спомнатото сирење или спомнатата мешавина

(72) Oustric, Claude and Beudon, Didier
(54) СУВИ ПРЕХРАМБЕНИ АРТИКАЛ ОД ТИП
НА ГРИЦКАЛИЦА ОД СИРЕЊЕ ИЛИ МЛЕЧНИ

на млечни производи има содржина на масти

конзистенција овозможува припрема во форма
на кришки и нивна манипулација, до

од 40 mas.% или помал и кој е однапред
припремен во кришки со дебелина од 4 mm или
помали;

Патенти
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b) вакумирање на спомнатото смрзнато сирење

по

или

на

c2) oпционо, фаза 2: печење на температура

млечни производи при притисок помеѓу 0,1 и
100
mbar;

помеѓу 60 и 160°C, на притисок помеѓу 0,1 и 100
mbar во тек од 5 дo 60 минути;

c) затоплување на спомнатото
сирење
или
на
спомнатата

замрзнато
замрзната

d) хладење во вакум, на притисок помеѓу 0,1 и
100 mbar, дo температура помеѓу температура

мешавина на млечни производи во вакум:
c1) фаза 1: брзо покачување на температура на

на околина (15-20°C) и 80°C при брзина на
намалување на температура помеѓу 50 и 70°C

спомнатото

по

спомнатата

замрзната

сирење

или

мешавина

на

спомнатата

kg

на

производи

и

по

час;

и

час;

мешавина
на
млечни
производи
до
температура во опсег од 110-120°C зa 12 дo

e) ставање под притисок со помош на вакумска
компензација со сув гас т.е. со содржина на

120 минути (зa 0,2 дo 2 часа), при притисок
помеѓу 0,1 и 100 mbar и при екстракционен

влага

протек на водена пареа од 0,4 дo 10 kg на вода

, има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 487/18, A 61K 31/504, A 61K 45/06, A
61P 37/00, A 61P 35/00

(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

(11) 8133
(21) 2017/593

помала

од

3

(13) Т1
(22) 04/08/2017

64293 Darmstadt, DE

(45) 31/05/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30)
(96) 07/02/2014 EP14706474.5

ppm.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(72) JORAND-LEBRUN, Catherine; KULKARNI,
Santosh and CHRISTMANN-FRANCK, Serge

(97) 07/06/2017 EP2953952
38 | С т р а н а
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(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ПИРИДАЗИНОН

алкил

ДЕРИВАТИ

Z е отсутен или означува Ar-диил или Het-диил;

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

со

1,

2

или

3

C

атоми;

L означува (CH2)n кадешто една или две CH2
групи може да бидат заменети со O и/или
CH=CH-група, и/или кадешто еден или два H
атоми може да бидат заменети со OR2, NR2R5
или
Het1;
Ar-диил означува 1,2-, 1,3- или 1,4-фенилен
опционално супституиран со од 1 до 5 групи
независно избрани од Hal, CN, -CF3, -OCF3,
OH, O-A, SO2-A, COOH, COOA, -CO-A, Oфенил,
и/или

SO2-фенил,

SO2-CF3,

Het2
A;

Het-диил означува незаситен, заситен или
ароматичен 5- или 6-член хетероциклил којшто
има 1 до 2 N, O и/или S атоми, коишто може да
бидат несупституиран или моно, ди - или
трисупституиран со Hal, CN, -CF3, -OCF3, O-A,
кадешто
R1, R3 означува секој, независно еден од друг
H, (CH2)pCON(R5)2, OA, Hal, COOH, COOA,
(CH2)pNHCOA, (CH2)pHet1, (CH2)pNR2R5, или
OH;

SO2-A, COOH, COOA, -CO-A, O-фенил, SO2фенил,
SO2-CF3,
Het2
и/или
A;
A означува неразгранет или разгранет алкил
којшто има 1 до 10 C атоми, во којшто 1 до 5 H
атоми може да бидат заменети со F и/или во

R2 означува H или линеарен или разгранет
алкил со 1, 2 или 3 C атоми, кадешто еден или

којшто еден или два не-соседни CH2 групи
може
да
бидат
заменети
со
O;

два H атоми на алкилната група може да бидат

Het1 означува морфолинил, пиперидинил или
пиролидинил;

заменети со OR6, NR5R6, NHCOR5, CONR5R6;
R4 означува H или метил, етил, пропил,
изопропил, бутил, изобутил, сек-бутил или
терц-бутил, пентил, 1-, 2- или 3-метилбутил,
1,1- , 1,2- или 2,2-диметил-пропил, 1етилпропил, хексил, 1- , 2- , 3- или 4-

Het2 означува морфолинил, пиперидинил или
пиролидинил;
Hal

означува

F,

Cl,

n
p

означува 1,
означува

2, 3, 4,
0,
1

5

и

фармацевтски

употребливи

Br,

I;

или
или

6;
2;

метилпентил, 1,1- , 1,2- , 1,3-, 2,2-, 2,3- или 3,3диметилбутил, 1- или 2-етилбутил, 1-етил-1метилпропил, 1-етил-2-метилпропил, 1,1,2- или
1,2,2-триметилпропил,
трифлуорометил;
R5 означува H или линеарен или разгранет

солвати, соли и негови стереоизомери,
вклучувајќи негови смеси во сите односи.

алкил
со
1,
2
или
3
C
атоми;
R6 означува H или линеарен или разгранет

, има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 9/12

(11) 8134

Патенти

таутомери,

(13) Т1
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Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

(21) 2017/594

(22) 07/08/2017

течност,

(45) 31/05/2018

a)

кои

епинефрин,

што

честички

или

негова

содржат:
сол;

и

(30) US20020393007P 28/06/2002 US;
US20020393716P 02/07/2002 US and

б) најмалку еден фармацевтски прифатлив
ексципиент

US20020425349P 08/11/2002 US
(96) 26/06/2003 EP03742233.4

за употреба во производството на лек за
третирање на пациент кој што има потреба од

(97) 10/05/2017 EP1531794
(73) Civitas Therapeutics, Inc.

епине¬фрин, каде што споменатите честички
треба да се дадат во еден чекор активиран од

190 Everett Ave.

здивот

Chelsea, MA 02150, US
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

респираторниот систем на пациентот бидејќи
честичките содржат најмалку 50 микрограми

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) CAPONETTI, Giovanni; BATYCKY, Richard,

епинефрин, имаат натапкана густина од
помалку од 0.4 g/cm3, и имаат фина фракција

P.; CHILDS, Mariko; EHRICH, Elliot; FU, Karen;
HRKACH, Jeffrey, S.; LI, Wen-I; LIPP, Michael, M.;

од честичката од помалку од 5.6 µm најмалку 45
проценти.

PAN, Mei-Ling and SUMMA, Jason
(54) ЕПИНЕФРИН ЗА ВДИШУВАЊЕ

, има уште 17 патентни барања

(57)

1

од

инхалатор

со

сув

прашок

во

Употребата на честички кои што не

содржат повеќе од 10% според тежината

(51) C 07D 489/02, C 07D 471/08
(11) 8135
(13) Т1

(45) 31/05/2018
(30) US201161502721P 29/06/2011 US

(21) 2017/595

(96) 29/06/2012 EP12805087.9

40 | С т р а н а
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(97) 31/05/2017 EP2725908
(73) Alkermes, Inc.

заменет алкилсулфонил, алифатик, заменет

Waltham, MA 02451, US
(74) Друштво за застапување од областа на

или заменет хетероциклил; или алтернативно
R2 и R3 заедно со јаглеродот за кој што тие се

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

закачени формираат C=X група; алтернативно,
две R11 групи заедно со јаглеродниот атом за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BLUMBERG, Laura, Cook and ARNELLE,

кој што тие се закачени формираат C=X или
C=CH2 група;

Derrick
(54) ОПИОИДНИ СОЕДИНЕНИЈА СО
СПОРЕДНО ДЕЈСТВО

каде што секој R20 и R21 е независно
селектиран од отсутен, водород, халоген, -

(57) 1 Соединение со Формула I, или негов
фармацевтски
прифатлив
естер:

алифатик, арил, заменет арил, хетероциклил

алкил, заменет алкил, арил или заменет арил;
R7 е водород, алкил, заменет алкил, арил или
заменет арил;
R9 е селектиран од водород, алифатик,
заменет алифатик, арил, заменет арил,
хетероциклил или заменет хетероциклил;
R10 е селектиран од Табела A:

Каде што s е 0, 1, 2, или 3;
Каде што:

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 7;
q е 0, 1, 2, 3, 4, или 5;

u е 0, 1 или 2;
t е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 7;

Секој R100, R101, R102, R103, R104, и R105 е

X е S или O;
R1 е селектиран од алифатик, заменет

OR20, -SR20, -NR20R21, -C(O)R20, -C(O)OR20,
-C(O)NR20R21, -N(R20)C(O)R21, -CF3, -CN, -

алифатик, арил, заменет арил, хетероциклил
или за-ме¬нет хетероциклил;

NO2, -N3, ацил, алкокси, заменет алкокси,
алкиламино, заменет алкиламино,

Секој R2, R3, R4, R6, R8, и R11 е независно

диалкиламино, заменет диалкиламино, заменет
или незаменет алкилтио, заменет или

селектиран од отсутен, водород, халоген, OR20, -SR20,

независно селектиран од водород, халоген, -

незаменет алкилсулфонил, незадолжително

-NR20R21, -C(O)R20, -C(O)OR20, C(O)NR20R21, -N(R20)C(O)R21, -CF3, -CN, -

заменет алифатик, незадолжително заменет
арил, хетероциклил или заменет хетероциклил;

NO2, -N3, ацил, алкокси, за¬менет алкокси,
алкиламино, заменет алкиламино,

Каде што терминот "заменет" се однесува на

диалкиламино, заменет диалкиламино,
алкилтио, заменет алкилтио, алкилсулфонил,
Патенти

замената на еден или повеќе водородни
ради¬кали во една дадена структура со
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радикалот на еден специфициран супституент

алкиламиноалкил, ариламиноалкил,

селектиран од хало, алкил, алкенил, алкинил,

аминоалкиламино, хидрокси, алкокси¬ал¬кил,

арил, хетероциклил, тиол, алкилтио, арилтио,
алкилтио¬ал¬кил, арилтиоалкил,

карбоксиалкил, алкоксикарбонилалкил,
аминокарбонилалкил, ацил,

алкилсулфонил, алкилсулфонилалкил,
арилсулфонилалкил, алкокси, арил¬окси,

аралкоксикар¬бо¬нил, карбоксилна киселина,
сулфонска киселина, сулфонил, фосфонска

аралкокси, аминокарбонил,
алкиламинокарбонил, ариламинокарбонил,

киселина, арил, хете-роарил, хетероциклик, и
алифатик.

алкокси¬карбонил, арилоксикарбонил,
халоалкил, амино, трифлуорометил, цијано,
нитро, алкилами¬но, ариламино,

, има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, A

(72) GONG, Yuchuan
(54) ИНХИБИТОРИ НА КРИСТАЛЕН
БРОМОДОМЕН

61P 31/18, A 61P 13/12, A 61P 15/16
(11) 8136
(13) Т1
(21) 2017/596

(22) 07/08/2017
(45) 31/05/2018

(57) 1 Изолирана кристална форма на N-[4(2,4-дифлуорофенокси)-3-(6-метил-7-оксо-6,7-

(30) US201361840777P 28/06/2013 US
(96) 27/06/2014 EP14745267.6

дихидро-1H-пироло[2,3-c]пиридин-4ил)фенил]етансулфонамид, назначено со тоа,

(97) 10/05/2017 EP3013826
(73) AbbVie Inc.
North Chicago, IL 60064, US

што

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

0.2 одбрани од групата составена од: 6.2°, 9.0°,
12.3°, 12.6°, 15.6°, 22.1°, 25.6°, 26.3°, 27.0°, и

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

27.3°.
, има уште 25 патентни барања
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(51) A 61K 36/8994, A 61P 17/16, A 61P 17/04, A
61P 17/00, A 61P 17/02
(11) 8137
(21) 2017/597

(54) EКСТРАКТ НА ТРИЦИ НА СЕМЕ НА COIX
LACRYMA-JOBI И НЕГОВАТА УПОТРЕБА

(13) Т1
(22) 07/08/2017

(57)
1
Koмпозиција која што го опфаќа
екстрактот на трици на Јовови солзи, при што

(45) 31/05/2018

екстрактот на трици на Јовови солзи опфаќа C1

(30)
(96) 20/12/2012 EP12890400.0

дo C7 на алкохолен екстракт на трици на
Јовови солзи (A) и екстракт на трици на Јовови

(97) 07/06/2017 EP2937095
(73) JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.

солзи (B) добиен со помош на јаглерод диоксид
во суперкритична флуидна состојба, а односот

9 Shennong E. Rd.
Dehe Village

помеѓу масата С1 до С7 на алкохолен екстракт
на трици на Јовови солзи (А) спрема екстрактот

Changzhi, Pingtung 90846, TW

на трици на Јовови солзи (В) добиен со помош

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

на јаглерод диоксид во суперкритична флуидна
состојба од околу 3:1 дo oколу 1:4.

(72) TSENG, Huang-Chung; HUANG, Giao-Zhi
and CHIA, Tung-An

, има уште 10 патентни барања

Патенти
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(51) G 01N 33/50, A 61K 8/67, A 61K 8/37, A 61K
8/97, A 61Q 17/04

каде што одредување на инхибицијата
на формирањето на видови на реактивен

(13) Т1
(22) 08/08/2017

кислород
индуциран
од
ултравиолетово
зрачење во епидермисот опфаќа снимање на

(45) 31/05/2018

кожно ткиво со користење на снимање на

(30) US114758 14/11/2008 US and US23713
25/01/2008 US

интензитет од флуоросцентност од два-фотони;
и каде што одредување на инхибицијата

(96) 21/01/2009 EP09703733.7
(97) 24/05/2017 EP2247949
(73) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84

на
формирањето
на
кожен
липид
хидропероксид индуциран од УВЗ ги опфаќа

4052 Basel, SZ

на субјкет и плацебо состав за да се произведе

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

антиоксидан место на кожата што содржи
антиоксиданс и кожни липиди и плацебо место

(72) BEASLEY, Donathan, G. and MEYER,
Thomas, A.
(54) МЕТОДА ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ
АНТИОКСИДАНСИ ЗА УПОТРЕБА ВО

на кожата што содржи плацебо и кожни липиди;
нанесување лента на антиоксиданс местото на

СОСТАВИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЛОКАЛНО

што содржи антиоксиданс и кожни липиди и

(57) 1 Екс виво метода на скенирање на
соединенија за антиоксидантно однесување во

примерок на плацебо лента што содржи
плацебо и кожни липиди; отстранување на

состав што треба локално да се примени на
кожа, назначено со тоа, што методата на

наведените примероци на ленти од кожата и
изложување на наведените примероци на

скенирање опфаќа одредување на способноста
на
соединението
и
да
го
инхибира

ленти на УВЗ за да се формира производ на
антиоксиданс/липид реакција индуцирана од

формирањето на кожен липид хидропероксид

УВЗ на примерокот на антиоксиданс лента и

индуциран од ултравиолетово зрачење како и
да го инхибира формирањето на видови на

производ
на
плацебо/липид
реакција
индуцирана од УВЗ на примерокот на плацебо

реактивен
кислород
ултравиолетово зрачење

лента; одделно контактирање на примерокот на
антиоксиданс лента и примерокот на плацебо

(11) 8138
(21) 2017/598

44 | С т р а н а

индуциран
од
во епидермисот;

чекорите на нанесување на состав што содржи
антиоксиданс на различни области од кожата

кожата и плацебо местото на кожата за да се
произведе примерок на антиоксиданс лента
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лента со растворувач за да се подготви прв

хидропероксид

екстракт

споредување

што

содржи

производ

на

во
на

секој

екстракт;

количеството

на

и

липид

плацебо/липид реакција индуцирана од УВЗ и
втор екстракт што содржи производ на

хидропероксид во првиот екстракт во однос на
количеството на липид хидропероксид во

плацебо/липид реакција индуцирана од УВЗ;
анализирање на наведените прв и втор

вториот

екстракт

, има уште 2 патентни барања

за

количеството

на

липид

(51) C 07D 403/04, A 61K 31/4184, A 61P 5/00
(11) 8139
(21) 2017/599

екстракт.

(13) Т1
(22) 08/08/2017

LAAK, Antonius; NAGEL, Jens; KAULFUSS,
Stefan and LANGER, Gernot
(54) НОВИ БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ
КАКО EP4 АНТАГОНИСТИ

(45) 31/05/2018

(57)

1

Соединенија со општата формула (I)

(30) EP12195849 06/12/2012 -(96) 03/12/2013 EP13798684.0
(97) 24/05/2017 EP2928884
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KUHNKE, Joachim; PETERS, Olaf; ZORN,
Ludwig; BRÄUER, Nico; BLUME, Thorsten; TER
Патенти

во

кои

R1a, R1b независно едно од друго претставува
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H,

C1-C5-алкил,

алкинил,

C2-C5-алкенил,

C3-C6-циклоалкил-(CH2)m,

C2-C5-

p

C3-C6-

B

е
е

одбрано

0,
од

следниве

и
структури,

хетероциклоалкил-(CH2)n, C1-C5-алкокси-C1C3-алкил,
C3-C6-циклоалкокси-C1-C3-алкил,

R6 , претставува H, F, Cl, CH3, CF3, CH3O или

амино-C1-C3-алкил, C1-C5-алкиламино-C1-C3алкил, C1-C5-диалкиламино-C1-C3-алкил или

CF3O,
R7, R8 во секој случај независно едно од друго

циано, каде што опционално присутната
хетероциклична единица подобро да е одбрана

претставува H, F, Cl, циано, SF5, C1-C3-алкил,
C3-C5-циклоалкил, C1-C2-алкокси или C3-C4-

од

оксетан,

циклоалкилметил, каде што соодветната алкил

тетрахидрофуран,
тетрахидропиран,
1,4диоксан, морфолин, азетидин, пиролидин,

или циклоалкил единица може да е моно- или
полихалогенирана,
и

пиперазин и пиперидин и каде што опционално
присутни
алкил,
циклоалкил
или

R9 претставува C1-C5-алкил, C2-C5-алкенил,
C2-C5-алкинил, C3-C6-циклоалкил-(CH2)n, C3-

хетероциклоалкил радикали може да се моноили
полисупституирани,
идентични
или

C6-хетероциклоалкил-(CH2)n,
или
C1-C7алкокси-C2-C5-алкил, каде што опционално

различни од халоген, C1-C5-алкил, хидроксил,

присутната хетероциклична единица е одбрана

карбоксил,
карбокси-C1-C5-алкил,
алкоксикарбонил-C1-C5-алкил
или

C1-C5C1-C5-

од
групата
составена
од
оксетан,
тетрахидрофуран,
тетрахидропиран,

алкилсулфонил,
R4 претставува H, F, Cl, C1-C2-алкил, C3-C5-

морфолин, пиролидин и пиперидин и каде што
опционално присутните алкил, циклоалкил или

циклоалкил,
C1-C2-алкокси
или
C3-C4циклоалкилметил, каде што соодветната алкил

хетероциклоалкил единици може да се моноили
полисупституирани,
идентични
или

или циклоалкил единица може да е моно- или

различни од халоген, C1-C2-алкил, C1-C2-

полисупституирана, идентична или различна од
халоген
или
хидроксил,

алкокси
и
нивни

A претставува RO-CO(CH2)p, каде што R
претставува
H
или
C1-C2-алкил,

енантиомери,
циклодекстрин

m
n

, има уште 12 патентни барања

групата

е
е

0,
0,
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составена

1,
1,

од

2
2

или
или

3,
3,

или
изомери,
солвати

карбоксил,
диастереоизомери,
и

соли
или
клатрати.

Патенти
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(51) C 07C 229/50, C 07C 237/04, C 07C 321/16,
C 07C 271/24, C 07C 237/20, C 07D 317/40, A

(57) 1 1.

Соединение претставено со
формулата

61K 38/00, A 61K 31/265, A 61K 31/357, A 61P
25/24, A 61P 25/28, A 61P 25/30, A 61P 31/22, A
61P 43/00, A 61P 25/20, A 61P 25/16, A 61P
25/14, A 61P 25/08, A 61P 25/00, A 61P 21/02, A
61P 9/00
(11) 8141
(21) 2017/600

(13) Т1
(22) 08/08/2017
(45) 31/05/2018

(30)
(96) 31/05/2013 EP13797352.5

[назначено со тоа, што R1 и R2, кои може да се
исти или различни, се секое водороден атом,
формулата -(CR4R4’)-O-CO-R5 или -(CR6R6’)O-CO-O-R7, или следната формула (IIa) или
(IIб):

(97) 02/08/2017 EP2857385
(73) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
24-1, Takada 3-chome Toshima-ku
Tokyo 170-8633, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SAKAGAMI, Kazunari; MIYAKOSHI, Naoki;

R3 e водороден атом, формулата (AA)n-H, -CO-O-(CR9R9’)-O-CO-R10 или -CO-O-

HASHIHAYATA, Takashi and OTAKE, Norikazu
(54) ПРОЛЕК ОД АМИНО КИСЕЛИНА ШТО

(CR9R9’)-O-CO-O-R11, или следната формула
(III):

СОДРЖИ ФЛУОР
Патенти
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R9 и R9’, кои може да се исти или различни, се
секое водороден атом или C1-6 алкил група;
R10 e C1-10 алкил група, C3-8 циклоалкил
група (C3-8 циклоалкил групата е опционално
каде што R4 и R4’, кои може да се исти или
различни, се секое водороден атом или C1-6
алкил
група;
R5 e C1-10 алкил група, C3-8 циклоалкил група
(C3-8

циклоалкил

група

е

опционално

супституирана со една до три C1-6 алкил
групи), адамантил група (адамантил групата е
опционално супституирана со една до три C1-6
алкил групи), или фенил група (фенил групата е
опционално супституирана со една до три групи
одбрани од халоген атом и C1-6 алкил група);
R6 и R6’, кои може да се исти или различни, се
секое водороден атом или C1-6 алкил група;
R7 e a C1-10 алкил група, C3-8 циклоалкил
група (C3-8 циклоалкил групата е опционално
супституирана со една до три C1-6 алкил

супституирана со една до три C1-6 алкил
групи), адамантил група (адамантил групата е
опционално супституирана со една до три C1-6
алкил групи), или фенил група (фенил групата е
опционално супституирана со една до три групи
одбрани од халоген атом и C1-6 алкил група);
R11 e C1-10 алкил група, C3-8 циклоалкил
група (C3-8 циклоалкил групата е опционално
супституирана со една до три C1-6 алкил
групи), адамантил група (адамантил групата е
опционално супституирана со една до три C1-6
алкил групи), или арил група (арил групата е
опционално супституирана со една до три групи
одбрани од халоген атом и C1-6 алкил група);
R12 e C1-6 алкил група или фенил група;
AA
e
аминоацил
група;
и
n

e

цел
број
од
1
до
3,
под услов да соединение во кое R1, R2

групи), адамантил група (адамантил групата е
опционално супституирана со една до три C1-6

и R3 се секое водороден атом е исклучено] или

алкил групи), или арил група (арил групата е

негова

опционално супституирана со една до три групи
одбрани од халоген атом и C1-6 алкил група);

, има уште 17 патентни барања

фармацевтски

прифатлива

сол.

R8 e C1-6 алкил група или фенил група;

(51) F 03D 7/02, F 03D 1/02
(11) 8173

(13) Т1

(21) 2017/761

(22) 05/10/2017

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

(45) 31/05/2018
(30) IT2011RM005 30/09/2011 IT and

(72) LA PEGNA, Luigi and PIANO, Renzo
(54) ВЕТЕРНА ТУРБИНА СО ХОРИЗОНТАЛНА
ОСКА И СЕКУНДАРЕН РОТОР

US201161548067P 17/10/2011 US
(96) 28/09/2012 EP16170853.2

(57) 1 Ветерна турбина (1) за претворање на
енергија на ветрот во електрична енергија,

(97) 20/09/2017 EP3081808
(73) Enel Green Power S.p.A.

којашто

Viale Regina Margherita 125

- гондола (2) којашто содржи глава (11) и

00198 Roma, IT

опашка
(12);
- примарен ротор (3) којшто ротира околу
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гондолата (2) околу примарна оска на ротација

кадешто

(A1) и содржи примарна група перки (4),

содржи секундарен ротор (15) вртливо прикачен

осовина за прицврстување (5) на наведените
перки (4) кои се издолжуваат од главата (11) на

на опашката (12) и содржи втора група на перки
(25) кои ротираат околу секундарната оска (A2)

гондолата (2) и вратило адаптирано ротационо
да се поместува преку примарниот ротор (3);

вертикално на примарната ротациона оска (A1);
се
карактеризира
со
тоа
што:

- барем еден примарен електричен мотор
којшто
содржи
барем
еден
примарен

- опашката (12) содржи вилушка (6) којашто има

електричен статор стабилно прицврстен на

два потпорни краци (16) и кадешто помошниот

гондолата (2) и примарен електричен ротор
стабилно прицврстен кон споменатото вратило

ротор (15) којшто е вртливо прикачен на
вилушката (6) е прицврстен помеѓу наведените

или оперативно поврзан кон споменатото
вратило, примарниот електричен генератор е

потпорни краци (16), секој од наведените
потпорни краци (16) се свиткани така штo ќе

адаптиран за претворање на енергијата на
ветрот пресретнат од страна на примарната

добијат

група

, има уште 8 патентни барања

перки

(4)

во

електрична

енергија;

ветерната

турбина

(1)

понатаму

колено

(26).

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/112, H

19/503, H 04N 19/593, H 04N 19/61, H 04N

04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/132, H 04N

19/105

19/147, H 04N 19/176, H 04N 19/19, H 04N 19/30,
H 04N 19/44, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N

(11) 8174
(21) 2017/762

(13) Т1
(22) 05/10/2017
(45) 31/05/2018

Патенти
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(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

хиерархиската структура на секоја максимална

(96) 13/08/2010 EP16180869.6

единица

(97) 04/10/2017 EP3101895
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

минималната единица за кодирање
кодираните
единици
е
определена

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

поделување на секоја максимална единица за
кодирање од максималната длабочина, и,

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

кога големината на кодираната единица (900,
930, 960) од постојната длабочина е поголема

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

од

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-Chool;
Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee,

единица (980), поделената информација се
добива за кодираната единица со постојната

Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

длабочина
од
податочниот
тек,
кадешто: секоја максимална единица за

ВИДЕО
(57) 1 Уред за декодирање на видео, при што

кодирање е хиерархиски поделена во единици
за кодирање на длабочините којашто вклучува

уредот

големината

за

на

кодирање,

минималната

од
со

кодирана

содржи:

најмалку една од актуелната длабочина со

екстрахирање
од
податочниот
тек,
информација за максималната големина на

понизок ранг на длабочина во согласност со
информацијата
за
делење,

единицата за кодирање, информација околу
максималната длабочина којашто покажува

кога информацијата за делење укажува на
делење за единицата за кодирање на

вкупен број на можни пати кога максималната
единица
за
кодирање
е
поделена
и

постојната длабочина, единицата на кодирање
од актуелна длабочина е поделена во единици

информација за делење којашто покажува дали

за кодирање со понизок ранг на длабочина, со

единицата
длабочина,

за кодирање на актуелната
е поделена на единици за

делење на должината и висината на единицата
на кодирање на постојната длабочина на две, и

кодирање од понизок ранг на длабочина;
определување на мноштвото на максимални

кога информацијата за делење укажува дека
единицата на кодирање не е повеќе деллива

единици за кодирање со делење на слика
употребувајќи
ја
информацијата
за

како единицата на кодирање на кодираната
длабочина, множество на предвидени единици

максималната

за

се определени во единицата за кодирање на

кодирање;
определување, врз основа на информацијата

постојната
длабочина,
се
врши
меѓу
предвидување на множеството на единици за

за делење, единици за кодирање на
хиерархиска структура којашто содржи единици

предвидување, се предвидува една или повеќе
единици за трансформација во единицата за

за кодирање коишто не се делат повеќе помеѓу
единиците за кодирање од секоја максимална

кодирање на актуелната длабочина и се врши
инверзна
трансформација
единицата
за

единица за кодирање помеѓу множеството на

трансформација.

максималните единици за кодирање; и
декодирање на единиците за кодирање од

, има уште 0 патентни барања
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(51) H 04N 19/46, H 04N 7/24, H 04N 19/70, H
04N 19/503

(57) 1 Постапка која се изведува од страна на
апаратура за декодирање на видео, за

(13) Т1
(22) 05/10/2017

декодирање на видео, постапката содржи:
прием (2010), од податочен тек, на единица на

(45) 31/05/2018

мрежен абстрактен слој (АБС) која што содржи

(11) 8175
(21) 2017/763

(30) US201161504178P 02/07/2011 US and
US201161552549P 28/10/2011 US

заглавие
;
добивање (2020), од заглавието, на вид на

(96) 02/07/2012 EP12806944.0
(97) 04/10/2017 EP2728861
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro

информација која што индицира на вид на
постојна слика и случаен покажувач на влез кој

Yeongtong-gu

репродукција или во согласност со случаен

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

влез;
доколку видот на информацијата и покажувачот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PARK, Young-o; CHOI, Kwang-pyo; KIM,

на случаен влез индицира дека постојната
слика е чиста случајна влезна слика

Chan-yul and YANG, Hee-chul
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

употребена
во
нормална
репродукција,
декодираните водечки слики кои претходат на

СЛОЖУВАЊЕ И РАЗЛОЖУВАЊЕ НА ВИДЕО

постојната слика по редослед на приказ но ја

ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
СОСТОЈБА НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ВИДЕО

следат постојната слика по ред на декодирање
преку реферирање на слика која што е

ПОДАТОЦИ

декодирана

Патенти

индицира
дека
постојната
слика
е
репродуцирана во согласност со нормална

пред

постојната

слика;

и
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доколку видот на информацијата и покажувачот

на

на случаен влез индицира дека постојната

кога една од множеството на максимални

слика е чиста случајна влезна слика
употребена во случаен влез, прескокнување на

кодирани единици е поделена во множество на
кодирани
единици.

декодорањето
на
водечката
слика,
кога постојната слика е поделена во множество

, има уште 0 патентни барања

(51) C 07K 16/38, A 61K 39/00, A 61K 39/395

WOBST, Nina; BRÜCKNER, Simone and

(11) 8176
(21) 2017/764

(13) Т1
(22) 05/10/2017

максимални

кодирани

единици,

STEINIG, Susanne
(54) ОПТИМИЗИРАНИ МОНОКЛОНАЛНИ

(45) 31/05/2018
(30) US309290P 01/03/2010 US

АНТИТЕЛА ПРОТИВ ИНХИБИТОР НА
ПАТЕКАТА НА ТКИВНИОТ ФАКТОР (ТФПИ)

(96) 01/03/2011 EP11751244.2

(57)

(97) 05/07/2017 EP2542257
(73) Bayer Healthcare LLC

што се врзува специфично за инхибитор на
патеката
на
човечкиот
ткивен
фактор,

100 Bayer Boulevard
P.O. Box 915

назначено со тоа, што антителото содржи:
a) човечки тежок ланец што содржи:

Whippany, NJ 07981, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

i. КОР1 регион со секвенцата на амино
киселина од FTFRSYGMD (одговара на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

остатоци 27 за 35 од СЕК ИД БР: 1 со S35D

(72) SCHOLZ, Peter; WANG, Zhuozhi; PAN,
Junliang; GRUDZINSKA, Joanna; VOTSMEIER,

супституција);
ii. КОР2 регион со секвенцата на амино

Christian; TEBBE, Jan; BIRKENFELD, Jörg;

киселина од SIRGSRSSTYYADSVKG (одговара

52 | С т р а н а

1
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на остатоци 50 за 66 од СЕК ИД БР: 1 со S55R

ii. КОР2 регион со секвенцата на амино

супституција);

киселина од FYDVNRPS (одговара на остатоци

iii. КОР3 регион со секвенцата на амино
киселина од LYRYWFDY (одговара на остатоци

48 за 55 од СЕК ИД БР: 2 со Y48F и N51V
супституција);

99 за 106 од СЕК ИД БР: 1 со K99L
супституција);
и

iii. КОР3 регион со секвенцата на амино
киселина од QSWWDGVPV (одговара на

б) човечки лесен
i. КОР1 регион со

остатоци 88 за 96 од СЕК ИД БР: 2 со D91W
супституција).

ланец што содржи:
секвенцата на амино

киселина од SGDNLRNYYAH (одговара на
остатоци

23 за 33 од СЕК ИД БР: 2);

(51) B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20
(11) 8177

(13) Т1

(21) 2017/765

(22) 06/10/2017
(45) 31/05/2018

, има уште 2 патентни барања

(72) Seyler, Michael; Soeger, Nicola; Adelmann,
Katja and Jeske, Gerald
(54) МЕТОД ЗА НАМАЛУВАЊЕ АЗОТНИ
ОКСИДИ ВО ПРОТОЦИ НА ОТПАДНИ

(30) EP20080008572 07/05/2008 -(96) 18/04/2009 EP15162207.3

ГАСОВИ КОИШТО СОДРЖАТ
ЈАГЛЕВОДОРОДИ СО КОРИСТЕЊЕ

(97) 02/08/2017 EP2918329
(73) UMICORE AG & CO. KG

КАТАЛИТИЧКИ КОНВЕРТОР SCR КОЈШТО
СОДРЖИ МОЛЕКУЛАРНО СИТО

Rodenbacher Chaussee 4

(57) 1 Распоред за третирање на издувните

63457 Hanau-Wolfgang, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

гасови од дизел мотори коишто содржат азотни
оксиди (NOx) и јаглеводороди (HC) при што

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

системот SCR којшто се состои од каталитички

Патенти
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конвертор SCR (3) и уред за вбризгување (1) за

издувниот гас се чуваат подалеку од активните

намалување агенси е поставен спротивно од

центри во каталитичкиот конвертор каде што се

каталитичкиот конвертор со оксидација (4), при
што каталитичкиот конвертор SCR содржи

одвиваат
претворањата,
со
ефект
на
молекуларно сито на зеолитот, при што

зеолит разменет преку бакар (Cu)- и железо
(Fe)-, а зеолитот е изграден на начин што

зеолитот има максимално ниска ширина на
канал од 0,26 nm до 0,42 nm (2,6 A до 4,2 A).

јаглеводородите

, има уште 13 патентни барања

коишто

се

содржат

во

(51) C 07D 217/16, A 61K 31/472, A 61P 25/18, A
61P 25/16
(11) 8178
(21) 2017/766

(13) Т1
(22) 06/10/2017
(45) 31/05/2018

(30) US201361828740P 30/05/2013 US and
US201361905329P 18/11/2013 US

(72) BEADLE, Christopher David; COATES, David
Andrew; HAO, Junliang; KRUSHINSKI JR., Joseph
Herman; REINHARD, Matthew Robert; SCHAUS,
John Mehnert and WOLFANGEL, Craig Daniel
(54) 3,4-ДИХИДРОИЗОКИНОЛИН-2(1Н)-ИЛ
СОЕДИНЕНИЈА
(57)

1

Соединение

со

формулата

(96) 27/05/2014 EP14732756.3
(97) 30/08/2017 EP3004061
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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C3

алкил;

и

R3 е H, халоген, C1 - C3 алкокси или C1 - C3
кадешто
n
е

алкил.
0,

1

или

2;

R1
е
халоген;
R2 е халоген, H, CN, C1 - C3 алкокси или C1 -

, има уште 15 патентни барања

(51) C 08B 15/00, A 61K 31/717, A 61P 25/28

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(11) 8179
(21) 2017/767

(13) Т1
(22) 06/10/2017

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/05/2018

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(30) RU20100141697 11/10/2010 RU
(96) 06/10/2011 EP11832823.6

(72) ERSHOV, Felix Ivanovich; NESTERENKO,
Vladimir Georgievich; SARYMSAKOV, Abdushukur

(97) 12/07/2017 EP2628754
(73) Limited Liability Company "Nearmedic
Plus"
ul. Aviakonstruktora Mikoyana, 12

Abdukhalilovich and ALEKSEEVA, Natalya
Uryevna
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
УПОТРЕБА НА КОПОЛИМЕР НА НАТРИУМ

Moscow 125252, RU

КАРБОКСИМЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА И ГОСИПОЛ

(51) C 12N 5/00, C 12N 11/04

клетки во ага-роза која што содржи зрно, каде
(13) Т1
(22) 09/10/2017

што споменатото зрно е обложено со агароза,
кој
што
опфаќа:

(45) 31/05/2018
(30) US201261592949P 31/01/2012 US

(a) мешање на прв примерок на агароза со

(96) 30/01/2013 EP13744385.9

споменатиот примерок на живи клетки за да се

(97) 23/08/2017 EP2809782
(73) The Rogosin Institute, Inc.

формира
суспензија;
(б) преместување на споменатата суспензија во

New York, NY 10021, US
(74) Друштво за застапување од областа на

прв примерок на минерално масло, за да се
формира зрно од споменатата суспензија;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(ц) отстранување на споменатото зрно од
споменатиот прв примерок на минерално

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

масло;

(72) GAZDA, Lawrence; LARAMORE, Melissa
and HAMILTON, Timothy
(54) ПОДОБРЕН МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА МАКРОЗРНА

(д) плакнење на минералното масло од зрното;
(e) преместување на споменатото зрно со алат

(57) 1 Метод за производство на состав од
материјал кој што содржи примерок на живи

(ф) обложување на споменатото
споменатиот втор раствор на

(11) 8180
(21) 2017/770

Патенти

за автоматизирано подигање и преместува¬ње
на зрното во втор раствор на агароза;
зрно со
агароза,
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(г) отстранување на споменатото зрно од

масло што е на повисока температура од околу

споменатиот втор раствор на агароза со алат за

20°C

ав¬томатизирано отстранување на зрното, и
(х) дистрибуирање на споменатото обложено

ми¬нералното масло на пониска температура
од околу 0°C до околу -8°C за да се формира

зрно во втор примерок на минерално масло,
каде што споменатиот примерок на минерално

зрно кое што има ди¬ја¬метар од 4-12 mm
и/или облога од агароза од 0.5 до 5 mm во

масло се чува на таков температурен
гра¬ди¬ент што споменатото зрно се движи по

дебелина.

една патека од една локација во минералното

, има уште 9 патентни барања

(51) C 07D 409/14, C 07D 495/04, C 07D
491/113, C 07D 487/04, C 07D 471/10, C 07D

333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US

471/08, C 07D 471/04, C 07D 207/16, C 07D

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D
405/14, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D

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

417/04, C 07D 417/14, C 07F 5/02, A 61K 45/06,
A 61K 31/4188, A 61K 31/4184, A 61K 31/4178, A

(72) JIN, Haolun; PYUN, Hyung-Jung; XU,
Lianhong; YANG, Zheng-Yu; TSE, Winston C.;

61K 31/4025, A 61P 31/12
(11) 8181

(13) Т1

CHO, Aesop; GRAUPE, Michael; KATO, Darryl;
TAYLOR, James; DESAI, Manoj C.; VIVIAN,

(21) 2017/771

(22) 09/10/2017

Randall W.; GUO, Hongyan; KIRSCHBERG,

до

околу

30°C

до

локација

во

(45) 31/05/2018
(30) US177972P 13/05/2009 US; US224745P

Thorstens A.; LIU, Hongtae; LINK, John O.;
MITCHELL, Michael L.; PARRISH, Jay P.;

10/07/2009 US and US238760P 01/09/2009 US
(96) 12/05/2010 EP15180635.3

SQUIRES, Neil; SUN, Jianyu; BACON, Elizabeth
M.; CANALES, Eda; COTTELL, Jeromy J.;

(97) 13/09/2017 EP3002281
(73) Gilead Pharmasset LLC

HALCOMB, Randall L.; KRYGOWSKI, Evan S.;
LAZERWITH, Scott E.; LIU, Qi; MACKMAN,
Richard; TRENKLE, James D.; WATKINS, William
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J.; KELLAR, Terry; SHENG, Xiaoning; CHOU,

Joseph H.; SCHROEDER, Scott D.; CLARKE,

Chien-hung; MISH, Michael R.; METOBO, Samuel

Michael O'Neil Hanrahan and McFADDEN, Ryan
(54) Антивирусни соединенија

E.; PHILLIPS, Barton W.; VENKATARAMANI,
Chandrasekar; KIM, Chuong U.; SAUGIER,

оксидиран за да се добие реакциона смеса

(51) C 01B 21/26, C 01C 1/18
(13) Т1
(22) 09/10/2017

вклучувајќи азотен моноксид и водена пареа,
b) реакционата смеса е оладена во изменувач

(45) 31/05/2018
(30) AU20110901871 16/05/2011 AU

на топлина пришто азотниот моноксид е
оксидиран, водената пареа е кондензирана и

(96) 01/12/2011 EP11865540.6

производите

(97) 16/08/2017 EP2709953
(73) YARA International ASA and The

моноксид реагираат со и се абсорбирани со
кондензирана вода за да формира проток на

University of Sydney
Drammensveien 131

азотна киселина, со тоа што значително целиот
азотен моноксид во реакционата смеса е

0277 Oslo, NO and Parramatta Road
Sydney, NSW 2006, AU

претворен
во
азотна
киселина,
c) протокот на азотната киселина е реагиран со

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

протокот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JOHNSTON, Anthony Matthew and

производство на амониум нитрат за да се
добие
амониум
нитрат,

HAYNES, Brian Scott
(54) ИНТЕГРИРАНА ПОСТАПКА ЗА

d) барем 80% од пареата во рамките на
оксидирачкиот снабдувач е добиен од фазата

ПРОИЗВОДСТВО НА АМОНИУМ НИТРАТ

на производство на амониум нитрат, и
e) барем 10% од амонијакот во рамките на

(11) 8182
(21) 2017/772

(57)

1

Постапка за добивање на амониум

нитрат

во

на

при

оксидацијата

амонијакот

во

на

азотен

фаза

на

којашто:

оксидирачкиот снабдувач е добиен и изведен

a) гасовит оксидирачки снабдувач составен

од пареата во фазата на производство на
амониум
нитрат.

барем значително од амонијак, пареа и
оксидирачки гас којшто содржи кислород е

, има уште 14 патентни барања

изложен на услови кадешто амонијакот е

Патенти
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(51) C 07D 498/04, A 61K 31/55, A 61P 25/00
(11) 8183
(13) Т1
(21) 2017/774

(57)

1

Соединение

со

формулата

(22) 10/10/2017
(45) 31/05/2018

(30) US201361752203P 14/01/2013 US
(96) 08/01/2014 EP14701636.4
(97) 06/09/2017 EP2943498
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GALLAGHER, Peter, Thaddeus
(54) (ТИЕНО[2,3-B][1,5]БЕНЗОКСАЗЕПИН-4-

или негова фармацевтска прифатлива сол.

ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
H1 ИНВЕРЗНИ АГОНИСТИ/5-HT2A

, има уште 6 патентни барања

АНТАГОНИСТИ СО ДВОЈНА АКТИВНОСТ

(51) F 01K 25/02, F 01K 25/10, F 01K 25/04
(11) 8184
(13) Т1
58 | С т р а н а
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(30) DE20091020268 07/05/2009 DE

што се спроведува VPT-цикличен процес (1, 10,

(96) 15/04/2010 EP10713959.4

100), н а з н а ч е н со т о а, што за VPT-

(97) 19/07/2017 EP2432975
(73) Kalina Power Limited

цикличниот процес (1, 10, 100) како работна
супстанца
се
употребува

114-116 Auburn Road
Suite 1, level 1

a) најмалку еден материјал од групата која што
ги вклучува циклоалкани, алкени, диени, или

Hawthorn VIC 3122, AU
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

алкини кои што имаат два до шест атоми на
јаглерод,
или

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

b) најмалку еден алкан од групата која што

(72) BOZEK, Ewa; FENZ, Michael; HIMMLER,
Klaus; JOH, Ralph and LENGERT, Jörg
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПОТРЕБА НА

вклучува 1-хлоро-1,2,2,2-тетрафлуороетан, 1хлоро-1,1-дифлуороетан,
метил
хлорид,

РАБОТНАТА СУПСТАНЦА

c) најмалку еден етар кој што има два атоми на
јаглерод.

(57)

1

Постапката за производство на

бромодифлуорометан, јодотрифлуорометан, 2метилпропан,
или

електрична енергија со помош на најмалку еден
извор на топлина (2) на ниска температура, при

, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/41, A 61K 31/55, A 61K 31/713, A

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

61K 45/06, A 61K 47/10, A 61K 47/12, A 61K

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

48/00, A 61K 9/00, A 61K 9/127, A 61P 43/00
(11) 8185
(13) Т1

(72) NIITSU, Yoshiro; YONEDA, Akihiro and
ISHIWATARI, Hirotoshi
(54) КOMПОЗИЦИЈА ЗА РЕГЕНЕРИРАЊЕ НА
НОРМАЛНОТО ТКИВО ОД ФИБРОЗНОТО

(21) 2017/776

(22) 10/10/2017
(45) 31/05/2018

(30) JP20100175920 05/08/2010 JP and
JP20100230020 12/10/2010 JP

ТКИВО

(96) 05/08/2011 EP11814740.4

употреба во регенерирање на нормалното

(97) 04/10/2017 EP2601971
(73) Nitto Denko Corporation

ткиво со раст и диференцијација на матичните
клетки
во
простор
формиран
поради

1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi
Osaka 567-8680, JP

намалување на колаген акумулиран во
фиброзното ткиво, каде што тоа фиброзно

Патенти

(57)

1

Фармацевтската композиција за
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ткиво

фиброзни

микросфера и наносфера, при што ретиноидот

стимуланси, при што таа композиција опфаќа

континуирано

прима

е врзан за носачот со хемијска и/или физичка

колаген-редуктивната супстанца и ретиноид, во
која што колаген-редуктивната супстанца е

постапка, и при што ретиноидот специфично го
доставува колаген-редуктивната супстанца до

врзана за или вклучена во носачот одбран од
групата која ја сочинуваат мицела, липизом,

колаген-на
производувачките
, има уште 4 патентни барања

(51) C 07D 235/14, C 07D 235/18, C 07D 235/30,

(54) НОВИ ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ

A 61K 45/06, A 61K 31/4184
(11) 8186

(13) Т1

(57) 1 Соединение со Формула (I) или негов Nоксид, или фармацевтски прифатлива сол,

(21) 2017/777

(22) 10/10/2017
(45) 31/05/2018

(30) US201261593459P 01/02/2012 US and

клетки.

солват,
поли-морф
или
тавтомер
на
споменатото соединение со формула (I) или
негов

N-оксид:

US201261678064P 31/07/2012 US
(96) 31/01/2013 EP13702055.8
(97) 06/09/2017 EP2809657
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2350 Luxembourg, LU
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

каде

што

(72) CHEN, Yi and CHEN, Yu
60 | С т р а н а
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(CRaRb)pN(Ra)(CRaRb)q;

Ra, Rb, Rd и Re се секој независно селектирани

X1 и X2 се секој независно селектирани од хало

од

и

Rc е селектиран од алкил, алкенил и алкинил; и
p и q се секој независно селектирани од 0, 1, 2,

OSO2Rc;

H,

алкил,

алкенил

и

алкинил;

3 и 4; и каде што алкил групите содржат 1-10
јаглеродни
атоми;
алкенил и
јаглеродни

алкинил

групите содржат
атоми;

2-10
и

циклоалкил групите содржат 3 до 12 јаглеродни
Q е бензимидазолил, кој што е незадолжително
заменет
со
алкил,
алкенил,
алкинил,
цикло¬алкил, хало, нитро, оксо, цијано или

атоми.
, има уште 19 патентни барања

ORe;

несакана реакција на терапијата со инхибиција

(51) C 12Q 1/68
(13) Т1
(22) 10/10/2017

(11) 8187
(21) 2017/778

на

теломераза,

кој

што

опфаќа,

(45) 31/05/2018
(30) US106491P 17/10/2008 US

(a) одредување на просечната или средна
должина на теломерите во биолошки примерок

(96) 13/10/2009 EP15202042.6
(97) 04/10/2017 EP3029154
(73) Geron Corporation

кој што се состои од клетки обезбедени од
субјектот цицач пред или во времето на третма-

Menlo Park, CA 94025, US
(74) Друштво за застапување од областа на

множење на просечната или средна должина
на теломерите со коефициент за да се дојде до

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

должина
на
теломерите;
(б) множење на планираната доза на третманот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HARLEY, Calvin, B.; ELIAS, Laurence;

со коефициент за да се дојде до компонента¬та
доза;
и

SMITH, Jennifer; RATAIN, Mark, J. and

(ц) добивање на збирот на компонентата

BENEDETTI, Fabio
(54) МЕТОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА

теломери, компонентата доза и константа; и
(д) одредување на очекуваната веројатност за

ЧУВСТВИТЕЛНОСТА НА ПАЦИЕНТОТ НА
ТЕРАПИЈА СО ИНХИБИЦИЈА НА

несакана реакција кај субјектот цицач од
трет¬манот со терапијата со инхибиција на

ТЕЛОМЕРАЗА

теломераза.

(57)

1

Метод

за

идентификување

нот со терапија со инхибиција на теломераза и

на

веројатноста еден субјект цицач да покаже

Патенти

, има уште 16 патентни барања
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/117, H
04N 19/96, H 04N 19/182, H 04N 19/593, H 04N

податочен
тек;
определување на еден од соседните пиксели

19/82, H 04N 19/176
(11) 8053

(13) Т1

кои се наоѓаат веднаш до постојниот блок или
филтрирани соседни пиксели филтрирани од

(21) 2017/901

(22) 23/11/2017

соседните пиксели како референтни пиксели,

(45) 31/05/2018
(30) KR20090075855 17/08/2009 KR

врз основа на барем една од димензиите на
постојниот блок и начин на меѓу предвидување

(96) 17/08/2010 EP15163275.9
(97) 22/11/2017 EP2911396
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

на
изведба

Gyeonggi-do 443-742, KR

пиксели,

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

кадешто, кога постојниот блок има димензија од
N x N, кадешто N е цел број, соседните пиксели

(72) Min, Jung-Hye; Han, Woo-Jin and Kim, Il-koo
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

вклучуваат 2N соседни пиксели кои се наоѓаат
веднаш до горна страна и горна десна страна

ВИДЕО

на постојниот блок и 2N соседни пиксели кои се
наоѓаат веднаш до лева страна и долна лева

(57)

1

Постапка за декодирање на слика,

постапката

содржи:

на

постојниот
блок;
внатрешно предвидување на

постојниот блок со употреба на екстрахирана
информација и определените референтни

страна

на

постојниот

блок,

екстрахирање на информација која покажува
начин на внатрешно предвидување применето

кадешто сликата е поделена на множество од
максимални кодирани единици во форма на

на постоен блок со цел да биде декодирана, од

квадрат,

62 | С т р а н а
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информацијата

за
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максимална димензија на кодирана единица,

предвидување се добиени во согласност со

максимална

помеѓу

видот на партиција која што е екстрахирана од

множеството на максимални кодирани единици
во форма на квадрат е хиерархиски поделена

податочниот тек, со еднакво делење на висина
или ширина на кодираната единица со постојна

во една или повеќе кодирани единици со
длабочина на кодирање во согласност со

длабочина на кодирање со 2, или преку еднакво
делење и на висината и на ширината на

поделената
податочниот

од
тек,

кодираната единица со постојна длабочина на
кодирање со 2, или преку определување на

едната или повеќето кодирани единици со

кодираната единица со постојната длабочина

длабочина на кодирање имаат форма на
квадрат,

на кодирање како една од едната или повеќето
единици
за
предвидување,

кодирана единица од постојна кодирана
длабочина е една од податочните единици во

кадешто едната или повеќето единици за
трансформација се квадратни, единиците за

форма на квадрат поделени од кодирана
единица со повисока длабочина на кодирање,

трансформација поделена од кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање се

кога

кодирана

информација

поделената

единица

добиена

покажува

со еднаква димензија и едната или повеќето

делење на кодирана единица со постојна
длабочина на кодирање, кодираната единица

единици за трансформација се добиени во
согласност со информацијата за димензијата на

со постојната длабочина на кодирање е
поделена во кодирани единици со подлабока

единицата за трансформација која што е
екстрахирана
од
податочниот
тек,

длабочина на кодирање преку делење на
висина и ширина на кодираната единица од

кадешто постапката за кодирање подржува
дека димензијата и формата на едната или

постојната

во

повеќето единици за предвидување се исти

согласност
со
поделената
информација,
независно од соседните кодирани единици,

како и димензијата и формата на едната или
повеќето единици за трансформација или

кога поделената информација покажува неделење на кодирана единица со постојна

димензијата и формата на едната или повеќето
единици за предвидување се разликуваат од

длабочина на кодирање, кодираната единица
со постојната длабочина на кодирање е

димензијата и формата на едната или повеќето
единици
за
трансформација;
и

поделена во една или повеќе единици за

постојниот блок е еден од едната или повеќето

предвидување на кдирањето и кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање е

единици за предвидување од кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање.

поделена во една или повеќе единици за
трансформација за инверзна трансформација,

, има уште 0 патентни барања

кодирана

информација

длабочина

со

2

кадешто едната или повеќето единици за

Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/00, A
61P 35/00
(11) 8102
(21) 2017/902

(13) Т1
(22) 24/11/2017
(45) 31/05/2018

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) GONG, Yuchuan; CATRON, Nathaniel D.;
CHEN, Shuang and ZHANG, Geoff G.
(54) СОЛИ И КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА АГЕНТ

(30) US20100416656P 23/11/2010 US
(96) 21/11/2011 EP11791401.0

КОЈ ИНДУЦИРА АПОПТОЗА

(97) 30/08/2017 EP2643322
(73) Abbvie Inc.

{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-1-ен1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4-

1 North Waukegan Road North Chicago, IL
60064, US

[(тетрахидро-2H-пиран-4илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1H-пироло

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид (Соединение

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

1) или негова сол во кристална
, има уште 34 патентни барања
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(57) 1 Соединение кое има системско име 4-(4-

форма.
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(51) C 07D 311/24, C 07D 311/30, C 07D 311/22,
A 61K 31/352, A 61P 25/00, A 61P 25/02
(11) 8054
(21) 2017/903

тоа што дериватот на бензопиран е претставен
со следната општа формула, или негова сол,

(13) Т1
(22) 24/11/2017
(45) 31/05/2018

(30) JP20130149690 18/07/2013 JP
(96) 17/07/2014 EP16169414.6
(97) 13/09/2017 EP3078372
(73) TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.
2-5, 3-chome, Nishishinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023, JP
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) TANAKA, Keiichi and MORIMOTO, Kimiko
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА БОЛЕСТИ ВРЗ
ОСНОВА НА ИНХИБИТОРЕН ЕФЕКТ НА
ИНХИБИТОРЕН ФАКТОР НА МИГРАЦИЈА НА
МАКРОФАГИ
(57) 1 Дериват на бензопиран за употреба во
лекување на невропатска болка, назначен со
Патенти

назначен со тоа што R1 претставува по избор
супституирана C1-6 алкил група; еден од R2 и
R3
претставува
водороден
атом;
а другиот од R2 и R3 претставува водороден
атом, по избор супституирана амино група, по
избор супституирана ациламино група, по избор
супституирана карбамоил група или по избор
супституирана
арил
група.
, има уште 8 патентни барања
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(51) A 61K 8/97, A 61Q 5/10
(11) 8056

(13) Т1

(21) 2017/904

(22) 24/11/2017
(45) 31/05/2018

(54) УПОТРЕБА НА СОСТАВ ЗА
ПИГМЕНТАЦИЈА НА КОСА И КОСИ
(57) 1 Не-терапевтска употреба на состав
којшто содржи екстракт на видови на лук (Allium

(30) EP20130188942 16/10/2013 --

species), екстракт од видови на цитрус (Citrus

(96) 15/10/2014 EP14790038.5
(97) 06/09/2017 EP3057664
(73) Legacy Healthcare Ltd
85 St John Street Valleta Malta, VLT 1165, MT

species), екстракт од видови на гуарана
(Paullinia species) и екстракт од видови на какао

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

поттикнување
пигментација

(72) HARTI, Saad

, има уште 12 патентни барања

66 | С т р а н а

(Theobroma species) за подобрување и/или
покачување
и/или
стимулирање
и/или
и/или
предизвикување
на
на
коса
и/или
коси.
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(51) A 01N 25/00, A 01P 13/02
(11) 8059
(13) Т1

(54) УПОТРЕБА НА АЛС ИНХИБИТОР
ХЕРБИЦИДИ ЗА КОНТРОЛА НА НЕСАКАНА

(21) 2017/905

ВЕГЕТАЦИЈА ВО РАСТЕНИЈА ОД РЕПКА
ТОЛЕРАНТНИ НА АЛС ИНХИБИТОР

(22) 27/11/2017
(45) 31/05/2018

(30) EP10187759 15/10/2010 -- and US394469P

ХЕРБИЦИД

19/10/2010 US
(96) 13/10/2011 EP11768028.0

(57) 1 Употреба на еден или повеќе АЛС
инхибитор хербицид(и) за контролирање

(97) 04/10/2017 EP2627183
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

несакана вегетација во области во кои расте
репка во кои растенијата од репка содржат

Alfred Nobel Strasse 10 40789 Monheim am
Rhein, DE

мутација во кодон 1705-1707 од ендоген АЛС
ген кој кодира АЛС протеин што содржи амино

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

киселина што е различна од триптофан на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HAIN, Rüdiger; JOHANN, Gerhard and

позиција
, има уште 10 патентни барања

569.

DONN, Günter

(51) C 07K 16/40, C 07K 16/36
(11) 8060
(13) Т1

(30) GB20110021513 14/12/2011 GB
(96) 14/12/2012 EP12806641.2

(21) 2017/906

(97) 06/09/2017 EP2791177
(73) Janssen Pharmaceuticals, Inc.

(22) 27/11/2017
(45) 31/05/2018
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1125 Trenton-Harbourton Road Titusville, NJ

HCDR1, HCDR2 и HCDR3 коишто ги имаат

08560, US

секвенците SEQ ID NOs 3, 4 и 5, соодветно, и

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

VL домен којшто содржи LCDR2 и LCDR3
коишто ги имаат секвенците SEQ ID NOs 8 и 9,

(72) HUNTINGTON, James Andrew; BAGLIN,
Trevor and LANGDOWN, Jonathan
(54) МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО ТРОМБИНПОВРЗАНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

соодветно и LCDR1 којшто ја има секвенцата на
SEQ ID NO: 7 или LCDR1 којшто ја има

(57)

1

Молекула на изолирано антитело

којашто специфично се врзува за егзоместото 1
регион на тромбин, кадешто молекулата на

секвенцата на SEQ ID: 7 во којашто местото на
гликолизација е мутирано со воведување на
супституција

на

аминокиселински

остаток

којшто соодветствува на S30 во SEQ ID NO: 6.
, има уште 10 патентни барања

антителото содржи VH домен којшто содржи

(51) A 61K 31/327, A 61K 31/4166, A 61K 8/97, A
61K 8/73, A 61K 8/60, A 61K 8/49, A 61K
31/7008, A 61K 31/728, A 61K 33/40, A 61K
41/00, A 61K 45/06, A 61K 8/38, A 61N 5/06, A

(96) 19/07/2010 EP10799337.0
(97) 25/10/2017 EP2453922
(73) Klox Technologies Inc.
275 Boul. Armand Frappier Laval, QC H7V 4A7,

61P 1/00, A 61P 1/02, A 61Q 11/00, A 61Q 17/00

CA
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 8108

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2017/907

(22) 27/11/2017

(72) PIERGALLINI, Remigio and LOUPIS,
Nikolaos

(45) 31/05/2018
(30) US20090226354P 17/07/2009 US
68 | С т р а н а
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(54) OРАЛНА АНТИБАКТЕРИСКА

алантоин, заедно со фармаколошки прифатлив

КОМПОЗИЦИЈА

носач а спомнатото третирање опфаќа: a)

(57)
1
Употреба на фотоактивациона
композиција за производство на лек за

аплицирање на спомнатата композиција во уста
на пациент; и b) третирање на спомнатата уста

третирање на орални заболувања, при што
спомнатата
композиција
опфаќа:

од фазата a) со aктинско светло во тек на
време доволно да спомнатиот фотоактиватор

најмалку
еден
оксиданс,
најмалку еден фотоактиватор способен за

предизвика
оксиданс.

активирање

на

тој

оксиданс;

активирање

на

спомнатиот

и

најмалку еден фактор на исцелување одбран
помеѓу хијалуронската киселина, глукозамин и

, има уште 14 патентни барања

(51) D 04B 1/26, D 04B 15/82, D 04B 15/32

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 8107
(21) 2017/908

(13) Т1
(22) 27/11/2017
(45) 31/05/2018

(30)

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BUSI, Mauro
(54) KРУЖНА МАШИНА ЗА ПЛЕТЕЊЕ И
ПОСТАПКА ЗА ПЛЕТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ

(96) 04/05/2010 EP10726226.3
(97) 15/11/2017 EP2567011
(73) Steps Holding B.V.

СО КРУЖНО ПЛЕТЕЧКА МАШИНА

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

(2) на игли обезбеден со поголем број на
аксијално поставени слотови, каде што

(57) 1 Кружната машина за плетење (1) која
што го опфаќа најмалку цилиндрот кој ротира

цилиндрот (2) на игли најмалку наизменично
Патенти
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ротира во директна насока (P1) и во насока на

(33-40), при што секој подвижен брег (33-40)

назад

(P2), на поголем број елементи (4) на

може да се движи помеѓу положбата на

игли клизно сместен во слотовите, при што
секој елемент (4) на игли е обезбеден најмалку

хибернација и употреблива положба за
промена на внапред одредени патеки на

со прв брежен придружник (8) a блиску до свој
горен крај со куќичка (10) и со пресвртен јазик

неподвижни брежни средства (20), при што кога
цилиндрот (2) на игли се врти во директна

(11), неподвижно брежно средство (20) за
движење на елементи (4) на игла во аксијална

насока (P1), првиот мобилен брег (34, 37, 38,
40) се движи во својата употреблива положба, а

насока спрема однапред утврдена патека, при

кога цилиндрот (2) на игли се врти во насока на

што кружната машина за плетење (1) понатаму
е обезбедена со погонски средства (15) за

назад (P2), другиот мобилен брег (33, 35, 36,
39) се движи во својата употреблива положба,

движење на првиот брежен придружник (8) на
секој елемент (4) на игли од активната положба

н а з н а ч е н со т о а, што погонските
средства (15) се исто така обезбедени во

во која што е првиот брежен придружник (8) во
врска со неподвижните брежни средства (20) за

близина на секој подвижен брег (33-40) поради
поединечно движење на првиот брежен

движење

во

придружник (8) на секој елемент (4) на игла од

аксијалната насока до неактивна положба во
која што првиот брежен придружник (8) е

на

елементите

(4)

на

игла

активна положба во која што е првиот брежен
придружник (8) во врска со соодветен подвижен

разделен од неподвижните брежни средства
(20) и принуден да се движи зад неподвижните

брег (33-40) до неподвижна положба во која
што првиот брежен придружник (8) е разделен

брежни средства (20), и обратно, каде што
кружната машина за плетење (1) понатаму

од соодветен подвижен брег (33-40), и обратно.
, има уште 11 патентни барања

опфаќа најмалку еден прв и друг покретен брег
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(51) A 61C 19/06, A 61K 41/00, A 61M 35/00, A

предизвика

61N 5/06, A 61P 1/02

флексибилниот горен врв низ преден крај

да

светлоста

која

влегува

во

(13) Т1
(22) 27/11/2017

конвергира;
и
флексибилниот цевкаст поврзувачки ракавец за

(45) 31/05/2018
(30) US201261653288P 30/05/2012 US and

механичко приклучување на флексибилниот
горен врв со светлосниот извор, при што

US201313797277 12/03/2013 US
(96) 29/05/2013 EP13797633.8

ракавецот го вклучува преден крај кој има отвор
и заден крај кој има отвор, каде што преден крај

(97) 18/10/2017 EP2854944
(73) Klox Technologies Inc.
275 Boul. Armand Frappier Laval, QC H7V 4A7,

е така направен да се истегнува и механички се

CA
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

влакно е делумно сместен во внатрешноста на
ракавецот, така што задниот крај на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PIERGALLINI, Remigio; LOUPIS, Nikolaos

флексибилниот горен врв на оптичкото влакно
се истега дистално низ отворот во задниот крај

and HÉBERT, Lise
(54) УРЕДИ ЗА ФОТОТЕРАПИЈА

на ракавецот, a преден крај на флексибилниот

(11) 8106
(21) 2017/909

приклучува
со
светлосниот
извор;
кај кој флексибилниот горен врв на оптичкото

Дел на фототерапевтски уред, кој

горен врв на оптичкото влакно е сместен во
внатрешноста на ракавецот и помеѓу предните

опфаќа:
флексибилен горен врв на оптичко влакно кој

и задните краеви на ракавецот, при што е
изведено така да флексибилниот горен врв на

има јазгро за пренесување на светлост, при
што флексибилниот горен врв го вклучува

оптичкото влакно се наоѓа во близина на извор
на
светлоста.

(57)

1

преден крај и заден крај, каде што пречникот на
преден крај е поголем од пречникот на заден
крај, а каде што преден крај е заокружен за да

Патенти

, има уште 13 патентни барања
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(51) A 61K 9/20, A 61K 31/505
(11) 8105
(13) Т1

oпфаќа SEQ ID NO:152, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
NO:170, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:198, CDRL2

(21) 2017/910

oпфаќа SEQ ID NO:216, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:233,

(22) 27/11/2017
(45) 31/05/2018

(30) US20070957148P 21/08/2007 US and

(f) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:147, CDRH2

US20080084588P 29/07/2008 US
(96) 19/08/2008 EP08798203.9

oпфаќа SEQ ID NO:163, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
NO:186, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:194, CDRL2

(97) 01/11/2017 EP2188313
(73) Amgen, Inc.

oпфаќа SEQ ID NO:214, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:228,

One Amgen Center Drive, Msc 27-4-a Thousand
Oaks, CA 91320-1799, US

(g) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:141, CDRH2
oпфаќа SEQ ID NO:156, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

NO:172, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:209, CDRL2

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MEHLIN, Christopher; BRASEL, Kenneth,

oпфаќа SEQ ID NO:223, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:245,

Allan; FOSTER, Stephen; CERRETTI, Douglas,
Pat; SUN, Jilin and SMOTHERS, James, F.
(54) ХУМАН C-FMS AНТИГЕН КАКО

(i) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:140, CDRH2
oпфаќа SEQ ID NO:155, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН
(57) 1 Aнтитело одбрано од група која што ја

oпфаќа SEQ ID NO:218, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:236,

сочинува антитело кое опфаќа региони кои ја
одредуваат
комплементарноста
(CDR-ови)

(j) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:140, CDRH2
oпфаќа SEQ ID NO:155, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

CDRH1, CDRH2, CDRH3, CDRL1, CDRL2, и
CDRL3, при што спомнатиот
CDR-ови

NO:169, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:201, CDRL2
oпфаќа SEQ ID NO:218, и CDRL3 oпфаќа SEQ

опфаќаат аминокиеслински секвенци какви што

ID

се
спомнати
во
продолжение:
(a) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:147, CDRH2

(k) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:143, CDRH2
oпфаќа SEQ ID NO:158, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

oпфаќа SEQ ID NO:163, CDRH3 опфаќа SEQ ID
NO:186, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:193, CDRL2

NO:190, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:199, CDRL2
oпфаќа SEQ ID NO:219, и CDRL3 oпфаќа SEQ

oпфаќа SEQ ID NO:214, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:228,

ID
NO:237,
(L) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:137, CDRH2

(b) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:137, CDRH2

oпфаќа SEQ ID NO:151, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

oпфаќа SEQ ID NO:150, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
NO:166, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:198, CDRL2

NO:167, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:199, CDRL2
oпфаќа SEQ ID NO:217, и CDRL3 oпфаќа SEQ

oпфаќа SEQ ID NO:216, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:233,

ID
NO:233,
(m) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:137, CDRH2

(d) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:147, CDRH2
oпфаќа SEQ ID NO:163, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

oпфаќа SEQ ID NO:150, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
NO:173, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:198, CDRL2

NO:186, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:195, CDRL2

oпфаќа SEQ ID NO:216, и CDRL3 oпфаќа SEQ

oпфаќа SEQ ID NO:214, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:228,

ID
NO:233,
(n) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:142, CDRH2

(e) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:137, CDRH2

oпфаќа SEQ ID NO:157, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
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NO:169, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:202, CDRL2

NO:236,
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NO:187, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:206, CDRL2

oпфаќа SEQ ID NO:157, CDRH3 oпфаќа SEQ ID

oпфаќа SEQ ID NO:221, и CDRL3 oпфаќа SEQ

NO:176, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:207, CDRL2

ID
NO:242,
(o) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:143, CDRH2

oпфаќа SEQ ID NO:224, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:243;
и

oпфаќа SEQ ID NO:158, CDRH3 oпфаќа SEQ ID
NO:177, CDRL1 oпфаќа SEQ ID NO:200, CDRL2

при што спомнатото антитело се врзува за
хуманиот c-fms со KD oд помалку од 10-8M,

oпфаќа SEQ ID NO:216, и CDRL3 oпфаќа SEQ
ID
NO:235,
или

измерено

(p) CDRH1 oпфаќа SEQ ID NO:142, CDRH2

, има уште 28 патентни барања

(51) C 07K 14/135
(11) 8061

(13) Т1

(57)
1
Пре-фузиран
респираторен
синцитијален вирусен (RSV) F полипептид,

(21) 2017/911

(22) 28/11/2017

кадешто HRA регионот, остатоци 137-239 од

(45) 31/05/2018
(30) US201161486005P 13/05/2011 US

референтен RSV F протеин на SEQ ID NO:1,
содржи воведен цистеински остаток и DIII

(96) 14/05/2012 EP12722057.2
(97) 20/09/2017 EP2707385
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE

регион, остатоци 51-98 и 206-308 од
референтен RSV F протеин на SEQ ID NO:1,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

воведениот цистеински остаток во HRA регион

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SWANSON, Kurt and CARFI, Andrea
(54) ПРЕ-ФУЗИРАНИ RSV F АНТИГЕНИ

и воведениот цистеински остаток во DIII регион
којашто го стабилизира пре-фузираниот RSV F

Патенти

како

што

е

тука

опишано.

содржи
воведен
цистеински
остаток
и
дисулфидна врска е формирана помеѓу
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полипептид.

, има уште 11 патентни барања

(51) G 01N 31/22, B 65B 29/00, B 65B 31/00, B
сместување на количина цврсто спакуван тутун
во флексибилна, непорозна ќеса (30) преку

65B 31/02, B 65B 25/02, B 65B 61/20, B 65D
79/02, B 65D 81/20, B 65D 77/22
(11) 8063

(13) Т1

отвор кој што може да се затвора (32);

(21) 2017/912

(22) 29/11/2017

затворање на отворот (32) на ќесата (30); и
извлекување на воздух од ќесата (30) така да

(45) 31/05/2018
(30) US201161549549P 20/10/2011 US and
US201213441373 06/04/2012 US

се создаде внатре под-атмосферски прити-сок
од помеѓу околу 0,10 бари до околу 0,80 бари;

(96) 09/04/2012 EP12841786.2
(97) 13/09/2017 EP2768737
(73) Alliance One International, Inc.

што се карактеризира со тоа што методот
опфаќа вметнување на колориметрички детек-

Morrisville, North Carolina 27560, US
(74) Друштво за застапување од областа на

колориметричкиот детектор (100) е видлив низ
ќесата ко¬га таа е затворена; и со тоа што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

колориметричкиот детектор (100) содржи
најмалку еден хемиски реагенс конфигуриран

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STEFFENS, Marcos Andre
(54) МЕТОДИ И АПАРАТУРА ЗА ВАКУУМСКО

така да ја менува бојата кога нивото на шеќер
во лис¬тот на ту¬тунот се менува и најмалку

ПАКУВАЊЕ НА ТУТУН

менува бо¬јата ко¬га маслото во листот на
тутунот
се
менува.

тор

(57) 1 Метод за пакување на тутун, кој што се
состои
74 | С т р а н а

(100)

во

ќесата

(30),

каде

што

еден хемиски реагенс конфигуриран така да ја

од:
Патенти
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31 Maj 2018

, има уште 16 патентни барања

(51) C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 31/165,

(54) НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА VII НА

A 61P 25/24, A 61P 9/00, A 61P 25/20, A 61P
25/00, A 61P 1/00, A 61P 25/22

АГОМЕЛАТИН, ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА
И НЕГОВА УПОТРЕБА И ФАРМАЦЕВТСКИ

(11) 8143

(13) Т1

СОСТАВ СО ИСТА СОДРЖИНА

(21) 2017/913

(22) 29/11/2017

(57) 1 Кристална форма на агомелатин, при
што нејзиниот дијаграм на дифракција на Х-

(45) 31/05/2018
(30) CN2011170828 23/03/2011 CN
(96) 22/03/2012 EP12760538.4

зраци ги има
интерпланарниот

(97) 30/08/2017 EP2690087
(73) Les Laboratoires Servier and Shanghai

Браговиот агол 2θ и релативниот интензитет:

Institute Of Pharmaceutical Industry

d(Å)

следните вредности
кристален
простор

Rелативен

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and No.1320 West Beijing Road Jing'an District

10.557 8.3725 32.35
13.301 6.6509 11.45

Shanghai 200040, CN
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

16.145 5.4855 10.60
17.286 5.1258 6.19

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

17.841 4.9675 100.00
19.359 4.5813 10.83

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

20.089 4.4164 11.77

(72) SHAN, Hanbin; YUAN, Zhedong; HUANG,
Yu; YU, Xiong; ZHU, Xueyan and TONG, Ling

23.366 3.8040 29.82
24.944 3.5667 21.60

интензитет

на
d,

(I%)

26.128 3.4078 12.47
Патенти
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2θ
вклучувајќи
дифракциони

ги

и
агли

кристалите
во

со

врв

рамките

на

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/547, A 61P 25/28
(11) 8064
(21) 2017/914

±0.2°

од

погоре.

, има уште 12 патентни барања

(57)

1

Соединение

со

формулата:

(13) Т1
(22) 29/11/2017

(45) 31/05/2018
(30) US201361776819P 12/03/2013 US
(96) 04/03/2014 EP14712875.5
(97) 04/10/2017 EP2970336
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

кадешто

R

е

H

A

или

F;

и
е:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WATSON, Brian Morgan; GREEN, Steven
James; MERGOTT, Dustin James and
WINNEROSKI JR., Leonard Larry
(54) ТЕТРАХИДРОПИРОЛОТИАЗИН
СОЕДИНЕНИЈА

или негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 5 патентни барања
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(51) B 01J 8/06, B 01J 8/00
(11) 8066

(13) Т1

(21) 2017/915

(22) 30/11/2017

на формираниот кревет од помеѓу 150 мм и 200
мм, наведената цевка го доставува главниот
дел од неопходната стапка на проток на гас од
помеѓу 70% и 85%, комплементарниот дел се

(45) 31/05/2018
(30) FR1202772 17/10/2012 FR

доставува

(96) 24/09/2013 EP13782756.4
(97) 30/08/2017 EP2908934
(73) IFP Energies nouvelles
1 & 4 avenue de Bois-Préau 92500 Rueil-

дијаметарот
на
наведената
отстранлива
флексибилна цевка (7) е помеѓу 0.5 и 0.9 пати

Malmaison, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

случајот на надворешна цевка (6) со промена
во
дијаметар),

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

- наведената отстранлива цевка (7) е намотана

(72) SANZ, Elena; BEAUMONT, Robert; BOYER,
Christophe and GONNET, Daniel
(54) ПОСТАПКА ШТО КОРИСТИ
ПНЕВМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ ГУСТ

околу тркалце (10) распоредена надвор од
цевката што треба да се наполни, и честичките

КАТАЛИЗАТОР ВО БАЈОНЕТ ЦЕВКИ ЗА

овозможува да се испорачуваат честичките на

РЕАКТОР-ИЗМЕНУВАЧ ЗА РЕФОРМИРАЊЕ
ПАРЕА, ШТО СОДРЖИ ЦЕВКА ЗА

транспортирачки
појас
или
вибрирачки
транспортер (2) за полнење на прстенестиот

СНАБДУВАЊЕ НА ОТСТРАНЛИВ ГАС
Метода за полнење честички од

простор
(4),
по
пат
на:
- инка (3), преку која честичките дотекуваат во

катализатор особено приспособен за реакторизменувач за реформирање пареа составен од

внатрешноста на прстенестиот простор (4), и
наведената метода за густо полнење
е

мнозинство на бајонет цевки затворени во

назначено со тоа, што ги опфаќа следниве

школка, каталитичкиот кревет е формиран од
честички кои го зафаќаат барем делумно

чекори:
- отстранлива флексибилна цевка (7) првично

прстенестиот простор (4) вклучен помеѓу
внатрешна цевка (5) и надворешна цевка (6),

се намотува во надворешното тркалце (10),
хранилката за снабдување (1) се полни со

склопот од овие наведените цевки конституира
бајонет цевка, ширината на наведениот

цврста
• отстранливата

прстенест простор (4) е помеѓу 40 мм и 80 мм, и

постепено се воведува во прстенестата зона (4)

неговата висина е помеѓу 10 и 20 метри,
честичките од катализатор се во форма на

при што нејзиниот горен дел се до нејзиниот
долен крај е на растојание во опсег од 50 см до

цилиндри со приближна висина од 10 мм до 20
мм, и со приближен дијаметар од 5 мм до 20

100 см во однос на дното на цевката (4),
• константен проток од гас се воведува преку

мм, наведената метода на полнење користи
уред за густо полнење на катализаторот,

централната цевка (5) што одговара на брзина
во прстенестиот простор од помеѓу 0.1 м/с и

составен

од:

минималната брзина на флуидизирање на

- отстранлива флексибилна цевка (7) која
продира во внатрешноста на прстенестата зона

зрната од катализаторот (помеѓу 3 и 4 м/с за
конвенционалните
катализатори
за

(4) и е одржана на растојание од површината

реформирање пареа), и друга стапка на проток

(57)

1

Патенти

преку

внатрешната

цевка

(5),

од ширината на прстенестиот простор (4) (од
најмалиот од прстенестите простори (4) во

од
катализаторо
се
содржани
во:
- централна хранилка за снабдување (1) која

флексибилна

материја,
цевка (7)
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на гас е воведена преку отстранливата цевка

задржува константно растојанието во однос на

(7), сумата на 2те стапки на проток одговара на

површината на креветот кој постепено се

брзина во прстенестиот простор од помеѓу 8 м/с
и 14 м/с, што е сеуште помалку од крајната

формира, наведеното растојание секогаш е во
опсег
од
50
см
до
100
см,

брзина
на
паѓање
на
честичките,
• транспортирачкиот појас или вибрирачкиот

• отстранливата флексибилна цевка (7) се
намотува со брзина која е еднаква на брзината

транспортер (2) се стартува со цел да обезбеди
проток на цврсти честички во опсег од 250 кг/ч и

на полнење на цевката која е помеѓу 0.2 м/мин
и
0.4
м/мин,

500 кг/ч, кои цврсти честички се воведенуваат

• штом ќе се наполни бајонет цевката и ќе се

во прстенестата зона (4) преку инка (3),
• како што се полни прстенестата зона (4),

намота системот за полнење, отстранливата
флексибилна цевка (7) се поместува со цел да

отстранливата флексибилна цевка (7) се подига
од прстенестата зона (4) со помошта на

се

надворешното

, има уште 1 патентни барања

тркалце

(10),

така

што

(51) B 01J 8/06, B 01J 8/00
(11) 8070

(13) Т1

(21) 2017/916

(22) 30/11/2017
(45) 31/05/2018

се

наполни

следната

цевка.

1 & 4 avenue de Bois-Préau 92500 RueilMalmaison, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(30) FR1202773 17/10/2012 FR

(72) SANZ, Elena; BEAUMONT, Robert;

(96) 24/09/2013 EP13782757.2
(97) 30/08/2017 EP2908935
(73) IFP Energies nouvelles

GONNET, Daniel and BOYER, Christophe
(54) ПОСТАПКА ШТО КОРИСТИ
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КАТАЛИЗАТОР ВО БАЈОНЕТ ЦЕВКИ ЗА

транспортер или транспортирачки појас (2) за

РЕАКТОР-ИЗМЕНУВАЧ ЗА РЕФОРМИРАЊЕ

снабдување на помошната цевка (7) преку:

ПАРЕА, ШТО КОРИСТИ ПОМОШНА ЦЕВКА
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ

• инка (3), преку која честичките дотекуваат во
внатрешноста на прстенестиот простор (4),

(57)
1
Метода за полнење честички од
катализатор
во
реактор-изменувач
за

и наведената метода за густо полнење
назначено со тоа, што ги опфаќа следниве

реформирање пареа составен од мнозинство
на бајонет цевки затворени во школка,

серии
на
чекори:
• цврстата помошна цевка (7) првично се

катализаторот е конституиран од честички кои

демонтира во секции и е надвор од бајонет

зафаќаат барем дел од прстенестиот простор
(4) вклучен помеѓу внатрешна цевка (5) и

цевката, хранилката за снабдување (1) се
полни
со
цврста
материја,

надворешна цевка (6), склопот од овие две
цевки конституира бајонет цевка, ширината на

• цврстата помошна цевка (7) постепено се
воведува во прстенестата зона (4) преку

наведениот прстенест простор е во опсег од 30
мм до 80 мм, и неговата висина е во опсег од

поставување на неопходниот број на секции
крај до крај така што нејзиниот долен крај е

10 до 20 метри, наведените честички од

позициониран на растојание во опсег од 50 см

катализатор се во форма на цилиндри со
приближна висина од 10 мм до 20 мм и со

до 100 см во однос на дното на прстенестата
зона
(4),

приближен дијаметар од 5 мм до 20 мм,
наведената метода на полнење користи уред за

• проток од гасот што е погоден се воведува во
целост
во
внатрешната
цевка
(5),

густо полнење на катализатор составен од:
• најмалку една цврста помошна цевка (7) која

• транспортирачкиот појас или шејкерот
транспортер (2) се стартува со цел да обезбеди

продира во внатрешноста на прстенестата зона

проток на цврсти честички во опсег од 150 кг/ч

(4) и е одржана на растојание од површината
на формираниот кревет што е во опсег од 50

до 500 кг/ч, подобро во опсег од 250 кг/ч до 500
кг/ч, наведените цврсти честички се воведени

мм до 150 мм, со дијаметар во опсег од 0.5 до
0.9 пати од ширината на прстенестиот простор

во прстенестата
помошна

(4), наведената цврста помошна цевка (7) го
овозможува
воведувањето
на
цврстите

• како што се полни прстенестата зона (4),
цврстата помошна цевка (7) се подига од

честички за полнење во прстенестата зона (4) и

прстенестата зона (4) со отстранување секции

е пресечено од спротивнонасочен проток на гас
воведен преку внатрешната цевка (5),

со помошта на надворешниот навиткувачки
систем (10) со цел да се задржи константно

• наведената помошна цевка (7) е поделена во
мнозинство на секции со должина во опсег од

растојанието во однос на површината на
креветот кој постепено се формира, наведеното

50 см до 200 cm, кои се поставени од крај до
крај на почетокот на полнењето, потоа

растојание секогаш е во опсег од 50 см до 100
см,

постепено се повлекуваат како и кога креветот

• цврстата помошна цевка (7) се повлекува со

од честички се формира со цел да се одржи
посакуваното
растојание
во
однос
на

брзина еднаква на брзината на полнење на
цевката во опсег од 0.1 м/мин до 0.4 м/мин, и

површината на креветот, и честичките од
катализатор
се
содржани
во:

подобро во опсег од 0.2 до 0.4 м/мин,
• штом ќе се наполни бајонет цевката и ќе се

• централна хранилка за снабдување (1) за
испорачување на честичките до шејкер

повлече системот за полнење, цврстата
помошна цевка (7) се поместува со цел да се

Патенти

зона (4) преку
цевка

цврстата
(7),
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наполни

следната

цевка.

(51) A 61M 37/00, A 61M 5/145, A 61M 5/14, A
61M 5/00

, има уште 1 патентни барања

се протега периферно помеѓу непосредниот
крај (20) и периферниот крај (24) долж

(11) 8072

(13) Т1

надолжна

(21) 2017/917

(22) 30/11/2017

најмалку еден член за задржување шприц (32)
што има најмалку една ушка (34) која штрчи

(45) 31/05/2018

оска

(15);

и

(30) US201414526294 28/10/2014 US
(96) 28/10/2015 EP15191888.5

радијално нанадвор во однос на надворешна
површина од страничниот ѕид (19) на

(97) 30/08/2017 EP3015127
(73) Bayer HealthCare LLC

непосредниот крај (20), најмалку едната ушка
(34) има најмалку една стеснета површина (40,

100 Bayer Boulevard Whippany, NJ 07981, US

42)

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

надворешната површина на страничниот ѕид
(19) во насока од периферниот крај (24) кон

(72) TUCKER, Barry L.; COWAN, Kevin P.; UBER
III, Arthur E.; RHINEHART, Edward J. and

непосредниот
каде што најмалку

SPOHN, Michael A.
(54) САМО-ОРИЕНТИРАЧКИ ИНТЕРФЕЈС НА

конфигурирана за автоматски ангажман со
механизам за заклучување (35) на течен

ШПРИЦ

инјектор (10) за ослободливо заклучување на

(57) 1 Шприц назначено со тоа, што содржи:
цилиндар (18) што има непосреден крај (20),

шприцот (12) со течниот инјектор (10), и
каде што најмалку едната стеснета површина

периферен крај (24), и страничен ѕид (19) што

(40, 42) од најмалку едната ушка (34) е
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што

се

стеснува

аксијално

крај
едната

ушка

долж

(20),
(34) е
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конфигурирана (A)

ротационо

шприцот

во

води

ротација на шприцот (12) околу надолжната

само-ориентирачко

оска (15) со ангажирање на најмалку втора

усогласување со механизамот на заклучување
(35) со ангажирање најмалку прва површина од

површина од механизамот на заклучување (35).

механизамот на заклучување (35) и (B)
аксијално да го исфрли шприцот (12) по

, има уште 14 патентни барања

(51) A 24C 5/00, A 24C 5/56, A 24D 1/02

(54) МЕТОД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

(12)

да

го

(13) Т1
(22) 30/11/2017

(57) 1 Процес на обложување за материјал за
завиткување изработен од хартија или картон

(45) 31/05/2018
(30) AT506262013 27/09/2013 AT

за ар-тикли за пушење или делови од артикли
за пушење за да се намали тенденцијата на

(96) 25/09/2014 EP14824344.7

овој мате¬ријал за завиткување да апсорбира и

(97) 01/11/2017 EP3048906
(73) Tannpapier GmbH

разлева водени или масни супстанци, каде што
ма-терија¬лот за завиткување е поставен на

4050 Traun, AT
(74) Друштво за застапување од областа на

истата страна со две облоги една врз друга кои
што се нане¬сени во два процеси на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

обложување кои што се одвиваат во
хронолошка сукцесија во секој слу¬чај во течна

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

форма,

(72) GRIESMAYR, Guenter; PUEHRINGER,
Barbara; KNAUSEDER, Bernhard and

обложување
обложува¬ње

SCHOPPER, Eike

обложување и течна испарлива матрица, каде

(11) 8073
(21) 2017/919

Патенти

каде

што

во

течната
се состои

двата

процеси

на

мешавина
од материјал

за
за
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што

во

првиот

про¬цес

најмалку еден слој

на

обложување

од

втори¬от

материјал

за

обложување,

од прв материјал за

што се карактеризира со тоа што материјалот

обложување е нанесен за да го сни¬жу¬ва
капацитетот за апсорпција на хартијата или

за завиткување е селектиран од група на
матери¬ја¬ли за завиткување кои што содржат:

картонот во поглед на течната испарлива
мат¬ри¬ца
на
вториот
материјал
за

внатрешна обвивка на опаковка на артикли за
пушење, која што се состои од неколку обвивки

обложување,
во вториот процес за обложување најмалку

поставени една во друга; внатрешна постава на
опаков¬ки¬те на артиклите за пушење; кутија

еден слој на втор материјал за обложување се

како опаковка за артикли за пушење; хартија за

на-не¬сува кој што одбива или е отпорен на
една или повеќе од следните супстанци, имено

обло¬жу¬ва¬ње на филтерот на цигара или
цигарило.

масла, маснотии, восоци, алкохоли и вода, каде
што за првиот материјал за обложување е

, има уште 21 патентни барања

употребена течна испарлива матрица различна

(51) A 61K 9/28
(11) 8075

(13) Т1

(21) 2017/920

(22) 30/11/2017
(45) 31/05/2018

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ANDRES, Patricia; DATAR, Yogesh;
GADIRAJU, Ramakrishna; KOWALCZYK, Bruce,

(30) US201261720259P 30/10/2012 US and

Andrew; KUKLIS, Gabriel, Christian;

US201361791894P 15/03/2013 US
(96) 29/10/2013 EP13796178.5
(97) 22/11/2017 EP2914599
(73) Nektar Therapeutics

MIRMEHRABI, Mahmoud and PASCHALIDES,
Nicholas
(54) ТВРДА ФОРМА НА СОЛ НА АЛФА-6MPEG6-O-ХИДРОКСИКОДОН КАКО

San Francisco, CA 94158, US

ОПИОИДНИ АГОНИСТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
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(57) 1 Фосфат или D-тартрат тврда форма на
сол

на

, има уште 15 патентни барања

α-6-mPEG6-O-хидроксикодон.

(51) A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/48, A
61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 47/12

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

(11) 8077

(13) Т1

(72) LINDENBLATT, Hiltrud; FRANK, Thomas T.

(21) 2017/921

(22) 30/11/2017

and VONDERSCHMITT, Reiner
(54) ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ

(45) 31/05/2018
(30) EP20120005960 20/08/2012 -(96) 01/08/2013 EP13747642.0

КОЈШТО СОДРЖИ ЛЕВОТИРОКСИН

(97) 27/09/2017 EP2885005
(73) Merck Patent GmbH

содржи
левотироксин
натриум,
лимунска
киселина
и

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , US

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 487/06, A 61K 31/527

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(11) 8078
(21) 2017/924

(13) Т1
(22) 01/12/2017

(45) 31/05/2018
(30) EP20130006052 23/12/2013 -(96) 03/12/2014 EP14808506.1
(97) 27/09/2017 EP3087076
(73) Merck Patent GmbH
Патенти

(57) 1 Цврст фармацевтски препарат којшто
желатин,
полнач.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, HansPeter
(54) ИМИДАЗОПИРАЗИНОН ДЕРИВАТИ
(57)

1

Соединенија

со

формулата
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пиролидинил,
имидазолил,

пиразолил,
фуранил,

тиазолил,

тиофенил,

пиролил,

оксазолил, триазолил, оксадиазолил или
тиадиазолил, секој од нив е несупституиран или
моно - или дисупституиран со Hal, A, CN, OH
и/или
OA,
во
R1
R2

коишто
означува
означува

H
A

или
или

метил,
Het,

A означува неразгранет или разгранет алкил со
1 - 8 C-атоми, кадешто еден или два не-соседни
CH- и/или CH2-групи може да бидат заменети
со N- или O-атоми и/или кадешто 1-7 H-атоми
може да бидат заменети со F или Cl,

Hal
означува
F,
Cl,
Br
или
I,
под услов кога, ако R1 е H, тогаш R2 не е 4OMe,
и нивни фармацевтски прифатливи соли,
таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни
смеси

во

сите

односи.

, има уште 10 патентни барања

Het
означува
пиримидил,
пиридил,
пиридазинил,
пиразинил,
пиперидинил,

(51)
(11) 8079

(72) BROOKFIELD, Frederick Arthur;
(13) Т1

COURTNEY, Stephen Martin; FROST, Lisa Marie;

(21) 2017/925

(22) 04/12/2017

TOSCANO, John, P. and KALISH, Vincent Jacob
(54) Нитроксил донори со подобрен

(45) 31/05/2018
(30) US201361754237P 18/01/2013 -- and
US201361782781P 14/03/2013 --

терапевтски индекс
(57) 1 . Соединение со формула (1):

(96) 17/01/2014 EP14703009.2
(97) 22/11/2017 EP2945620
(73) Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.
1450 Raleigh Rd., Suite 212 Chapel Hill, NC
27517, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

, има уште 14 патентни барања

(51) A 01G 31/04, A 01G 9/20, B 65G 17/30
(11) 8080
(13) Т1

(96) 02/05/2012 EP12782773.1
(97) 06/09/2017 EP2704553
(73) Bevo Farms Ltd.

(21) 2017/927

(22) 04/12/2017

(45) 31/05/2018
(30) US201161483433P 06/05/2011 US
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

изложување на едното или повеќето растенија

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

на

(72) BENNE, Jacob and MEIKLEHAM, Daniel
(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

повторување
на
унапредувањето
на
мнозинството на лулки (14) долж патеката (P)

РАСТЕНИЈА ДОЛЖ БРАНОВИДЕН ПАТ

се додека едното или повеќето растенија не го
достигнат целниот раст за машината (10),

(57)

1

Метода за одгледување растенија во

светлина

што

промовира

со
на лулките

тоа,
(14) на

раст;

и

контролирана
средина
која
опфаќа:
обезбедување машина за одгледување (10)

назначено
ориентирање

што
падина;

што има бесконечен транспортер (12) што има

снабдување на лулките (14) со течност за

мнозинство на лулки за одгледување (14)
распрострaнети по истиот на растојание едно

одржување на раст (L) и проток на течноста (L)
долж секоја од закосените лулки (14); и

од друго, секоја лулка (14) подржува едно или
повеќе
растојание
во
истата;

свртување на наклонетоста на лулките како
што лулките (14) се менуваат меѓу нагорните и

унапредување на мнозинството на лулки долж
патека, барем дел од истата е брановидна

надолните делови (26,27) на брановидната
патека
(P).

патека (P) што има наизменични нагорни и
надолни

делови

(26,27);

(51) C 07D 513/22, C 07D 513/14

, има уште 20 патентни барања

(30) EP08159965 08/07/2008 --; EP08160254

(11) 8081

(13) Т1

11/07/2008 -- and EP08161743 04/08/2008 --

(21) 2017/928

(22) 04/12/2017

(96) 08/07/2009 EP09793887.2
(97) 06/09/2017 EP2310396
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(45) 31/05/2018

Патенти
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Eastgate Village, Eastgate Little Island, County
Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
VENDEVILLE, Sandrine, Marie, Hélène; LIN, TseI; THARI, Abdellah and AMSSOMS, Katie, Ingrid,
Edouard
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНДОЛ ДЕРИВАТИ
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС
(57)

1

Соединение

со

формулата

(I)

и

- секое R3 е независно одбрано од групата
составена од водород, C1-4алкил и C3вклучително

негови

стереохемиски

изомерни форми, и N-оксиди, соли, хидрати, и
солвати,
назначено
со
тоа,
што:
-

R1

е

бивалентен

ланец

одбран

од

5циклоалкил;
-

a
секое

е
b

3,
4,
5
е
независно

или
1
или

6;
2;

c
е
1
или
2;
- макроцикл A има 14 до 18 членови атоми,
пред се макроцикл A има 17 или 18 членови
атоми;
- секое R2 е независно водород, хало или C14алкокси;
- R4 и R5 се водород или R4 и R5 заедно
формираат двојна врска или метилен група за
да се формира фузиран циклопропил;
-

R6
R7

е
е

супституиран

водород
или
C3-7циклоалкил
со

метил;
и
опционално
хало.

, има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 31/34, A 61K 31/5377, A 61K 9/16, A

(54) ДАРУНАВИР КОМБИНИРАНИ

61K 9/20, A 61P 31/18

ФОРМУЛАЦИИ
(13) Т1
(22) 04/12/2017

(57) 1 Орална дозирна форма што содржи 0.4
до 0.6% од тежината (w/w) лубрикант, 3 % од

(45) 31/05/2018
(30) EP11173067 07/07/2011 --

тежината (w/w) дезинтегрант, 17 до 20 % од
тежината (w/w) силикон диоксид наполнет со

(96) 06/07/2012 EP12738060.8
(97) 06/09/2017 EP2729130
(73) Gilead Sciences, Inc. and Janssen

GS-9350 (Кобицистат) што одговара на вкупна
количина од 150 мг слободна форма

Sciences Ireland UC
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

тежината (w/w) дарунавир гранулат, наведениот
дарунавир гранулат што се состои од

and Eastgate Village, Eastgate Little Island,
County Cork, IE

дарунавир
и/или
негова
фармацевтски
прифатлива сол или солват, Хипромелоза и

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

било која резидуална вода од гранулацијата.
, има уште 9 патентни барања

(11) 8144
(21) 2017/929

еквивалентна на GS-9350 и 50 до 60 % од

(72) JANS, Eugeen Maria Jozef; DELAET, Urbain
Alfons C.; HEYNS, Philip Erna H.; MERTENS,
Roel, Jos M. and VAN DER AVOORT, Geert

(51) C 07K 16/28, A 61K 45/06, A 61K 39/00, A

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА

61K 39/395
(11) 8142

ЗГОЛЕМУВАЊЕ РАСТ НА МУСКУЛИ
(13) Т1

(57) 1 Човечко моноклонално терапевтско анти

(21) 2017/930

(22) 04/12/2017

ActRIIB антитело или функционален протеин
што содржи антиген врзувачки дел од истото,

(45) 31/05/2018
(30) US173004P 27/04/2009 US and

што содржи VH полипептид секвенца што има

US306137P 19/02/2010 US
(96) 23/04/2010 EP10714332.3

барем 95% секвенцна идентичност на најмалку
една од СЕК ИД БРи: 99-112 и VL полипептид

(97) 06/09/2017 EP2424895
(73) Novartis AG

секвенца што има барем 95% секвенцна
идентичност на најмалку една од СЕК ИД БРи:

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

85-98, каде што наведеното антитело или
функционален протеин што содржи антиген

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

врзувачки дел од истото инхибира миостатин

(72) BERGER, Catrin; HERRMANN, Tanja; LU,
Chris; SHEPPARD, Kelly-Ann; TRIFILIEFF, Estelle

врзување
за
, има уште 29 патентни барања

ActRIIB.

and URLINGER, Stefanie

Патенти
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(51) A 61B 1/04, A 61K 31/095
(11) 8083
(13) Т1

кај пациент за испитување на внатрешноста на
гастроинтестиналниот тракт кај пациент преку

(21) 2017/931

капсулна

(22) 04/12/2017

ендоскопија,

(45) 31/05/2018
(30) US201161475938P 15/04/2011 US

кадешто растворот на орален сулфат треба да

(96) 16/04/2012 EP12770690.1
(97) 04/10/2017 EP2696690
(73) Braintree Laboratories, Inc.
60 Columbian Street West P.O. Box 850929

се администрира кон пациентот во износ кои
ефективно ќе ја испразни содржината на

Braintree, MA 02185-0929, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто растворот на орален сулфат е
зголемувач на транзитната брзина, кој што

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

содржи натриум сулфат, калиум сулфат, и

(72) PELHAM, Russell, W.; GAT, Daniel and
ROSENTHAL, Shirrie
(54) СУЛФАТНИ СОЛИ КАКО ЗГОЛЕМУВАЧИ
НА ТРАНЗИТНОТО ВРЕМЕ

магнезиум сулфат, кој што содржи околу 0.0096
г/мл до околу 0.50 г/мл сулфат во форма на

(57) 1 Употреба на орален раствор на сулфат
за подготовка на гастроинтестиналниот тракт

88 | С т р а н а

гастроинтестиналниот тракт на пациентот и да
го исчисти гастроинтестиналниот тракт, и

неорганска
фосфатна

сулфатна

сол,и

не

содржи
сол.

, има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 31/454, A 61K 31/4985, A 61K

РИБАВИРИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХЦВ

31/7056, A 61P 31/22

ПАЦИЕНТИ
(13) Т1
(22) 06/12/2017

(57) 1 Комбинација од најмалку два директно
делувачки антивирални агенси (ДААи) и

(45) 31/05/2018
(30) US201361783437P 14/03/2013 US

рибавирин за употреба во метода за третман
на инфекција со хепатитис Ц вирус, наведената

(96) 14/03/2014 EP14725812.3
(97) 06/09/2017 EP2968302
(73) AbbVie Inc.

метода опфаќа администрирање на наведената
комбинација од најмалку два ДААи и рибавирин

North Chicago, IL 60064, US
(74) Друштво за застапување од областа на

тоа, што наведениот третман не вклучува
администрација на интерферон на наведениот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пациент, и наведениот третман трае 8, 9, 10,
11, 12 или 16 недели, и каде што наведените

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BERNSTEIN, Barry M.; DUTTA, Sandeep;

најмалку

LIU, Wei; PODSADECKI, Thomas J.; CAMPBELL,

или негова фармацевтски прифатлива сол, и

(11) 8086
(21) 2017/934

на пациент со хепатитис Ц вирус, назначено со

два

ДААи

содржат:

Andrew L.; MENON, Rajeev M.; LIN, Chih-Wei;
WANG, Tianli; AWNI, Walid M. and MENSING,
Sven
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД ДИРЕКТНО

, има уште 16 патентни барања

ДЕЛУВАЧКИ АНТИВИРАЛНИ АГЕНСИ И

(51) B 01J 29/76
Патенти

(11) 8084

(13) Т1
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(21) 2017/935

(22) 06/12/2017

АЗОТНИ ОКСИДИ

(45) 31/05/2018
(30) US287718P 18/12/2009 US
(96) 13/12/2010 EP10787148.5

(57) 1 Процес за подготовка на зеолитски
материјал кој што содржи железо со CHA или

(97) 25/10/2017 EP2512667
(73) BASF SE

LEV топологии, кој што опфаќа додавање на
железо со помош на реакција на гасовита фаза

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

со употреба на желе-зен пентакарбонил и
спроведување на додавањето на железото во

индустриската сопственост ЖИВКО

два

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

гасовите фаза и (ii) термичко разложување,
каде што, во еден понатамошен компонентен

(72) GROSSSCHMIDT, DIRK; YILMAZ, Bilge;
KLINGLER, Dirk and ZOELS, Bernd
(54) ЖЕЛЕЗНИ ЗЕОЛИТИ, МЕТОД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗНИ ЗЕОЛИТИ, И

чекор (iii), гас носител протекува низ
зеолитскиот ма¬теријал на температури од 500

компонентни

чекори:

(i)

полнење

на

до 1000°C на притисок од 0.1 до 10 бари, при
што гасот носител кој што е употребен е пареа.

МЕТОД ЗА КАТАЛИТИЧКО РЕДУЦИРАЊЕ НА
, има уште 4 патентни барања

(51) C 12N 5/071, A 61K 35/12, A 61L 27/56, A
61L 27/58, A 61L 27/38, A 61L 27/16, A 61L

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КЛЕТОЧНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

27/54, A 61M 39/02
(11) 8089

(13) Т1

(57) 1
тело

(21) 2017/936

(22) 06/12/2017
(45) 31/05/2018

Уред за имплантирање на клетки во
домаќин,
којшто
содржи:

порозно скеле коe што содржи најмалку една

(30) US20090238011P 28/08/2009 US

комора која што има проксимален завршеток и

(96) 27/08/2010 EP10751750.0
(97) 04/10/2017 EP2470228
(73) Sernova Corporation
700 Collip Circle London, Ontario N6G 4X8, CA

дистален завршеток, порозното скеле има пори
со таква големина за да потпомогнат раст на

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

најмалку еден чеп кој може да се отстрани, така
конфигуриран за да се позиционира во

(72) HASILO, Craig; LEUSHNER, Justin;

внатрешноста

HAWORTH, Daniel, Nicholas; SHOHET, Simon;
TOLEIKIS, Philip, Michael and SIROEN, Delfina,

кадешто
порозното
полипропиленска

васкуларни и врзивни ткива во најмалку една
комора;
и

на

најмалку

една

скеле

комора;
содржи
мрежа.

Maria, Mazzuca
, има уште 22 патентни барања
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(51) F 24J 1/00
(11) 8090

(13) Т1

(21) 2017/939

(22) 11/12/2017
(45) 31/05/2018

термална комуникација со наведената горивна
мешавина и наведениот катализатор, кадешто
изворот на топлина (14) содржи електричен
отпорник (42), кадешто наведениот резервоар

(30) US201461999582P 01/08/2014 US

(20) е конфигуриран за задржување на флуидот

(96) 28/07/2015 EP15827258.3
(97) 27/09/2017 EP3049733
(73) Rossi, Andrea
1331 Lincoln Road Apt 601 Miami Beach,

за да биде загреан, кадешто наведената
подлошка за гориво (32) е така конфигурирана

Florida 33139, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

отпорник (42) е така конфигуриран за да биде
споен со напонски извор (33), кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

наведената

(72) Rossi, Andrea
(54) ГРЕАЧ ЗА ФЛУИДИ

контролер (35) во комуникација со наведениот
напонски извор (33), и температурен сензор

(57)
1
Апаратура за греење флуид,
наваедената апаратура содржи резервоар (20)

(37), кадешто наведената горивна мешавина
содржи литиум, и литиум алуминиум хидрид,

за задржување на флуид за да биде загреан и
подлошка за гориво (32) во флуидна

кадешто наведениот катализатор содржи група
од 10 елементи, кадешто наведениот контролер

комуникација со наведениот флуид, наведената

(35)

подлошка за гориво (32) вклучува горивна
мешавина којашто вклучува реагенси и

температура од наведениот температурен
сензор (37), и врз основа на барем дел од

катализатор, и извор на топлина (14) во

наведената температура, да оживее реакција

Патенти

за да биде во термална комуникација со
наведениот
флуид,
кадешто
наведениот

е

апаратура

конфигуриран

понатаму

да

содржи

мониторира
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во наведената горивна мешавина, кадешто

на

оживувањето на наведената реакција се состои

, има уште 9 патентни барања

напонски

извор

(33).

од варирање на напонот од наведениот извор

(51) C 07D 231/54
(11) 8092

(13) Т1

(21) 2017/940

(22) 11/12/2017

(45) 31/05/2018
(30) US201061424601P 17/12/2010 US
(96) 19/12/2011 EP11807826.0
(97) 08/11/2017 EP2651902
(73) Reata Pharmaceuticals, Inc.
2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 750632648, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean; ANDERSON,
Eric; BOLTON, Gary, L.; CAPRATHE, Bradley;
LEE, Chitase and ROARK, William, H.
(54) ПИРАЗОЛИЛ И ПИРИМИДИНИЛ
ТРИЦИКЛИЧНИ ЕНОНИ КАКО
АНТИОКСИДИРАЧКИ ИНФЛАМАТОРНИ
МОДУЛАТОРИ
(57)

1
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Соединение

со

формулата:

кадешто:
атомите означени со 1 и 2 се поврзани или со
двојна врска или епоксидирана двојна врска;
n
е
1
или
2;
m

е

0

или

1;

X е -CN, -CF3, или -C(O)Ra, кадешто Ra е -OH,
алкокси(C≤6),
алкиламино(C≤6),
диалкиламино(C≤6), или -NHS(O)2-алкил(C1-4);
R1 и R2 се секој независно водород, хидрокси,
Патенти
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хало,

или

алкенил(C≤12),

31 Maj 2018

амино;

или

алкинил(C≤12),

аралкил(C≤12),
хетроциклоалкил(C≤12),
алкокси(C≤12),
аралокси(C≤12),

алкил(C≤12),
арил(C≤12),

хетероарил(C≤12),
ацил(C≤12),

ацил(C≤12),

алкокси(C≤12),

аралокси(C≤12),

арилокси(C≤12),

хетероарилокси(C≤12),

ацилокси(C≤12),
диалкиламино(C≤12),

алкиламино(C≤12),
ариламино(C≤12),

арилокси(C≤12),
хетероарилокси(C≤12),

аралкиламино(C≤12), хетероариламино(C≤12),
амидо(C≤12), или супституирана верзија од

алкиламино(C≤12),
ариламино(C≤12),

било која од овие групи кадешто еден или
повеќе водороден атом е независно заменет со

аралкиламино(C≤12), хетероарил-амино(C≤12),

-OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -

амидо(C≤12), или супституирана верзија од
било која од овие групи кадешто еден или

CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, или

повеќе водороден атом е независно заменет со
-OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -

-S(O)2NH2; или R4 е земен заедно со или R3
или R5 како што е наведено подолу;;

CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, или

R5 е отсутен, водород; или алкил(C≤12),
алкенил(C≤12), алкинил(C≤12), арил(C≤12),

ацилокси(C≤12),
диалкиламино(C≤12),

или

-S(O)2NH2;
R1 и R2 се
алкандиил(C≤12),

земени

аралкил(C≤12),

хетероарил(C≤12),

заедно и се
алкендиил(C≤12),

хетероциклоалкил(C≤12),
ацил(C≤12)
или
супституирана верзија од било која од овие

алкоксидиил(C≤12),
алкиламинодиил(C≤12),
или супституирана верзија од било која од овие

групи кадешто еден или повеќе водороден атом
е независно заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, -

групи кадешто еден или повеќе водороден атом
е независно заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, NH2,

NH2, -NO2, -CO2H, -CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3,
-OCH2CH3, -C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -

-NO2, -CO2H, -CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -

OC(O)CH3, или -S(O)2NH2; или R5 е земен

OCH2CH3, -C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, OC(O)CH3,
или
-S(O)2NH2;

заедно со R4 какошто е наведено подолу; под
услов кога R5 е отсутен кога и само кога атомот

R3 е отсутен, водород; или алкил(C≤12),
алкенил(C≤12), алкинил(C≤12), арил(C≤12),

кон којшто е сврзан формира дел од двојна
врска;
и

аралкил(C≤12),
хетероциклоалкил(C≤12),

R6 е водород, хидрокси, амино, хало, цијано,
или оксо; или алкил(C≤12), алкенил(C≤12),

хетероарил(C≤12),
ацил(C≤12)
или

супституирана верзија од било која од овие

алкинил(C≤12),

групи кадешто еден или повеќе водороден атом
е независно заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, -

хетероарил(C≤12),
хетроцикло-алкил(C≤12),
ацил(C≤12), алкокси(C≤12), арилокси(C≤12),

NH2, -NO2, -CO2H, -CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3,
-OCH2CH3, -C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -

аралокси(C≤12),
ацилокси(C≤12),

OC(O)CH3, или -S(O)2NH2; или R3 е земен
заедно со R4 како што е наведено подолу; под

диалкиламино(C≤12),
ариламино(C≤12),
аралкиламино(C≤12), хетероариламино(C≤12),

услов кога R3 е отсутен кога и само кога атомот

амидо(C≤12), или супституирана верзија од

кон којшто е сврзан формира дел од двојна
врска;

било која од овие групи кадешто еден или
повеќе водороден атом е независно заменет со

R4 е водород, хидрокси, амино, хало, цијано,
или оксо; или алкил(C≤12), алкенил(C≤12),

-OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, -

алкинил(C≤12), арил(C≤12), аралкил(C≤12),
хетероарил(C≤12),
хетроцикло-алкил(C≤12),

C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, или
-S(O)2NH2;

Патенти

арил(C≤12),

аралкил(C≤12),

хетероарилокси(C≤12),
алкиламино(C≤12),
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соединението
под услов кога R3 и R4 се земени заедно,
соединението
формула

е

понатаму

дефинирано

е

понатаму

дефинирано

формула

со
Ib:

со
Ia:

кадешто R8 е водород, хидрокси, амино, хало,
или цијано; или алкил(C≤12), алкенил(C≤12),
алкинил(C≤12), арил(C≤12), аралкил(C≤12),
хетероарил(C≤12),
хетроциклоалкил(C≤12),
кадешто R7 е водород, хидрокси, амино, хало,
или цијано; или алкил(C≤12), алкенил(C≤12),

ацил(C≤12), алкокси(C≤12), арилокси(C≤12),
аралкокси(C≤12),
хетероарилокси(C≤12),

алкинил(C≤12), арил(C≤12), аралкил(C≤12),
хетероарил(C≤12),
хетроциклоалкил(C≤12),

ацилокси(C≤12), алкиламино(C≤12), диалкил-

арилокси(C≤12),

амино(C≤12),
ариламино(C≤12),
аралкиламино(C≤12), хетероариламино(C≤12),

аралокси(C≤12),
хетероарилокси(C≤12),
ацилокси(C≤12), алкиламино(C≤12), диалкил-

амидо(C≤12), или супституирана верзија од
било која од овие групи кадешто еден или

амино(C≤12),
ариламино(C≤12),
аралкиламино(C≤12), хетероариламино(C≤12),

повеќе водороден атом е независно заменет со
-OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -

амидо(C≤12), или супституирана верзија од
било која од овие групи кадешто еден или

CO2CH3,

ацил(C≤12),

алкокси(C≤12),

-CN,

-SH,

-OCH3,

-OCH2CH3,

-

повеќе водороден атом е независно заменет со

C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, или
-S(O)2NH2;

-OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, -

или негова фармацевтска прифатлива сол или
таутомер.

C(O)CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, или
-S(O)2NH2;
или

, има уште 27 патентни барања

под услов кога R4 и R5 се земени заедно,

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/00
(11) 8111
(13) Т1

(30) US201261708554P 01/10/2012 US
(96) 27/09/2013 EP13776656.4

(21) 2017/942

(97) 20/09/2017 EP2904092
(73) AbbVie Biotherapeutics Inc.

(22) 11/12/2017
(45) 31/05/2018
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1500 Seaport Boulevard Redwood City, CA
94063, US

одгледување на NSO клетки конструирани да

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

лачат и изразуваат IgG1 антитело во медиум на
клеточна култура што содржи глицин со

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

концентрација помеѓу 5 mM и 30 mM под услови
погодни за изразување и лачење на IgG1

(72) VARMA, Amit; CUENCA, James and ZHU,
Ying
(54) КОМПОЗИЦИИ И ПОСТАПКИ ЗА

антителото, на тој начин произведувајќи го IgG1
антителото.

ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛИКОПРОТЕИНИ

, има уште 14 патентни барања

(57)

1

Постапка на производство на IgG1

антителo,

што

опфаќа:

(51) A 61K 31/4184, A 61K 31/4965, A 61K
31/497, A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61P 35/00
(11) 8116

(13) Т1

(21) 2017/943

(22) 11/12/2017
(45) 31/05/2018

(30) US201261620717P 05/04/2012 US
(96) 05/04/2013 EP13728551.6
(97) 13/09/2017 EP2833973
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US

Патенти

(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) POLLARD, John, Robert; REAPER, Philip,
Michael and ASMAL, Mohammed
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ATR КИНАЗА И НИВНИ
КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ
(57) 1 Соединение претставено со следната
структурална формула:
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агенс, каде што споменатиот дополнителен
тера-певт¬ски

агенс

инхибира

протеин

за

репарација на базна ексцизија; и каде што
протеинот за ре-парација на базна ексцизија е
PARP1
за

или
употреба

PARP2;
во

a) унапредување на умирањето на клетки кај
клетка на канцер клетка кај еден пациент; или
б) сензитизација на клетките на агенси кои што
ја оштетуваат DNA кај еден пациент.
или фармацевтски прифатлива сол негова;
во комбинација со дополнителен терапевтски

, има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 31/343, A 61K 31/4965, A 61K

(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd.

31/506, A 61K 31/5575, A 61K 31/5578, A 61K
45/06, A 61P 9/00

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH

(13) Т1
(22) 11/12/2017

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(45) 31/05/2018
(30) PCT/IB2008/053252 13/08/2008 --

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) CLOZEL, Martine
(54) ТЕРАПЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ КОИ
СОДРЖАТ МАЦИТЕНТАН

(96) 12/08/2009 EP09786912.7

(57) 1 Производ кој содржи мацитентан или

(97) 25/10/2017 EP2315587

фармацевтски

(11) 8117
(21) 2017/946
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соединение, во комбинација со барем едно

дифенилпиразин-2

соединение кое има особини на агонист на

ил)(изопропил)амино]бутокси}-N

простациклински рецептор (ИП), или негова
фармацевтски прифатлива сол, кадешто

(метилсулфонил)ацетамид
и
негови
фармацевтски прифатливи соли, и {4 [(5,6

соединение кое има особини на агонист на
простациклински рецептор (ИП) е избрано

дифенилпиразин-2
ил)(изопропил)аимон]бутокси}

помеѓу илупрост и негови фармацевтски
прифатливи соли, берапрост и негови

киселина и нејзини фармацевтски прифатливи
соли.

фармацевтски прифатливи соли, 2 {4 [(5,6

, има уште 9 патентни барања

на

оцетна

(51) C 07D 215/233
(13) Т1
(22) 11/12/2017

која опфаќа нитрување на соединение кое ја

(45) 31/05/2018
(30) US162148P 20/03/2009 US; US246303P

има формулата 7 со употреба на смеса на
сулфурна киселина и азотна киселина во

28/09/2009 US and US248565P 05/10/2009 US
(96) 19/03/2010 EP14182117.3

присуство

(11) 8118
(21) 2017/947

на

дихлорометан

(97) 27/09/2017 EP2821400
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) Demattei, John; Looker, Adam R.; NeubertLangille, Bobbiana; Trudeau, Martin; Roper,
Stefanie; Ryan, Michael; Yap, Dahrika Milfred Lao;
Krueger, Brian R.; Grootenhuis, Peter D.J.; Van
Groor, Frederick F.; Botfield, Martyn C. and

која е ПГ заштитна група о R2i R4 се секој терцбутил, svakiterc-butil, и нитро соединение кое ја

Zlokarnik, Gregor
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

има формула 8 се пречистува со помош на
кристализација, што е ПГ пропокси формил,

МОДУЛАТОР ЗА ЦИСТИЧНО ФИБРОЗЕН
РЕГУЛАТОР НА ТРАНСМЕМБРАНСКА

метансулфонил,
4-нитро-бензоил,
етокси
формил, бутокси формил, т-бутокси формил, и-

СПРОВОДЛИВОСТ

пропокси

(57) 1 Постапка за добивање на соединение
кое
ја
има
формулата
8

, има уште 15 патентни барања

Патенти

формил

или

метокси

формил..
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(51) C 07D 407/12, C 07D 309/10, A 61K 31/351,
A 61P 3/10
(13) Т1
(22) 12/12/2017

(11) 8129
(21) 2017/948

(45) 31/05/2018
(30) US20070957625P 23/08/2007 US
(96) 22/08/2008 EP08798514.9

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-(2-

(97) 25/10/2017 EP2187742
(73) Theracos Sub, LLC

(алилокси)етокси)бензил)-4-хлорофенил)-6-

225 Cedar Hill Street, Suite 200 Marlborough,
MA 01752, US

(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HADD, Michael J.; WU, Yuelin; LI, Shengbin;
SONG, Yanli; CHEN, Yuanwei; CHENG, Huawei;
FENG, Yan; LV, Binhua; XU, Baihua; SEED, Brian;
DU, Jiyan; WANG, Congna and ROBERGE,
Jacques Y.
(54) (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-ХЛОРО-3-

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(проп-2-

БЕНЗИЛФЕНИЛ)-6-(ХИДРОКСИМЕТИЛ)
ТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРАН-3,4,5-ТРИОЛ

инилокси)етокси)бензил)фенил)-6-

ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО
НА ДИЈАБЕТЕС

(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(57) 1 Соединение коешто е со формула како
што

е

наведено

фармацевтска

подолу

или

негова

прифатлива

сол:

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(1-(проп-2инилокси)пропан-2-илокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(2метоксиетокси)етокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
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(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2(циклопентилокси)етокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(2,2дифлуороетокси)етокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2циклопропоксиетокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(2(пиролидин-1-ил)етокси)етокси)бензил)фенил)6-(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(2,2,2трифлуороетокси)етокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-((R)(тетрахидрофуран-3-илокси)етокси)
бензил)фенил)-6-(хидроксиметил)тетрахидро2H-пиран-3,4,5-триол;
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(2флуороетокси)етокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
Патенти
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(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;

(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2циклобутоксиетокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол;
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2циклопропоксипропокси)бензил)фенил)-6(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-3,4,5триол.
, има уште 14 патентни барања
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-хлоро-3-(4-(2-(1метилциклопропокси)етокси))бензил)фенил)-6-

(51) C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07D 417/14,

(30) US20070971067P 10/09/2007 US and

A 61K 31/381, A 61P 3/00

US20080018822 03/01/2008 US

(11) 8140
(21) 2017/949

(13) Т1
(22) 12/12/2017

(96) 09/09/2008 EP08831144.4
(97) 25/10/2017 EP2200606

(45) 31/05/2018
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(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

(72) NOMURA, Sumihiro; ABDEL-MAGID, Ahmed

and Janssen Pharmaceutica, N.V.

F.; CHISHOLM, Maureen; MEHRMAN, Steven;

2-6-18, Kitahama, Chuo-ku Osaka 541-8505, JP
and Turnhoutseweg 30

SCOTT, Lorraine; WELLS, Kenneth M.; ZHANGPLASKET, Fan; HONGU, Mitsuya and KOGA,

2340 Beerse, BE

Yuichi
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

СОЕДИНЕНИЈА КОИ СЕ КОРИСНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА СГЛТ

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(57) 1 Постапка за добивање на соединение

бензен, и прстен Б е опционо заменет

на

незаситен моноцикличен хетероцикличен
прстен, или опционо заменет незаситен

формула

(I)

кондензиран
хетеробицикличен
прстен,
кадешто Y е врзан за хетероцикличен прстне
на кондензиран хетеробицикличен прстен;
(3) прстен А е опционо заменет незаситен
кондензиран

хетеробицикличен

прстен,

кадешто шеќерен дел се X-(шеќер) и дел -Y(прстен Б) двата на ист хетероцикличен
орстен на кондензиран хетеробицикличен
прстбе, и прстен Б е опционо заменет со
незаситен моноцикличен хетероцикличен
прстен,
опционо
заменет
незаситен
кадешто прстен А и прстен Б е еден од
следниве:
(1)
прстен
А
е
опционо
земенет
незаситенмоноциклиќен
хетероцикличе
прстен, и прстен Б е опционо заменет
незаситен моноцикличен хетероцикличен
прстен,

опционо

заменет

и

незаситен

кондензиран хетеробицикличен прстен, или
опционо
заменет
прстен
X
е
атом
на

на

бензен;
јаглерод;

Y е -(CH2)n-; кадешто n е 1 или 2;
со услов во прстен А, X е дел на незаситена
врска;
или негова фармацевтски прифтлива сол;

кондензиран хетеробицкиличен прстен, или
опционо заменет прстен на бензен; или
(2) прстен А е опционо заменет прстен на
кој опфаќа

Патенти
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реагирање на соединение на формула (V) со
соединение на формула (VI-S), во присуство на

температура во опсег од 0°C до -78°C; за да се
добие соодветно соединение на формула (VII);

алкил литиум избран од група
сочинуваат (триметилисилил)метил

и кадешто алкил литиум е додаден во смеса на
соединение на формула (V) и соединение на

која ја
литиум,

2,4,6-триметилфенил литиум и (триетилсилил)
метил литиум во органски растворувач, на

формула (VI-S);

реагирање на соединение на формула (VII) со

органски

BF3OEt2, во присуство на триалкилсилн во

соодветно соединение на формула (VIII);

реагирање на соединение на формула (VIII) со

растворувач,

ацетанхидрид или ацетил хлорид, во присуство
на органска база, чиста или во органски

соединение
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растворувач,

за
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да

за

се

да

добие

формула

се

добие

соодветно
(IX);

и
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симнување на заштита од соединение на
формула (IX), за да се добие соодветно

соединение на формула (I). , има уште
патентни барања

(51) B 03D 1/02, B 03D 1/08, C 22B 15/00

Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen, DE and

(11) 8145
(21) 2017/950

(13) Т1
(22) 13/12/2017

Rue A. Dumont 4051 Vaux-sous-Chèvremont,
BE

(45) 31/05/2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) US201361856375P 19/07/2013 US
(96) 11/07/2014 EP14739409.2

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ARNOLD, Gerhard; HAMANN, Ingo;

(97) 13/09/2017 EP3021971
(73) Evonik Degussa GmbH and

HITCHINER, Alan and GREET, Christopher

17

MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.
Патенти
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(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ КОНЦЕНТРАТ

отпад од флотација, сепарирајќи ја пената од

ОД БАКАР СУЛФИД ОД РУДА ШТО СОДРЖИ

отпадот од флотацијата за да се добие

ЖЕЛЕЗО СУЛФИД
Метода за добивање концентрат од

концентрат
од
бакар
сулфид,
назначено со тоа, што во чекор а) се

бакар сулфид од руда што содржи железо
сулфид, што ги опфаќа чекорите на

користи медиум за мелење направен од легура
на леано железо со висока содржина на хром

а) влажно мелење на рудата со медиум за
мелење за да се формира минерална пулпа,

со содржина на хром од 10 до 35 % од тежината
и
се
додава
водород
пероксид
на

б) кондиционирање на минералната пулпа со

кондиционираната минерална пулпа помеѓу

колекторско соединение за да се формира
кондиционирана
минерална
пулпа,
и

чекорите б) и ц) или за време на чекор ц).

ц) пенеста флотација на кондиционираната
минерална пулпа за да се формира пена и

, има уште 9 патентни барања

(51) C 10J 3/18, C 10J 3/46, C 10J 3/72, C 10J

(73) Wuhan Kaidi Engineering Technology

3/50, C 10J 3/48
(11) 8149

(13) Т1

Research Institute Co., Ltd.
T1 Jiangxia AvenueMiaoshan Development

(21) 2017/951

(22) 13/12/2017

(57)

1

(45) 31/05/2018

Zone Jiangxia District
Wuhan, Hubei 430223, CN

(30) CN201110449413 29/12/2011 CN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(96) 26/10/2012 EP12863948.1
(97) 20/09/2017 EP2799522

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CHEN, Yilong; ZHANG, Yanfeng; XIA,
Minggui and ZHANG, Liang
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(54) ГАСИФИКАТОР НА ВНЕСЕН ПРОТОК ОД

(4) за примање гориво со неквалификувана

МИКРОБРАНОВА ПЛАЗМА БИОМАСА И

големина на честички, и хранилка (5) наредена

ПОСТАПКА
(57) 1 Гасификатор на внесен проток базиран

низводно на првиот контејнер за гориво (3);
- првиот контејнер за гориво (3) и вториот

на микробранова плазма (8) од биомаса,
гасификаторот (8) содржи тело на печка и

контејнер за гориво (4) се наредени еден-додруг низводно на апаратот за просејување (2);

систем за предтретман на гориво, каде што
телото на печка е вертикално распоредено и

- дното на хранилката (5) е поврзано за телото
на
печка
преку
млазниците
(6);

содржи влез за гориво (6) распоредено на

- единица за контролирање (12) е распоредена

долен ден од телото на печка, излез за сингас
(9) распоредено на врвот на телото на печка, и

блиску на излезот за сингас (9) на врвот на
телото
на
печка;

излез за згура распоредено на дното од телото
на
печка;
каде
што

- млазниците (6) се наредени радијално долж
телото на печка и се помеѓу 2 и 4 во број;

- влезот за гориво е присутно во форма на
млазници
(6);

назначено со тоа, што еден или два слоја од
микробранови плазма генератори (7) се во

е

паралела распоредени на зона за гасификација

распореден надвор од телото на печка, и
содржи апарат за дробење гориво (1), апарат за

од телото на печка, и секој слој од
микробрановиот плазма генератор (7) содржи

просејување (2) нареден низводно на апаратот
за дробење гориво (1), прв контејнер за гориво

помеѓу 2 и 4 влезови за работен гас (11).

(3) за примање гориво со квалификувана
големина на честички, втор контејнер за гориво

, има уште 9 патентни барања

-

системот

Патенти

за

предтретман

на

гориво
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(51) C 07D 211/22, A 61K 31/445, A 61P 35/02, A
61P 35/00
(13) Т1
(22) 13/12/2017

(11) 8191
(21) 2017/952

(45) 31/05/2018
(30) US371648P 06/08/2010 US and
US384170P 17/09/2010 US
(96) 05/08/2011 EP11746295.2
(97) 18/10/2017 EP2601177
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GERO, Thomas; IOANNIDIS, Stephanos;
DIEBOLD, Robert Bruce; GROVER, Paul;

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

HUANG, Shan; OGOE, Claude Afona; SAEH,

R1
R2

Jamal Carlos and VARNES, Jeffrey Gilbert
(54) Н-АЦИЛСУЛФОНАМИД АПОПТОЗА
1

Соединение

со

формулата

-OH;
-S(O)2CF3;

е

R3 е C1-2алкил, каде што наведениот C1-

ПРОМОТОРИ
(57)

е

(I)

2алкил е опционално супституиран со еден или
повеќе
R40;
R4 е C1-2алкил, каде што наведениот C12алкил е опционално супституиран со еден или
повеќе
R40;
R40 во секое јавување е одбрано од -OR40a и OP(=O)(OH)2;

и
е

R40a

H.

, има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00
(11) 8150
(21) 2017/953

(13) Т1
(22) 13/12/2017

(72) KLAR, Ulrich; SIEMEISTER, Gerhard;
KOPPITZ, Marcus; WENGNER, Antje Margret;

(45) 31/05/2018

NEUHAUS, Roland and BRÜNING, Michael
(54) СУПСТИТУИРАНИ
ИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ

(30) EP13157453 01/03/2013 -- and
EP13198930 20/12/2013 -(96) 25/02/2014 EP14706569.2
(97) 13/09/2017 EP2961752
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
106 | С т р а н а

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

(57)

1

Соединение со формулата (Б):

Патенти
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или негов Н-оксид, хидрат, солват, или
сол.
, има уште 12 патентни барања

(51) A 01N 43/56, A 01N 43/52, C 07D 471/04, C
07D 471/14, A 61K 31/415, A 61P 31/12, A 61P

(54) 1H-ПИРАЗОЛО[3,4-Б]ПИРИДИНИ И
НЕГОВИ ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ

35/00, A 61P 31/10, A 61P 27/06, A 61P 19/08, A
61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 25/28

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол што ја има структурата од

(11) 8151
(21) 2017/955

(13) Т1
(22) 13/12/2017

формулата Ib:

(45) 31/05/2018
(30) US288544P 21/12/2009 US
(96) 15/12/2010 EP15174246.7
(97) 25/10/2017 EP3001903
(73) Samumed, LLC
9381 Judicial Drive Suite 160 San Diego,
California 92121, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOOD, John; WALLACE, David Mark and
KC, Sunil Kumar

назначено со тоа, што:
R1, R2, R3, R5, R6, и R8 се независно одбрани
од групата составена од H, C1-9 алкил, халид, CF3, -(C1-9 алкил)nкарбоциклилR12, -(C1-9
алкил)nхетероциклилR12,-(C1-9
алкил)nарилR12, -(C1-9 алкил)nхетероарилR12,
-(C1-9 алкил)nOR9, -(C1-9 алкил)nSR9, -(C1-9
Патенти

алкил)nS(=O)R10, -(C1-9 алкил)nSO2R9, -(C1-9
алкил)n(R9)SO2R9, -(C1-9 алкил)nSO2N(R9)2,(C1-9 алкил)nN(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nC(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)R9, -(C1-9
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алкил)nN(R9)C(=A)CH(R9)2, -NO2, -CN, -(C1-9
алкил)nCO2R9 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R9;
алтернативно, едно од секое R1 и R2, R2 и R3,
или R5 и R6, се земени заедно за да

формираат прстен кој е одбран од групата
составена од арил, хетероарил,

и

каде што секоја врска претставена со
испрекината и непрекината линија претставува
врска одбрана од групата составена од
единечна врска и двојна врска;
секое R9 е независно одбрано од групата
составена од H, C1-9 алкил, -CF3, -(C1-9
алкил)nкарбоциклил, -(C1-9
алкил)nхетероциклил, -(C1-9 алкил)nарил и (C1-9 алкил)nхетероарил;
алтернативно, две соседни R9, може да се
земат заедно со атомите на кои тие се
прикачени за да формираат карбоциклил или
хетероциклил;
секое R10 е независно одбрано од групата
составена од C1-9 алкил, -CF3,-(C1-9
алкил)nкарбоциклил, -(C1-9
алкил)nхетероциклил, -(C1-9 алкил)nарил и (C1-9 алкил)nхетероарил;
секое R11 е независно одбрано од групата
составена од -OR9 и R9;секое R12 е 1-5
супституенти секој одбран од групата составена
од H, C1-9 алкил, халид, -CF3, карбоциклил,
хетероциклил, арил, хетероарил, -(C1-9
алкил)nOR9, -(C1-9 алкил)nSR9, -(C1-9
алкил)nS(=O)R10, -(C1-9 алкил)nSO2R9, -(C1-9
алкил)nN(R9)SO2R9, -(C1-9 алкил)nSO2N(R9)2,

-(C1-9 алкил)nN(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nC(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)R9, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)CH(R9)2,-NO2, -CN, -(C1-9
алкил)nCO2R9 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R9;
R14 и R15 се независно одбрани од групата
составена од H, C1-9 алкил, халид, -CF3, -(C1-9
алкил)nкарбоциклилR12, -(C1-9
алкил)nхетероциклилR12, -(C1-9
алкил)nарилR12, -(C1-9 алкил)nхетероарилR12,
-(C1-9 алкил)nOR9, -(C1-9 алкил)nSR9, -(C1-9
алкил)nS(=O)R10, -(C1-9 алкил)nSO2R9, -(C1-9
алкил)nN(R9)SO2R9, -(C1-9 алкил)nSO2N(R9)2,(C1-9 алкил)nN(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nC(=A)N(R9)2, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)R9, -(C1-9
алкил)nN(R9)C(=A)CH(R9)2, -NO2, -CN, -(C1-9
алкил)nCO2R9 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R9;
алтернативно, R14 и R15 се земени заедно за
да формираат прстен кој е одбран од групата
составена од бензен и пиридин;
секое A е независно одбрано од O, S и NR11;
има уште 15 патентни барања

(51) A 01K 1/06

Zone Industrial de Violaine 2, route de Laas

(11) 8152
(21) 2017/956

(13) Т1
(22) 13/12/2017

45300 Escrennes, FR

(45) 31/05/2018

индустриската сопственост ЖИВКО

(74) Друштво за застапување од областа на

(30) FR1000639 16/02/2010 FR and FR1001072
18/03/2010 FR

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

(96) 20/01/2011 EP11290032.9
(97) 15/11/2017 EP2359683
(73) Jourdain

(72) Jourdain, Dominique Didier Martial
(54) ОГРАДА ЗА ХРАНЕЊЕ
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(57) 1 Ограда за хранење од типот што се
состои од горна странична шина (Б) и долна
Патенти
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странична шина споени заедно со фиксни или

кој што слободно преминува вртливата полуга

мобилни столбови, при што просторот што ги

(4), надолжната оска (YY1) од која што е

одвојува двата соседни столбови може да се
намали со полуга која што се врти и која што

одвоена оската (XX1) на споменатиот лизгачки
ракав
кој
што
содржи
средство
за

може да зазема две или дури три позиции , од
кои едната овозможува да се држи животното,

обезбедување
на
неговата
аксијална
имобилизација во однос на лежиштето (9)

при што споменатата полуга за оваа цел се
наоѓа на горниот дел од вилушката помеѓу

направено интегрално со горната странична
ши¬на (Б), при што распоредот е таков што кога

крилата

горната

цилиндричниот ракав се врти во однос на

странична ши¬на, а над втората има вртежна
прачка која што има голем број жлебови од кои

оската (XX1), оската ( YY1) на прачката се врти
околу оската (XX1) на одредено растојание од

во секој може да пад¬не лизгачка игла (C),
водена од вилушката на соодветната вртлива

втората следеј¬ќи кружна радиусна патека
еднаква на растојанието помеѓу оските (XX1) и

полуга, што се карактеризира со тоа што
жлебот(1) за заклучување на вртливата полуга

(YY1).
, има уште 11 патентни барања

од

која

што

се протега

е направен на цилиндричен ракав (2), пре¬ку

(51) C 07K 14/47
(11) 8155

(13) Т1

(97) 06/12/2017 EP3034512
(73) Tseti, Ioulia

(21) 2017/957

(22) 13/12/2017

13 Pavlou Mela Street 145 61 Kifissia Attikis,

(45) 31/05/2018

GR

(30)

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(96) 19/12/2014 EP14386034.4

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

Патенти
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(72) Tseti, Ioulia
(54) Постапка за производство на комплекс

хлорид, поради формирање на N-aцетил-L-

на железо (III) со N-ацетил аспартилизиран
со казеин и нивна употреба во

(b) последователна реакција на N-aцетил-Laспартилизиран казеин со ферихлорид; и

фармацевтски композиции
(57) 1 Постапката за приредување на комплекс

(c) добивање на комплекс на железо (III) со Naцетил-L-aспартилизиран
казеин.

на железо (III) со N-aцетил-L-aспартилизиран
казеин,
кој
опфаќа
следни
фази

, има уште 5 патентни барања

aспартилизиран

казеин,

(a) реакција на казеин со N-aцетил-L-aспартил

(51) C 07D 487/14, C 07D 475/04, A 61K 31/519,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

A 61P 35/00
(11) 8157

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MOSER, Rudolf; GROEHN, Viola; EGGER,

(21) 2017/961

(22) 13/12/2017
(45) 31/05/2018

Thomas and AMMANN, Thomas
(54) ХЕМИСУЛФАТНА СОЛ НА 5,10-

(30) EP20130004050 14/08/2013 -(96) 14/08/2014 EP14758102.9

МЕТИЛЕН-(6R)-ТЕТРАХИДРОФОЛНА
КИСЕЛИНА

(97) 27/09/2017 EP3033344
(73) Merck & Cie
Im Laternenacker 5 8200 Schaffhausen, CH

(57)

(51) C 10L 5/48, C 10L 5/46

(96) 28/07/2009 EP09802601.6

(11) 8192
(21) 2017/963

(13) Т1
(22) 13/12/2017

(45) 31/05/2018
(30) NL20081035778 31/07/2008 NL
110 | С т р а н а
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Хемисулфатна сол на 5,10-метилен-

(6R)-тетрахидрофолна
, има уште 16 патентни барања

киселина.

(97) 04/10/2017 EP2318488
(73) Subcoal International B.V.
Kranssteenweg 2 9936 TH Farmsum, NL

Патенти
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

во опсег од 50 дo 150 °C, каде што содржината

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

на вода е редуцирана до 15% oд тежината или

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

помалку;
(б) каде што температура при излезот на

(72) NAFID, Mohammed and KOEKKOEK, Ralph
(54) ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСА

исушениот медиум има температура од 115 °C
или
помалку,

ОД ЧЕСТИЧКИ ОД ЦЕЛУЛОЗЕН/ПЛАСТИЧЕН
ОТПАД ЗА ДА СЕ ФОРМИРА ГОРИВО

(в) потхранување на исушената смеса од
целулозен/пластичен
отпад

(57)

1

Постапка за обработка на смеса од

до

ниво

на

прочистување,

и

честички од целулозен/пластичен отпад коишто
содржат
целулозни
и
термопластични

(г) изложување на исушената смеса од
целулозен/пластичен отпад кон операцијата во

материјали, и каде што целулозните и
термопластичните
материјали
сочинуваат

нивото на прочистување, каде што нивото на
прочистување содржи најмалку еден сепаратор

најмалку 60% од тежината на смесата на
отпадот и каде што термопластичниот

избран

материјал сочинува најмалку 20% од вкупната

сепаратор на воздух, просејувач, сепаратор на

тежина на смесата
постапка се состои

метал, сепаратор за сепарација на компоненти
кои содржат хлор, или нивна комбинација.

на отпадот, чијашто
од следниве чекори:

(a) сушење на смесата од целулозен/пластичен

од

групата

на:

, има уште 13 патентни барања

отпад со третирање на медиум со температура

Патенти
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(51) C 07D 471/08, C 07D 487/10, C 07D 471/04,

перфлуороалкил,

C 07D 498/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4375, A

разгранета низа алкокси, C1-C6 линеарна или

61P 35/00
(11) 8162

(13) Т1

разгранета низа перфлуороалкокси, халоген,
цијано,
хидроксил,
амино,
карбокси,

(21) 2017/965

(22) 14/12/2017
(45) 31/05/2018

C1-C6

линеарна

или

аминокарбонил,
(C1-C6
линеарна
или
разгранета низа алкил)аминокарбониламино,

(30) US201361912074P 05/12/2013 US
(96) 20/11/2014 EP14816404.9

(C1-C6
линеарна
или разгранета
низа
алкил)аминокарбонил,
-SOR12,
-SO2R12,-

(97) 15/11/2017 EP3077395
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

NR13SO2R12,

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

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена од

(72) FLANAGAN, Mark Edward; BROWN,
Matthew Frank; UNWALLA, Rayomand Jal;

хало, хидрокси,
алкиламино,

метокси, амино,
диалкиламино,

CASIMIRO-GARCIA, Agustin; CHE, Ye; COE,

аминокарбонил,

(C1-C6

Jotham Wadsworth; GILBERT, Adam Matthew;
HAYWARD, Matthew Merrill; LANGILLE, Jonathan

разгранета низа алкил)аминокарбонил, и C3-C6
циклоалкил;

David; MONTGOMERY, Justin Ian; TELLIEZ,
Jean-Baptiste; THORARENSEN, Atli and

R3 е избран од групата составена од водород,
деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета

TRUJILLO, John I
(54) ПИРОЛО[2,3-D]ПИРИМИДИНИЛ,

низа алкил, C1-C6 линеарна или разгранета
низа перфлуороалкил, халоген, и цијано;

ПИРОЛО[2,3-B]ПИРАЗИНИЛ И ПИРОЛО[2,3-

A е --(CRaRb)q-(CRcRd)r--, кадешто Ra, Rb, Rc и

D]ПИРИДИНИЛ АКРИЛАМИДИ
(57) 1 Соединение коешто ја има структурата:

Rd се независно избрани од водород, C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил, C1-C6

или негова фармацевтска прифатлива сол или

линеарна
или
разгранета
низа
перфлуороалкил, C6-C10 арил, моноцикличен

солват,
или
негов
диастереоизомер

или бицикличен хетероарил, којшто содржи 5и/или 6-члени прстени, алкиларил, (арил)C1-C6

енантиомер
или
и
кадешто

NR13SO2NR14R15;
кадешто
алкил, арил и хетероарил

споменатиот
е независно

линеарна

или

деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета
низа на алкил, C3-C6 циклоалкил, C6-C10 арил,

(хетероарил)C1-C6 линеарна или разгранета
низа алкил, халоген, цијано, хидроксил, C1-C6

моноцикличен или
којшто содржи 5-

бицикличен хетероарил,
и/или 6-члени прстени,

линеарна или разгранета низа алкокси, амино,
карбокси, аминокарбонил, (хетероциклична)C1-

(арил)C1-C6 линеарна или разгранета низа на
алкил,
(хетероарил)C1-C6
линеарна
или

C6 линеарна или разгранета низа алкил, (C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил)арил, (C1-

разгранета низа на алкил, (хетероциклична)C1-

C6

C6 линеарна или разгранета низа алкил, (C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил)арил, (C1-

алкил)хетероарил, и (C1-C6 линеарна или
разгранета
низа
алкил)хетероциклична,

C6
линеарна
или
разгранета
алкил)хетероарил,
(C1-C6
линеарна

низа
или

кадешто споменатиот алкил е понатаму
опционално супституиран со еден или повеќе

разгранета низа алкил)хетероциклична, C1-C6
линеарна
или
разгранета
низа

супституенти избрани од групата составена од
хало, хидрокси, метокси, амино, алкиламино,

или

низа

цијано,
CF3,

линеарна

линеарна

разгранета

-

R2 е избран од групата составена од водород,
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низа
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диалкиламино,

циклоалкил;

и или Z е C кога врската со точките до Z е

R0, R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9 и R10 се

единечна врска, и Z’ е N или CR16; или, Z е

независно избрани од водород, C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил, C1-C6

CR16 или N кога врската со точките до Z’ е
единечна врска и Z’ е C; кадешто R16 е C1-C4

линеарна
или
разгранета
низа
перфлуороалкил, C6-C10 арил, моноцикличен

алкил, C6-C10 арил, моноцикличен или
бицикличен хетероарил, којшто содржи 5- и/или

или бицикличен хетероарил, којшто содржи 5и/или 6-члени прстени, (арил)C1-C6 линеарна

6-члени прстени, (арил)C1-C6 линеарна или
разгранета низа алкил, (хетероарил)C1-C6

или разгранета низа алкил, (хетероарил)C1-C6

линеарна

линеарна
или
разгранета
низа
алкил,
хетероарил, халоген, цијано, хидроксил, C1-C6

(хетероциклична)C1-C6
линеарна
или
разгранета низа алкил, (C1-C6 линеарна или

линеарна или разгранета низа алкокси, амино,
карбокси, аминокарбонил, (хетероциклична)C1-

разгранета низа алкил)арил, (C1-C6 линеарна
или разгранета низа алкил)хетероарил, или

C6 линеарна или разгранета низа алкил, (C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил)арил, (C1-

(C1-C6
линеарна
или разгранета
низа
алкил)хетероциклична, кадешто споменатата

C6

линеарна

CF3,

и

разгранета

низа

алкил,

низа

алкил е понатаму опционално супституирана со
еден или повеќе супституенти избрани од
групата составена од хало, хидрокси, метокси,

кадешто споменатиот алкил е понатаму
опционално супституиран со еден или повеќе

амино,
CF3,
и
C3-C6
циклоалкил;
X и врските со точки може да бидат присутни

супституенти избрани од групата соствана од
хало, хидрокси, метокси, амино, алкиламино,

или отсутни, кадешто, (a) ако X е присутен, Y е
N, и X е O или - -(CReRf)s--, кадешто Re и Rf се

диалкиламино,

циклоалкил;

независно водород, деутериум, хало, хидрокси,

кадешто, алтернативно, R0 или R1, и/или R6
или R7, соодветно заедно со или R4, R5, Ra,

C1-C4 алкокси, амино, CF3, C1-C6 линеарна
или разгранета низа алкил, C3-C6 циклоалкил,

Rb, Rc или Rd, може независно да формираат
врска или C1-C6 линеарна алкил низа; и/или,

C6-C10 арил, моноцикличен или бицикличен
хетероарил, којшто содржи 5- и/или 6-члени

соодветно, R4 или R5, соодветно заедно со или
Ra, Rb, Rc или Rd, може независно формираат

прстени, (арил)C1-C6 линеарна или разгранета
низа алкил, (C1-C6 линеарна или разгранета

врска или C1-C6 линеарна алкил низа; и/или,

низа

соодветно, R8 и R9 може заедно да формираат
3-6-член прстен опционално еден или два O

линеарна или разгранета низа алкил, или
(хетероциклична)C1-C6
линеарна
или

или
R11

атоми;
деутериум;

разгранета низа алкил, и споменатите врски со
точки се присутни и се единечни врски, кадешто

R12, R13, R14 и R15 се независно избрани од
водород, C1-C6 линеарна или разгранета низа

кога n е 0, и X е O, споменатиот O е врзан за H,
и споменатата врска со точки помеѓу X и --

алкил, C1-C6 линеарна или разгранета низа

(CH2)n—е отсутна, и кога X е --(CReRf)s--, и X е

перфлуороалкил, C6-C10 арил, алкиларил, и
(арил)C1-C6 линеарна или разгранета низа

врзан директно за Y; и (b) ако X е отсутен,
споменатите врски со точки се отсутни и n е 0,

алкил;
Y е O или N, кадешто кога Y е O, n е 0;

кадешто кога Y е N, или (i) споменатиот N атом
е супституиран со H, (ii) Z е C, Z’ е C или N,

една и само една од врските со точки Z и Z’
претставува единечна врска, другиот е отсутен,

врската со точките до Z е единечна врска,
врската со точките до Z’ е отсутна, или (iii) Z е C

Патенти

CF3,

N
водород

и

разгранета

или

алкил)хетероарил, и (C1-C6 линеарна или
разгранета
низа
алкил)хетероциклична,

е

или

C3-C6

C3-C6

или

алкил)хетероарил,

(хетероарил)C1-C6
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или N, Z’ е C, врската со точките до Z’ е

линеарна или разгранета низа алкил или C3-C6

единечна врска, врската со точките до Z е

циклоалкил;

отсутна, кадешто споменатиот Y е N атом
којшто може заедно со R2 и атомите

n, p, q, r и s се независно 0, 1 или 2.

интервенирајќи таму помеѓу да формираат 6член прстен опционално супституиран со C1-C6

, има уште 20 патентни барања

(51) E 04C 2/04, D 21H 17/66, D 21H 19/38, D

што се карак¬те¬ри¬зи-ра со тоа што слојот на

21H 17/28, D 21H 17/67
(11) 8163

(13) Т1

гипс се нанесува на една или двете површини
на хартијата по пат на дис-пер¬зија со калциум

(21) 2017/967

(22) 15/12/2017

сулфат дихидрат, каде што слојот на гипс

(45) 31/05/2018
(30) PCT/EP2011/055088 01/04/2011 --

дополнително
ги
опфаќа
следните
ком¬по¬ненти во сува состојба во однос на 100

(96) 04/08/2011 EP11748608.4
(97) 11/10/2017 EP2694730
(73) Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, DE

делови

(74) Друштво за застапување од областа на

мо¬ди-фи¬ци¬ран скроб со мал вискозитет, и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- помеѓу 0.1 и 0.5 делови од дисперзирачкиот
агенс,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FREY-MATSUYAMA, Shoko
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ХАРТИЈА ШТО СОДРЖИ ГИПС

и,

од

гипсените

честички:

- најмалку 20 делови, особено најмалку 30
делови од врзувачкиот агенс во форма на

што се карактеризира со тоа што хартијата се
суши по нанесувањето на слојот гипс и на тој
начин кал¬циум сулфат дихидратот се

(57) 1 Метод за производство на хартија што

претвора барем делумно во калциум сулфат

содржи гипс, особено хартија што содржи гипс
формирана и одредена како хартија за предна

хемихидрат.

и / или задна страна на плоча од гипс картон,

, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 35/14, A 61P 37/00
(11) 8169
(13) Т1

Français du Sang; Université de FrancheComté and Centre Hospitalier Régional

(21) 2017/968

Universitaire de Besançon

(22) 15/12/2017

(45) 31/05/2018
(30) EP13305009 07/01/2013 --

75013 Paris, FR; 93210 La Plaine Saint Denis,
FR; 25030 Besançon Cedex, FR and 25000

(96) 07/01/2014 EP14700238.0
(97) 29/11/2017 EP2941257
(73) Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM); Etablissement

Besançon, FR
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(57) 1 Фармацевтски препарат за употреба во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

спречување

или

(72) PERRUCHE, Sylvain; SAAS, Philippe and
BONNEFOY, Francis
(54) ТЕРАПИЈА ЗА БОЛЕСТ СО КОРИСТЕЊЕ
НА ТОЛЕРОГЕН ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ

имунолошка
супернатант

ре-акција,
што може

третирање

на

патолошка

кој што содржи
да се добие од

заедничка култура на фагоцити со апоп¬топски
клетки.
, има уште 13 патентни барања

(51) A 01N 25/04, A 01N 25/30, A 01N 43/56, A
01P 13/00
(11) 8189
(21) 2017/969

(54) ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ КОЈШТО ИМА
ПОДОБРЕНА ХЕРБИЦИДНА АКТИВНОСТ

(13) Т1
(22) 15/12/2017

(57) 1 Хербициден состав којшто содржи (1) 1(1-етил-4-(3-(2-метоксиетокси)-2-метил-4-

(45) 31/05/2018

(метилсулфонил)бензоил)-1H-пиразол-5-

(30) JP20120147798 29/06/2012 JP
(96) 27/06/2013 EP13737881.6

илокси)етил метил карбонат или негова сол, и
(2) барем едно соединение избрано од групата

(97) 11/10/2017 EP2866556
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

составена
сорбитан

3-15 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi,
Osaka 550-0002, JP

полиоксиалкилен масна киселина, етер на
полиоксиалкилен стирил арил, етер на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

полиоксиалкилен стирил арил кондензат и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) YAMADA, Ryu; KIKUGAWA, Hiroshi; ENDO,

полиоксиалкилен
алкил
етер
, има уште 11 патентни барања

од естер на полиоксиалкилен
масна
киселина,
естер
на

сулфат.

Mitsuru and SATAKE, Yoshikazu
Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 8190
(21) 2017/970

(57)

1

Соединение

со

формулата

(I)

(13) Т1
(22) 18/12/2017
(45) 31/05/2018

(30) US201361827951P 28/05/2013 US and
US201361915685P 13/12/2013 US
(96) 27/05/2014 EP14727036.7
(97) 25/10/2017 EP3004090
(73) Astrazeneca AB
151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BUTTAR, David; REDFEARN, Heather,

каде
што:
R1 и R2 се секое независно H или F;

Marie; AKHTAR, Nadim; BRADBURY, Robert,
Hugh; CURRIE, Gordon, Stuart; DE SAVI,

R3
или:

Christopher; DONALD, Craig, Samuel; NORMAN,

a)

F;

или

Richard, Albert; OSBORNE, Matthew; RABOW,
Alfred, Arthur; WILLIAMS, Helen, Elizabeth and

б)
R4
е
F
и
R5
е
негова
фармацевтски
прифатлива

H;
сол.

YAVARI, Neda
(54) ХЕМИСКИ СОЕДИНЕНИЈА

, има уште 15 патентни барања

(51) A 01N 57/26, A 61K 31/23, A 61K 31/575, A

(21) 2018/7

61K 31/685, A 61K 9/107, A 61P 31/00
(11) 8035
(13) Т1

(45) 31/05/2018
(30) US201213718246 18/12/2012 US
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е
R4

H
е

H

или
и

метил;

R5

е

и

(22) 04/01/2018

Патенти
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(96) 30/09/2013 EP13864064.4

ПРАГОВИ

(97) 08/11/2017 EP2934152
(73) Sepsicure L.L.C.
New York, NY 10019, US

(57)
1
Емулзија која што содржи (i)
фосфолипид, (ii) неутрален липид, и (iii) холат

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

сол за употреба при тре¬тирање на сепса со
интравенозна примена кај субјект кој што има

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

(a) ниво на серумски албумин од најмалку 1.5
g/dL и (б) едно или двете од вкупно ниво на

(72) LEVINE, Daniel, M.; PARKER, Thomas, S.;

холестерол од најмалку 40 mg/dL и ниво на

GORDON, Bruce, R. and SAAL, Stuart, D.
(54) МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕПСА КАЈ

липопротеин со голема густина од најмалку 20
mg/dL, но не и кај субјект кој што не покажува

ПАЦИЕНТИ СО НИВОА НА АЛБУМИН,
ХОЛЕСТЕРОЛ И HDL НАД МИНИМАЛНИТЕ

(a)
и
најмалку
едно
, има уште 15 патентни барања

(51) C 07K 14/005, C 07K 14/195, C 07K 14/32, C

претставена како СЕК. Бр. 90, кој фрагмент

07K 14/435, C 07K 14/46, C 07K 14/47, C 07K
7/08, C 07K 14/525, C 07K 14/705, C 12N 7/00, C

почнува со амино киселина на позиција од
опсегот hTRAIL95 до hTRAIL121, инклузивно, и

12N 9/16

завршува со амино киселината на позицијата

(11) 8036
(21) 2018/8

(13) Т1
(22) 04/01/2018

од

(б).

hTRAIL281, или хомолог на наведениот
функционален фрагмент што има најмалку 70%

(45) 31/05/2018
(30) PL39759511 28/12/2011 PL

идентичност
идентичност,

(96) 22/12/2012 EP12824731.9
(97) 18/10/2017 EP2797950
(73) Adamed sp. z o.o.

функционален фрагмент или негов хомолог се
способни да индуцираат апоптотичен сигнал во

Pienków 149 05-152 Czosnów k/Warszawy, PL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

рецептори на површината од клетките; и
- барем еден домен (б) кој е секвенцата од

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PIECZYKOLAN, Jerzy Szczepan; PAWLAK,

цитолитичен ефектор пептид со амфипатична
алфа-хеликс конформација формираат пори во

Sebastian Dominik; ZEREK, Bartlomiej Maciej and
RÓZGA, Piotr Kamil
(54) АНТИКАНЦЕР ФУЗИОН ПРОТЕИН

клеточната
мембрана,
назначено со тоа, што секвенцата од

(57)
1
Фузион протеин што содржи:
- домен (a) што e функционален фрагмент од

N-завршетокот

секвенцата од растворлив hTRAIL протеин,
наведената секвенца од hTRAIL протеин е

, има уште 17 патентни барања

Патенти

на

секвенца, подобро 85%
каде
што
наведениот

клетки од цицач по врзување за неговите

доменот (б) е прикачена на C-завршетокот или
од

домен

(a).
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(51) A 61M 37/00, A 61M 5/145, A 61M 5/14, A
61M 5/00

надолжна
оска
(15);
и
најмалку еден член за задржување шприц (32)

(13) Т1
(22) 04/01/2018

што има најмалку една ушка (34) која штрчи
радијално нанадвор во однос на надворешна

(45) 31/05/2018

површина

(11) 8037
(21) 2018/9

од

страничниот

ѕид

(19)

на

(30) US201414526294 28/10/2014 US
(96) 28/10/2015 EP15191984.2

непосредниот крај (20), најмалку едната ушка
(34) содржи основна површина (38) и барем

(97) 04/10/2017 EP3015128
(73) Bayer HealthCare LLC

една
трета
површина,
каде што барем едната трета површина е

100 Bayer Boulevard Whippany, NJ 07981, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

стеснета аксијално во однос на надолжната
оска (15) на цилиндарот (18) во непосредна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

насока,

(72) TUCKER, Barry L.; COWAN, Kevin P.; UBER
III, Arthur E.; RHINEHART, Edward J. and

надворешната површина на страничниот ѕид во
насока од периферниот крај кон непосредниот

SPOHN, Michael A.
(54) САМО-ОРИЕНТИРАЧКИ ШПРИЦ И

крај, каде што најмалку едната ушка (34) е
конфигурирана
за
само-усогласувачки

ИНТЕРФЕЈС НА ШПРИЦ
(57) 1 Шприц назначено со тоа, што содржи:

ангажман со механизам за заклучување (35) во
влез за шприц (16) на течен инјектор (10), и

цилиндар (18) што има непосреден крај (20),

каде што најмалку дел од најмалку третата

периферен крај (24), и страничен ѕид (19) што
се протега периферно помеѓу непосредниот

површина аксијално го исфрла шприцот (12) од
влезот за шприц (16) по ротација на шприцот

крај

(12) околу надолжната оска (15) со ангажирање

(20)

и

периферниот
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крај

(24)

долж

и

стеснета

аксијално

долж

Патенти
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на најмалку една површина од механизамот на
заклучување

(35).

, има уште 14 патентни барања

(51) B 01D 53/04
(11) 8038

(13) Т1

правоаголник и со тоа што филтерот содржи
два или повеќе елементи за филтрирање (2,2’)

(21) 2018/10

(22) 04/01/2018

кои

што

покриваат

90%

до

100%

од

(45) 31/05/2018
(30) BE20120000251 18/04/2012 BE

внатрешната должина на хоризонталното
куќиште на филтерот (1) со рамна филтерна

(96) 15/04/2013 EP13001939.1
(97) 20/12/2017 EP2653207
(73) DESOTEC N.V.
Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare-Rumbeke,

подлога во надолжна насока во однос на
хоризонталното куќиште на филтерот (1), и се

BE

(4) од филтерот се наоѓаат на иста површинска

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

рамнина формирана од една од рамните
завршетоци на хоризонталното куќиште за

(72) Desmet, Joost
(54) Инсталација за прочистување на

филтерот (1), кадешто површинската рамнина е
завршетокот на хоризонталното куќиште на

загаден воздух и гасови
(57) 1 Заменлив филтер за прочистување на

филтерот кога хоризонталното куќиште на
филтерот е во функција и заменливиот филтер

воздух

може да биде преку оваа површинска рамнина

или

гасови,

коj

што

содржи

карактеризира со тоа што сите отвори за довод
на воздух или гас (3) и одвод на воздух или гас

хоризонтално куќиште на филтерот (1) се
карактеризира со тоа што хоризонталното

во
спојна
инсталација.

куќиште на филтерот (1) е во форма на

, има уште 7 патентни барања

Патенти

платформа

од

индустриска
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(51) C 22B 1/00, C 22B 7/00, C 22B 21/00, C 22B

квалитет на контаминиран метал во грна,

15/00
(11) 8040

(13) Т1

струготини
и
парчиња;
ставање на наведениот контаминиран

(21) 2018/11

(22) 05/01/2018
(45) 31/05/2018

метал
во
вдувуање

пиролизатор
(2);
низ
наведениот

(30) SE20130050804 01/07/2013 SE

контаминиран метал проток на врел гас во

(96) 16/06/2016 EP16174693.8
(97) 18/10/2017 EP3106529
(73) Fecs Partecipazioni S.p.A.
Via Gramsci, 20 24049 Verdellino (BG), IT

пиролизаторот (2) за да испари и/или се
сублимира водата и/или прганскиоте остатоци и

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

по чекорот на вдувување, во печка за топење
(5);

(72) FOGLIENI, OLIVO
(54) МЕТОД И ПОСТРОЈ ОБРАБОТКА И
ТОПЕЊЕ МЕТАЛИ

-

(57) 1 Метод на третирање и топење метали
кој
ги
опфаќа
чекорите:

топење

-

обезбедување претходно дефиниран
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да
-

се
прочисти
наведениот
метал;
пренесување на прочистениот метал,

пренесување

на

врелиот

гас,

по

чекорот на вдувување, директно кон комората
за согорување (8) на наведената печка за
(5)

за

да

изгори.

, има уште 11 патентни барања

Патенти

Гласник Бр.5/2018
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(51) C 07K 16/36, C 12N 15/09, C 12N 5/10, C
12P 21/02, A 61K 39/395, A 61P 7/04

содржи трета локација за врзување на антиген
којашто го препознава факторот IX и/или

(13) Т1
(22) 05/01/2018

активен фактор IX за коагулација на крвта, како
и втор полипептид кој содржи втора локација за

(45) 31/05/2018

врзување со антиген којашто го препознава

(11) 8048
(21) 2018/12

(30) JP2010257022 17/11/2010 JP
(96) 17/11/2011 EP11842145.2

факторот X за коагулација на крвта и четврт
попилелтид кој содржи четврта локација за

(97) 03/01/2018 EP2644698
(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

врзување со антиген којашто го препознава
факторот X за коагулација на крвта, назначено

5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

со тоа, што наведениот прв полипептид и
наведениот трет полипептид, независно еден

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

од друг, содржат локација за врзување со

(72) IGAWA, Tomoyuki; KOJIMA, Tetsuo;
SAMPEI, Zenjiro; SOEDA, Tetsuhiro; MUTO,

антиген во ланецот H или L на антитело за
факторот IX или активен фактор IX за

Atsushi; KITAZAWA, Takehisa; NISHIDA, Yukiko;
IMAI, Chifumi; SUZUKI, Tsukasa and

коагулација на крвта, засебно; а наведениот
втор полипептид и
наведениот
четврт

YOSHIHASHI, Kazutaka
(54) МУЛТИСПЕЦИФИЧЕН МОЛЕКУЛ

полипептид, независно еден од друг, содржат
локација за врзување со антиген во ланецот H

КОЈШТО СЕ ВРЗУВА СО АНТИГЕН И КОЈ

или L на антитело за факторот X за коагулација

ИМА АЛТЕРНАТИВНА ФУНКЦИЈА ДА
ДЕЛУВА КАКО ФАКТОР VIII НА

на
a)

КОАГУЛАЦИЈАТА НА КРВТА
антитело

антиген на првиот полипептид содржи локација
за врзување на антиген која содржи CDR-и во

коешто функционално се супституира за
фактор VIII за коагулација на крвта, кое содржи

ланецот H кои се состојат од било која
аминокиселинска секвенца одбрана од подолу

прв полипептид кој содржи прва локација за

наведените (a1) до (a11), а локацијата за

врзување со антиген којашто го препознава
факторот IX и/или активен фактор IX за

врзување на антиген на вториот полипептид
содржи локација за врзување на антиген која

коагулација на крвта и трет полипептид кој

содржи CDR-и во ланецот H кои се состојат од

(57) 1 1.

Патенти

Мултиспецифично

крвта,

засебно,
локацијата за

каде
што:
врзување на
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било која аминокиселинска секвенца одбрана

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

од

2

подолу

наведените

(b1)

до

(b11):

и

3

во

ланецот

H,

конкретно

(a1) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 99,
100 и 101 (CDR на Q458 во ланецот H),

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 75, 76

засебно;
(a10) локација за врзување на антиген која ги

и 77 (CDR на Q1 во ланецот H), засебно;
(a2) локација за врзување на антиген која ги

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 102,

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 78, 79

103 и 104 (CDR на Q460 во ланецот H),
засебно;

и 80 (CDR на Q31 во ланецот H), засебно;
(a3) локација за врзување на антиген која ги

(a11) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 105,

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 81, 82

106 и 107 (CDR на Q499 во ланецот H),

и 83 (CDR на Q64 во ланецот H), засебно;
(a4) локација за врзување на антиген која ги

засебно;
(b1) локација за врзување на антиген која ги

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 84, 85
и 86 (CDR на Q85 во ланецот H), засебно;

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 108,
109 и 110 (CDR на J232 во ланецот H), засебно;

(a5) локација за врзување на антиген која ги

(b2) локација за врзување на антиген која ги

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 87, 88
и 89 (CDR на Q153 во ланецот H), засебно;

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 111,
112 и 113 (CDR на J259 во ланецот H), засебно;

(a6) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(b3) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

2

2

и

3

во

ланецот

H,

конкретно

и

3

во

ланецот

H,

конкретно

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 90, 91
и 92 (CDR на Q354 во ланецот H), засебно;

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 114,
115 и 116 (CDR на J268 во ланецот H), засебно;

(a7) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(b4) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 93, 94

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 117,

и 95 (CDR на Q360 во ланецот H), засебно;

118 и 119 (CDR на J300 во ланецот H), засебно;

(a8) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(b5) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 96, 97

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 120,

и 98 (CDR на Q405 во ланецот H), засебно;
(a9) локација за врзување на антиген која ги

121 и 122 (CDR на J321 во ланецот H), засебно;
(b6) локација за врзување на антиген која ги
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содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 35

2

конкретно

(променлив регион на Q1 во ланецот H);

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 123,
124 и 125 (CDR на J326 во ланецот H), засебно;

(a2) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

(b7) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 36
(променлив регион на Q31 во ланецот H);

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 126,

(a3) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

127 и 128 (CDR на J327 во ланецот H), засебно;

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 37

(b8) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(променлив регион на Q64 во ланецот H);
(a4) локација за врзување на антиген која

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 129,

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 38

130 и 131 (CDR на J339 во ланецот H), засебно;
(b9) локација за врзување на антиген која ги

(променлив регион на Q85 во ланецот H);
(a5) локација за врзување на антиген која

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

содржи променлив регион во ланецот H на

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 132,

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 39
(променлив регион на Q153 во ланецот H);

133 и 134 (CDR на J344 во ланецот H), засебно;
(b10) локација за врзување на антиген која ги

(a6) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 40
(променлив регион на Q354 во ланецот H);

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 135,

(a7) локација за врзување на антиген која

136 и 137 (CDR на J346 во ланецот H), засебно;
и

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 41

(b11) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(променлив регион на Q360 во ланецот H);
(a8) локација за врзување на антиген која

2
и
3
во
ланецот
H,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 174,

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 42

175 и 176 (CDR на J142 во ланецот H), засебно;

(променлив регион на Q405 во ланецот H);

b)
локација за врзување на антиген
на првиот полипептид, која содржи локација за

(a9) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

врзување на антиген која содржи променлив
регион во ланецот H којшто се состои од

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 43
(променлив регион на Q458 во ланецот H);

аминокиселинските секвенци одбрани од
подолу наведените (a1) до (a11), а локацијата

(a10) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

за врзување на антиген на вториот полипептид

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 44

содржи локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H, којшто

(променлив регион на Q460 во ланецот H);
(a11) локација за врзување на антиген која

се состои од аминокиселинските секвенци
одбрани од подолу наведените (b1) до (b11):

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 45

(a1) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

(променлив регион на Q499 во ланецот H);
(b1) локација за врзување на антиген која

и

3

Патенти

во

ланецот

H,
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содржи променлив регион во ланецот H на

што:

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 46

(a)

(променлив регион на J232 во ланецот H);
(b2) локација за врзување на антиген која

коишто се содржат во третиот и четвртиот
полипептид содржат локација за врзување на

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 47

антиген која содржи CDR-и во ланецот L кои се
состојат од една од подолу наведените

(променлив регион на J259 во ланецот H);
(b3) локација за врзување на антиген која

аминокиселински секвенци одбрани од (c1) до
(c10):

содржи променлив регион во ланецот H на

(c1) локација за врзување на антиген која ги

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 48
(променлив регион на J268 во ланецот H);

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно

(b4) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 138,
139 и 140 (CDR на L2 во ланецот L), засебно;

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 49
(променлив регион на J300 во ланецот H);

(c2) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(b5) локација за врзување на антиген која

2

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 50

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 141,
142 и 143 (CDR на L45 во ланецот L), засебно;

(променлив регион на J321 во ланецот H);
(b6) локација за врзување на антиген која

(c3) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 51

2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 144,

(променлив регион на J326 во ланецот H);

145 и 146 (CDR на L248 во ланецот L), засебно;

(b7) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

(c4) локација за врзување на антиген која ги
содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 52
(променлив регион на J327 во ланецот H);

2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 147,

(b8) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

148 и 149 (CDR на L324 во ланецот L), засебно;
(c5) локација за врзување на антиген која ги

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 53

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(променлив регион на J339 во ланецот H);
(b9) локација за врзување на антиген која

2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 150,

содржи променлив регион во ланецот H на
аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 54

151 и 152 (CDR на L334 во ланецот L), засебно;
(c6) локација за врзување на антиген која ги

(променлив регион на J344 во ланецот H);
(b10) локација за врзување на антиген која

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно

содржи променлив регион во ланецот H на

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 153,

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 55
(променлив регион на J346 во ланецот H); и

154 и 155 (CDR на L377 во ланецот L), засебно;
(c7) локација за врзување на антиген која ги

(b11) локација за врзување на антиген која
содржи променлив регион во ланецот H на

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 172
(променлив регион на J142 во ланецот H), каде

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 156,
157 и 158 (CDR на L404 во ланецот L), засебно;
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(c8) локација за врзување на антиген која ги

ланецот

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,

(c5) локација за врзување со антиген која

2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно
аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 159,

содржи
аминокиселинска
секвенца
со
променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ

160 и 161 (CDR на L406 во ланецот L), засебно;
(c9) локација за врзување на антиген која ги

ID NO: 60 (променлив регион на L334 во
ланецот
L);

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно

(c6) локација за врзување со антиген која
содржи
аминокиселинска
секвенца
со

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 137,

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ

138 и 139 (CDR на L408 во ланецот L), засебно;
(c10) локација за врзување на антиген која ги

ID NO: 61 (променлив регион на L377 во
ланецот
L);

содржи аминокиселинските секвенци на CDR 1,
2
и
3
во
ланецот
L,
конкретно

(c7) локација за врзување со антиген која
содржи
аминокиселинска
секвенца
со

аминокиселинските секвенци SEQ ID NO: 177,
178 и 179 (CDR на L180 во ланецот L), засебно;

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ
ID NO: 62 (променлив регион на L404 во

или

ланецот

(b)
локациите за врзување на антиген
коишто се содржат во третиот и четвртиот

(c8) локација за врзување со антиген која
содржи
аминокиселинска
секвенца
со

полипептид содржат локација за врзување на
антиген којашто содржи променлив регион во

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ
ID NO: 63 (променлив регион на L406 во

ланецот L, којшто се состои од било која подолу
наведена аминокиселинска секвенца од (c1) до

ланецот
L);
(c9) локација за врзување со антиген која

(c10):

содржи

(c1) локација за врзување со антиген која
содржи
аминокиселинска
секвенца
со

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ
ID NO: 64 (променлив регион на L408 во

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ
ID NO: 56 (променлив регион на L2 во ланецот

ланецот
L);
(c10) локација за врзување со антиген која

L);
(c2) локација за врзување со антиген која

содржи
аминокиселинска
секвенца
со
променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ

содржи

со

ID NO: 173 (променлив регион на L180 во

променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ
ID NO: 57 (променлив регион на L45 во ланецот

ланецот
L),
каде што функционалната супституција на

L);
(c3) локација за врзување со антиген која

факторот VIII за коагулација на крвта резултира
од некое дејство на создавање на факторот X

содржи
аминокиселинска
секвенца
со
променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ

(F.Xa) за коагулација на крвта коешто е појако
од дејството на некое биспецифично антитело

ID NO: 58 (променлив регион на L248 во

hA69-KQ/hB26-PF/hAL-AQ кое содржи ланец H

ланецот
L);
(c4) локација за врзување со антиген која

кој ги содржи секвенците SEQ ID NO: 165 и 166,
како и заеднички ланец L којшто ја содржи

содржи
аминокиселинска
секвенца
со
променлив регион во ланецот L, конкретно SEQ

секвенцата

ID NO: 59 (променлив регион на L324 во

, има уште 12 патентни барања

аминокиселинска

Патенти

секвенца

L);

L);

аминокиселинска

SEQ

секвенца

ID

NO:

со

167.
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работната комора (100), при што наведените
една или повеќе поларизирани електроди се

(51) G 21B 1/15, G 21B 1/05
(11) 8049

(13) Т1

(21) 2018/13

(22) 05/01/2018
(45) 31/05/2018

поставени во една или повеќе затворени
комори (100), во првата и втората делница за

(30) US201361881874P 24/09/2013 US and

формирање на FRC (200) и во првиот и вториот

US201462001583P 21/05/2014 US
(96) 24/09/2014 EP14781012.1

пренасочувач (300) и при што наведените прв и
втор огледално поставени утикачи (440) се

(97) 13/12/2017 EP3031051
(73) TAE Technologies, Inc.

поставени помеѓу првата и втората делница за
формирање на FRC (200) и првиот и вториот

19631 Pauling Foothill Ranch, CA 92610, US

пренасочувач

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(300);
систем за гасно апсорбирање

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(800), којшто е споен со затворената комора

(72) TUSZEWSKI, Michel; BINDERBAUER, Michl;
PUTVINSKI, Sergei and SMIRNOV, Artem
(54) МЕТОДА ЗА ФОРМИРАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА "FRC" СО ВИСОКИ

(100) и со првиот и вториот пренасочувач (300);
мноштво
на
уреди
за

ПЕРФОРМАНСИ

и се поставени непосредно до средишната

(57) 1 1.
Метода
за
создавање
и
одржување на магнетно поле со конфигурација

рамнина на затворената комора, при тоа се
насочени така што да ги инјектираат млазевите

на обратно поставена рамнина (FRC) (правецот
на силовите линии и правецот на движење на

на неутрони кон средишната рамнина под агол

комората се во заемно нормален однос, заб. на
прев.) во затворена комора (100) на систем,

однос на подолжната оска на затворената
комора;
и

каде

што

системот

инјектирање на млаз на неутрони (600, 615),
коишто се споени со затворената комора (100)

содржи:

магнетен

систем

(410),

кој

прва и втора дијаметрално
спротивни делници за формирање на FRC

содржи мноштво на квази-dc намотки (за
еднонасочна струја) (432, 434, 436 и 444) кои се

(200), коишто се споени со затворената комора
(100);

поставени околу затворената комора (100), при
што првата и втората делница за формирање

прв и втор пренасочувач (300)
коишто се споени со наведените прва и втора

на FRC (200), првиот и вториот пренасочувач
(300), првата и втората група на квази-dc

делница

(200);

огледално поставени намотки (432, 434, 436 и

едно или повеќе мноштва на
на
плазма
(350);

444) се поставени помеѓу затворената комора
(100) и првата и втората делница за

една или повеќе поларизирани
електроди и прв и втор огледално поставени

формирање
на
FRC
(200),
назначено со тоа, што наведената метода ги

утикачи (440), каде што наведеното мноштво на
млазници на плазма (350) содржи прва и втора

опфаќа

аксијална млазница на плазма (350) коишто се

плазмата во затворената комора, каде што

работно поврзани со првиот и
пренасочувач (300), со првата и

вториот
втората

плазмата на FRC е во просторен однос со
ѕидот
на
затворената
комора;
и

делница за формирање на FRC (200) и со

одржување на FRC на или околу

млазници

за

формирање
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некоја константна вредност без разложување,

нормалниот во однос на подолжната оска на

по пат на инјектирање на млазеви на брзи

затворената комора и кон средишната рамнина

неутрони преку уредите за инјектирање на
млазеви на неутрони во плазмата на FRC, под

на

затворената

комора.

, има уште 14 патентни барања

(51) G 01N 33/68
(11) 8050

(13) Т1

(21) 2018/14

(22) 05/01/2018
(45) 31/05/2018

(72) Carro Díaz, Eva María
(54) ЛАКТОФЕРИН ЗА УПОТРЕБА ВО
ДИЈАГНОЗA ИЛИ ПРОГНОЗА НА
АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

(30)
(96) 20/11/2015 EP15195662.0
(97) 25/10/2017 EP3171174
(73) Geroa Diagnostics, S.L
01510 - Miñano Mayor - Alava, ES

(57) 1 Употреба на лактоферин или молекула
на нуклеинска киселина што го кодира, во

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

селектиран од слузаво ткиво или плунка.
, има уште 7 патентни барања

дијагноза или прогноза на Алцхајмерова болест
во биолошки примерок добиен од субјект

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

(51) C 22B 13/00
Патенти

(11) 8051

(13) Т1
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(21) 2018/15

(22) 05/01/2018

методот

се

состои

од:

(45) 31/05/2018
(30) US201261725824P 13/11/2012 US
(96) 13/11/2013 EP13812067.0

селектирање на метансулфонската киселина
како киселина за цедење на мешаниот

(97) 01/11/2017 EP2920330
(73) BASF SE and The University of British

оксиди¬ран
оловен
материјал;
изложување на мешаниот оксидиран оловен

Columbia
67056 Ludwigshafen am Rhein, DE and

материјал на раствор кој што содржи
метансул¬фонска киселина, со што се цеди

Vancouver, BC V6T 1Z3, CA

оловото од кој било оловен оксид или оловен

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

карбонат во мешаниот оксидиран оловен
материјал, и се генерира течен исцедок, кој што

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

содржи
олово-метан
сулфонат
сол;
прочистување
на
течниот
исцедок;
и

(72) FASSBENDER, Stefan; DREISINGER, David
and WU, Zhenghui
(54) ПОВТОРНО ДОБИВАЊЕ НА ОЛОВО ОД

повторно
добивање
на
оловото
од
прочистениот течен исцедок со користење на
електроли¬за.

МЕШАН ОКСИДИРАН МАТЕРИЈАЛ
(57) 1 Метод за повторно добивање на олово

, има уште 9 патентни барања

од мешан оксидиран оловен материјал, при што

(51) A 61P 35/00
(11) 8052

(13) Т1

(45) 31/05/2018
(30) EP09005909 29/04/2009 --

(21) 2018/16

(22) 09/01/2018

(96) 16/04/2010 EP10715114.4
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(97) 18/10/2017 EP2424569
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

врзувачки

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

што врзува антиген вклучува КОР1, КОР2, и
КОР3
каде
што:

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KAHNERT, Antje; BERHÖRSTER, Kerstin;

a) ТКОР1 е претставен преку СЕК ИД БР: 3,
б) ТКОР2 е претставен преку СЕК ИД БР: 6,

HEISLER, Iring; KOPITZ, Charlotte Christine and
SCHUMACHER, Joachim
(54) АНТИ-МЕЗОТЕЛИН ИМУНОКОЊУГАТИ И

ц) ТКОР3 е претставен преку СЕК ИД БР: 9,
д) ЛКОР1 е претставен преку СЕК ИД БР: 12,

НИВНИ УПОТРЕБИ

ф) ЛКОР3 е претставен преку СЕК ИД БР: 19,
и каде што цитотоксичниот агенс е

(57) 1 Имунокоњугат што содржи цитотоксичен

регион

што

е

специфичен

е) ЛКОР2 е претставен преку СЕК ИД БР: 15,

агенс и човечко или хуманизирано антитело
или негов функционален фрагмент, назначено

мајтансиноид.

со тоа, што наведеното антитело или негов
функционален фрагмент содржи антиген-

, има уште 5 патентни барања

(51) B 41F 23/04, B 41F 23/08, B 41J 11/00, B
41M 7/00
(11) 8055

(13) Т1

(97) 11/10/2017 EP2822777
(73) Amcor Group GmbH
Thurgauerstrasse 34 8050 Zürich, CH

(21) 2018/17

(22) 09/01/2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 31/05/2018
(30) US201261607080P 06/03/2012 US

за

Мезотелин (СЕК ИД БР:36), и каде што местото

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WITTMANN, Alain and PERRY, Ron

(96) 06/03/2013 EP13757848.0
Патенти
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(54) ПОСТАПКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО ПОВЕЌЕ-

енергетски стврднувачки слој што се состои од

СЛОЕВИ

стврднатата енергетски стврднувачка облога,

(57) 1 Постапка за формирање испечатен
производ,
наведената
постапка
опфаќа:

за да се дефинира слој од метално мастило
(106) на стврднатиот енергетски стврднувачки

нанесување на енергетски стврднувачка облога
на супстрат (16) на прва станица (12) користејќи

слој,
назначено

постапка за печатење, наведената енергетски
стврднувачка облога содржи акрилат материјал

наведеното
нанесување
на
наведената
енергетски стврднувачка облога на наведениот

што се стврднува преку полимеризација со

супстрат (16) на наведената прва станица (12)

слободни
радикали
стврднување на наведената енергетски

опфаќа нанесување на наведената енергетски
стврднувачка облога на наведениот супстрат на

стврднувачка облога користејќи постапка за
стврднување со енергија што вклучува

наведената прва станица користејќи цилиндар
за гравирање што има знаковни жлебови

полимеризација со слободни радикали на втора
станица (30) низводно од наведената прва

формирани на наведениот цилиндар за
гравирање, наведените знаковни жлебови се

станица за да се дефинира стврднат енергетски

приспособени

стврднувачки
слој
(102);
насочување на наведениот супстрат на трета

енергетски стврднувачка облога до контакт со
наведениот супстрат каде што наведената

станица
станица;

енергетски стврднувачка облога се нанесува на
наведениот
супстрат.

низводно

од

наведената

втора
и

нанесување метално мастило директно на
недопрената површина од наведениот стврднат
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топење бакар, што се состои од следниве

(51) C 22B 7/04, C 22B 7/00
(11) 8057

(13) Т1

(21) 2018/18

(22) 09/01/2018
(45) 31/05/2018

чекори:
-

полнење на печката за топење со

(30) EP20130199465 23/12/2013 -(96) 25/11/2014 EP14805820.9

корисен материјал и формирачи на згура;
додавање агенси за загревање и

(97) 18/10/2017 EP3087208
(73) Umicore

редуцирачки

Rue du Marais 31 1000 Brussels, BE

агенси;

се карактеризира со тоа што барем дел

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

од агенсите за загревање и/или редуцирачките
агенси се заменети со литиум-јонски батерии

(72) BROUWER, Sybolt; HEULENS, Jeroen and
VAN HOREBEEK, David
(54) ПРОЦЕС ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ ЛИТИУМЈОНСКИ БАТЕРИИ

што содржат една или повеќе единици на
метално железо, метален алуминиум и

(57) 1 Процес за обновување на енталпија и

, има уште 3 патентни барања

јаглерод.

метали од литиум-јонски батерии во печка за

(51) C 07D 401/14, C 07D 487/08, C 07D 405/14,
C 07D 519/00, C 07D 403/14, A 61K 31/506, A
61P 37/00, A 61P 35/00
(11) 8058

(13) Т1

(21) 2018/19

(22) 10/01/2018
(45) 31/05/2018

(30) US201462039969P 21/08/2014 US
(96) 07/08/2015 EP15766627.2
(97) 29/11/2017 EP3183247
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) XING, Li; GOPALSAMY, Ariamala; TELLIEZ,
Jean-Baptiste; TRUJILLO, John I; FENSOME,
Andrew; GERSTENBERGER, Brian S.;
EFREMOV, Ivan Viktorovich; WAN, Zhao-Kui;
PIERCE, Betsy; ZHANG, Liying and SAIAH,

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто X е N или CR, кадешто R е водород,

Eddine
(54) АМИНОПИРИМИДИНИЛ СОЕДИНЕНИЈА

деутериум, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, C3-C6

КАКО ЈАК ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение коешто ја има структурата:

Патенти

циклоалкил, арил, хетероарил, арил(C1-C6
алкил), CN, амино, алкиламино, диалкиламино,
CF3,
или
хидроксил;
A е избран од групата составена од врска, C=O,
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--SO2--, --(C=O)NR0--, и-(CRaRb)q--, кадешто R0

R2 е избран од групата составена од водород,

е H или C1-C4 алкил, и Ra и Rb се независно

деутериум, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил,

водород, деутериум,
циклоалкил,
арил,

C1-C6 алкил, C3-C6
арил(C1-C6
алкил),

хало, и цијано, кадешто споменатиот алкил
може да биде супституиран со еден или повеќе

алкил)хетероарил,
алкил),
и

флуорни
атоми;
R3 е избран од групата составена од водород,

хетероцикличен(C1-C6
алкил);
A’ е избран од групата составена од врска,

деутериум,
и
амино;
R4 е моноцикличен или бицикличен арил или

C=O, --SO2--, --(C=O)NR0’, --NR0’(C=O)--, и --

моноцикличен

(CRa’Rb’)q- -, кадешто R0’ е H или C1-C4 алкил,
и Ra’ и Rb’ се независно водород, деутериум,

кадешто споменатиот арил или хетероарил е
опционално супституиран со еден или повеќе

C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, арил, арил(C1C6
алкил),
хетероарил,
(C1-C6

супституенти избрани од групата составена од
C1-C6 алкил, хетероциклоалкил, хало, CN,

алкил)хетероарил, хетероарил(C1-C6 алкил), и
хетероцикличен(C1-C6
алкил);

хидрокси, --CO2H, C1-C6 алкокси, амино, --N(C,C6 алкил)(CO)(C1-C6 алкил), --NH(CO)(C1-C6

Z е --(CH2)h—или врска, кадешто еднa или

алкил), --(CO)NH2, --(CO)NH(C1-C6 алкил), --

повеќе метилен единици се опционално
супституирани со еден или повеќе C1-C3 алкил,

(CO)N(C1-C6 алкил)2, --(C1-C6 алкил)амино, -N(C1-C6 алкил)2, --SO2-(C1-C6 алкил), --

CN, OH, метокси, или хало, и кадешто
споменатиот алкил може да биде супституиран

(SO)NH2, и C3-C6 циклоалкил, кадешто
споменатиот алкил, циклоалкил, алкокси, или

со еден или повеќе флуорни атоми;
R1 и R1’ се независно избрани од групата

хетероциклоалкил може да биде супституиран
со еден или повеќе C1-C6 алкил, хало, CN, OH,

составена од водород, деутериум, C1-C4 алкил,

алкокси,

C3-C6 циклоалкил, арил, хетероарил, арил(C1C6
алкил),
CN,
амино,
алкиламино,

(CO)NH(C1-C6 алкил), или --(CO)N(C1-C6
алкил)2, и кадешто споменатиот алкил може

диалкиламино,
алкокси,
хетероарил(C1-C6
алкил),
и
хетероцикличен(C1-C6
алкил),

понатаму да биде супституиран со еден или
повеќе
флуорни
атоми;

кадешто споменатиот алкил, арил, циклоалкил,
хетероциклил, или хетероарил е понатаму

R5 е независно избран од групата составена од
водород, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, и

опционално супституиран со еден или повеќе

хидроксил;

супституенти избрани од групата составена од
C1-C6 алкил, хало, CN, хидрокси, метокси,

h е 1, 2 или 3; j и k се независно 0, 1, 2, или 3; m
и n се независно 0, 1 или 2; и, q е 0, 1 или 2.

амино,
C1-C4
алкил
амино,
ди(C1-C4
алкил)амино, CF3, --SO2(C1-C6 алкил), и C3-C6

, има уште 20 патентни барања

хетероарил,
(C1-C6
хетероарил(C1-C6

или

амино,

бицикличен

--CO2H,

хетероарил

--(CO)NH2,

--

циклоалкил;

(51) C 12N 1/20, C 12R 1/01, A 23L 29/00, A 61K
35/74
(11) 8159

(13) Т1

(21) 2018/20

(22) 11/01/2018

(30) ES20130031088 18/07/2013 ES
(96) 17/07/2014 EP14755102.2
(97) 11/10/2017 EP3048165
(73) Biopolis, S.L.

(45) 31/05/2018
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Parc Cientific Universitat de Valencia

(54) НОВА СОРТА НА BIFIDOBACTERIUM

Catedraticos Agustin Escardino Benlloch, nº 9,

ANIMALIS SUBSP. LACTIS CECT 8145

Edf. 2
46980 Paterna, Valencia, ES

И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ И /
ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВИШОК ТЕЖИНА И

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

ГОЈАЗНОСТ И ПОВРЗАНИ ЗАБОЛУВАЊА

(72) MARTORELL GUEROLA, Patricia;
CHENOLL CUADROS, Mª Empar; RAMÓN

(57) 1 Сорта која што припаѓа на видот
Bifidobacterium
animalis
subsp.
lactis,

VIDAL, Daniel; ORTIZ SERRANO, Pepa; LLOPIS

регистрирана на 14/05/12 под бројот за пристап

PLA, Silvia; GONZALEZ MARTÍNEZ, Núria;
GENOVÉS MARTÍNEZ, Salvador; CASINOS

CECT8145 во Colección Española de Cultivos
Tipo (Шпан¬ската колекција на типови на

RAMO, Beatriz; SILVA ANGULO, Ángela and
ALEIXANDRE, Amaya

култури - Spanish Type Култура Collection /
CECT).
, има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 14/21, A 61K 39/104, A 61P 31/04
(11) 8065
(13) Т1

(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and
Ospedale San Raffaele S.r.l.

(21) 2018/21

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE and Via
Olgettina 60 20132 Milano, IT

(22) 11/01/2018
(45) 31/05/2018

(30) GB201221638 30/11/2012 GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(96) 27/11/2013 EP137986638.6
(97) 15/11/2017 EP2925355

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) MASIGNANI, Vega; SCARSELLI, Maria;
PETRACCA, Roberto; BIANCONI, Irene;

Патенти
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BRAGONZI, Alessandra and ALCALA' FRANCO,

PSE11-3 (PA1248) антиген; PSE41-5 (PA2407)

Beatriz
(54) АНТИГЕНИ НА ПСЕУДОМОНАСИ И
КОМБИНАЦИИ НА АНТИГЕН

антиген; PSE47A-2 (PA4082); PSE5-1 (PA0595);

(57) 1 Имуногена композиција која содржи
PSE54 (PA5340) антиген и опционо еден или

PSE24-1 (PA0126); PSE25-1 (PA0189); PSE26-1
(PA0274); PSE28-2 (PA0537); PSE31-2 (PA0737);

повеќе антигени избрани од листа која ја
сочинуваат
: PSE44-4 (PA3526) антиген;

PSE33-2 (PA1086); PSE42-1 (PA2793); PSE45-2
(PA3535); PSE50-1 (PA4578); PSE51-4 (PA4667);

PSE10-1 (PA1178) antigen; PSE21-5 (PA5112)

PSE19-1 (PA4710); PSE34-1 (PA1106); PSE36-3

антиген; PSE27-1 (PA0328) антиген; PSE52-1
(PA4765) антиген; PSE53-1 (PA5047) антиген;

(PA1324);
PSE38-1
, има уште 12 патентни барања

(51) B 01J 20/28, B 01J 20/20, D 01F 9/14, D 01F

(72) NISHIWAKI, Yasumi; MURAKAMI, Takashi;

9/22, A 61K 33/44, A 61K 9/70, A 61P 39/02, A
61P 13/02, A 61P 7/08
(13) Т1
(22) 11/01/2018

ETO, Nobuaki; IMAIZUMI, Keiichiro; OHTAKI,
Akihito and SHIMAZAKI, Kenji
(54) ОРАЛНО АДМИНИСТРИРАН
АДСОРБЕНТ ШТО СОДРЖИ АКТИВИРАНО

(45) 31/05/2018

ЈАГЛЕРОДНО ВЛАКНО

(11) 8067
(21) 2018/22

PSE13-2 (PA1954); PSE17-1 (PA3692); PSE18-2
(PA4370); PSE20-1 (PA4735); PSE23-1 (PA3647);

(PA1777).

(30) JP2011222949 07/10/2011 JP and
JP2012181466 20/08/2012 JP

(57)
1
употреба

(96) 05/10/2012 EP12838141.5
(97) 22/11/2017 EP2772261
(73) Teijin Pharma Limited
2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo

спречување болести на бубрезите или
компликации на дијализа, назначено со тоа,

100-0013, JP

адсорпцијата

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

активираното
јаглеродно
, има уште 7 патентни барања

134 | С т р а н а

Активирано јаглеродно влакно за
во метода за третирање или

што активираното јаглеродно влакно се
администрира орално и методата ја опфаќа
на

уремични

токсини

од

влакно.
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(51) H 04N 19/13, H 04N 19/157, H 04N 19/91, H
04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/176
(11) 8068
(21) 2018/23

локацијата
на
последниот
трансформациски

значаен

на
блок;

(13) Т1
(22) 11/01/2018

аритметички декодер кој што е конфигуриран за
изведба на контекстно-базирано аритметичко

(45) 31/05/2018

декодирање на префиксна низа на податоци на

(30) US201161502038P 28/06/2011 US
(96) 27/06/2012 EP15153506.9

локација од последниот значаен коефициент од
информацијата за локацијата на последниот

(97) 10/01/2018 EP2884749
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

значаен коефициент, и, кога префиксната низа
на податоци е поголема од претходно

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

определената
вреднсот,
изведба
на
заобилокане налин на аритметичко декодирање

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на суфиксна низа на податоци на локација од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Seregin, Vadim and Kim, Il-koo
(54) Уред за декодирање видео придружено
со аритметичко декодирање и

последниот
значаен
коефициент
од
информацијата за локацијата на последниот

дводимензионална сигнализација на
последен значаен коефициент

за изведба на инверзна бинаризација на
префиксната низа на податоци во согласност со

Уред за декодирање видео, уредот

скратени бинаризациона шема за добивање на

содржи
приемник кој што е конфигуриран за прием на

инверзен-бинаризиран префикс, и изведба на
инверзна бинаризација на суфиксната низа на

податочен тек вклучително информација за

податоци во согласност со бинаризациона

(57)

1

значаен
коефициент;
инверзен-бинаризатор кој што е конфигуриран

Патенти
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шема со фиксна должина со цел добивање на

коефициент покажува една од информациите

инверзен-бинаризациски

за X оска на локацијата на последниот значаен

суфикс;

и

реконструктор
на
симбол
кој
што
е
конфигуриран за реконструкција на симбол кој

коефициент
постојниот

покажува локација на последниот значаен
коефициент на трансформацискиот блок со

информација за Y оска на локацијата на
последниот значаен коефициент во насока на

употреба инверзен-бинаризиран
инверзен-бинаризиран

висините на постојниот трансформациски блок,
кадешто претходно определената вредност е

кадешто

контекстно-базираното

префикс и
суфикс,
аритметичко

во насока на ширините
трансформациски
блок

класификациска

точка

помеѓу

на
и

префиксната

декодирање на префиксна низа на податоци се
изведува со употреба на контекстен индекс кој

низа на податоци и суфиксната низа на
податоци,

се определува врз основа на големина на
трансформацискиот блок и локација на податок

кадешто инвернзо-бинаризираниот суфикс е
остаточна вредност на симбол која ја покажува

за
префиксната
низа
на
податоци,
кадешто локацијата на последниот значаен

локацијата на последниот значаен коефициент
на трансформацискиот блок откако инверзно-

коефициент на постојниот трансформациски

бинаризираниот

блок е реконструирана со комбинирање на
инверзно-бинаризираниот префикс и инверзно-

симболот.

бинаризираниот суфикс, и кадешто локацијата
на
реконструираниот
последен
значаен

, има уште 0 патентни барања

(51) A 61K 31/19, A 61K 49/00, A 61P 25/00

(21) 2018/24

(11) 8069
136 | С т р а н а
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префикс

е

исклучен

од

(22) 12/01/2018
(45) 31/05/2018
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(30) US201261728967P 21/11/2012 US and

лекување на хепатична енцефалопатија (ХЕ)

US201361759292P 31/01/2013 US

кај

(96) 21/11/2013 EP13857455.3
(97) 08/11/2017 EP2922576
(73) Horizon Therapeutics, LLC
150 S. Saunders Rd. Lake Forest IL 60045, US

субјекти,

кадешто

постапката

опфаќа:

(a) мерење на ниво на амонијак во крвта при
гладување;
(б)споредување на ниво на амонијак во крвта

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

при гладување со горна граница на нормала за
амонијак
во
крвта;
и

(72) SCHARSCHMIDT, Bruce and

(в)

MOKHTARANI, Masoud
(54) ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ И ПРОЦЕНКА

фенилбутират] (HPN-100),доколку нивото на
амонијак во крвта при гладување поголем 1,5

НА ЛЕКОВИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АЗОТ
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕПАТИЧНА

пати од горната граница за амонијак во крвта.

ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА

, има уште 5 патентни барања

давање

на

субјектот

глицерил

три-[4-

(57) 1 Глицерил три-[4-фенилбутират] (HPN100) за употреба за употреба во постапка на

(51) C 07D 471/04, C 07D 401/14, A 61K
31/4439, A 61P 35/00

(97) 06/12/2017 EP2981533
(73) Orion Corporation

(11) 8071

(13) Т1

Orionintie 1 02200 Espoo, FI

(21) 2018/25

(22) 12/01/2018

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

(45) 31/05/2018
(30) IN2013KOL382 04/04/2013 IN
(96) 03/04/2014 EP14722686.4
Патенти

(72) LINNANEN, Tero; RAJAGOPALAN,
Srinivasan; APPUKUTTAN, Prasad;
137 | С т р а н а
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NARASINGAPURAM ARUMUGAM, Karthikeyan;

алкил, C1-7 алкокси, халоC1-7 алкил или

UJJINAMATADA, Ravi Kotrabasaiah and

халоC1-7

GEORGE, Shyla
(54) ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

R4 е H, халоген, C1-7 алкил или оксо;
R5 е H, -C(O)R7, -SO2R8 или опционално

(57) 1 Соединение коешто е со формула (I)

супституиран
прстен;

алкокси;

со

5-6

R6 е опционално
хетероцикличен

член

хетероцикличен

супституиран

5-6 член
прстен;

R7 е C1-7 алкил, C2-7 алкенил, C1-7 алкокси,
C1-7 алкокси C1-7 алкил, карбокси C1-7 алкил,
C1-7 алкокси карбонил C1-7 алкил, C1-7
алкиламино C1-7 алкил, -NH-R10 или -NH-X1R11;
R8 е C1-7 алкил, C2-7 алкенил, C3-7
циклоалкил, хидрокси C1-7 алкил, -NR13R14, кадешто
Z1

е

N

Z1
Z1

е

CH
и

Z

е

и

Z2
и

е

Z2

или

N,

или
N;

е

Z2

е

CH

A е фенил прстен
хетероцикличен

CH,

или
или

5

N;
-12

член
прстен;

R1 е H, C1-7 алкил, C3-7 циклоалкил, C3-7
циклоалкил C1-7 алкил, C1-7 алкокси, C1-7
алкил карбонил, амино, хидрокси, хидрокси C17 алкил, халоC1-7 алкил, C1-7 алкиламино C1-7
алкил,

-R16-C(O)-R17

или

-E-R6;

R2 е H, халоген или C1-7 алкил;
B е 5-12 член карбоцикличен прстен и R3 е
халоген, C1-7 алкил, C1-7 алкокси, халоC1-7
алкил или халоC1-7 алкокси; или B е 5-12 член
хетероцикличен прстен и R3 е H, халоген, C1-7

NH-X2-R15,

фенил

супституиран
прстен;

5-6

или
член

опционално
хетероцикличен

R10 е C1-7 алкил или C3-7 циклоалкил;
R11 е фенил или опционално супституиран 5-6
член
хетероцикличен
прстен;
R13 и R14 се, независно, H, C1-7 алкил или C37

циклоалкил;

R15 е фенил или опционално супституиран 5-6
член
хетероцикличен
прстен;
R16
R17

е
е

врска
или
C1-7
алкил;
C1-7 алкил, C1-7 алкокси, C1-7

алкиламино,
амино
E
е
врска
или

или
хидрокси;
C1-7
алкил;

X1 и X2 се, независно, врска или C1-7 алкил;
или е негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 17 патентни барања

(51) G 01N 33/53, C 07K 14/47, C 07K 16/18, A

(30) US201161536339P 19/09/2011 US and

61K 39/00, A 61P 25/28
(11) 8128

(13) Т1

us201261653115p 30/05/2012 US
(96) 14/09/2012 EP12788639.8

(21) 2018/26

(22) 15/01/2018
(45) 31/05/2018
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(97) 18/10/2017 EP2758433
(73) Axon Neuroscience SE
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4 Arch, Makariou & Kalograion, Nicolaides Sea

ии. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 118 и

View City, Block C, 5th Floor, Flat 506,

СЕК ИД БР: 253 за лесен ланец КОР2;

Larnaca, Cyprus, CY
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

иии. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 119,
СЕК ИД БР: 254, СЕК ИД БР: 255, СЕК ИД БР:

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) NOVÄK, Michal; KONTSEKOVÄ, Eva;

257, СЕК ИД БР: 258, СЕК ИД БР: 259 и СЕК ИД
БР:
260
за
лесен
ланец
КОР3;
и

KOVÁCECH, Branislav and ZILKA, Norbert
(54) ПРОТЕИН-БАЗИРАНА ТЕРАПИЈА И

ив. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 120,
СЕК ИД БР: 261 и СЕК ИД БР: 262 за тежок

ДИЈАГНОЗА НА ТАУ-ПОСРЕДУВАНА

ланец

ПАТОЛОГИЈА ВО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ
антиген-

в. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 121 ,
СЕК ИД БР: 264 и СЕК ИД БР: 265 за тежок

врзувачки фрагмент од истото што специфично
се врзува за еден или повеќе тау епитопи,

ланец
КОР2;
и
ви. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 122,

назначено со тоа, што наведеното изолирано
антитело или антиген-врзувачки фрагмент од

СЕК ИД БР: 266, СЕК ИД БР: 267 и СЕК ИД БР:
269
за
тежок
ланец
КОР3.

(57) 1 Изолирано

антитело

или

истото

КОР1;

содржи:

и. секвенца одбрана помеѓу СЕК ИД БР: 117 и
СЕК ИД БР: 248 за лесен ланец КОР1 ;

, има уште 34 патентни барања

(51) E 21B 17/18, E 21B 21/00, E 21B 21/08, E

(21) 2018/27

21B 7/18, E 21B 21/12, E 21B 4/14, E 21B 21/10

(45) 31/05/2018
(30) AU2012900235 20/01/2012 AU

(11) 8127
Патенти

(13) Т1

(22) 15/01/2018

(96) 21/01/2013 EP13738669.4
139 | С т р а н а
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(97) 25/10/2017 EP2805008
(73) Strada Design Limited

(12) е при¬дви¬жу¬ван од работниот флуид

St Helier Jersey JE4 9WG, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

работниот флуид (16), ка¬де што работниот
флуид (34) е вода, масло, воздух, азотен гас,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

или
нивни
ме¬ша¬вини;
и,
испуст за флуидот за плакнење (26) кој што е

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SPEER, Ian. and STRANGE, Warren.
(54) СИСТЕМ ЗА ДВОЈНО ЦИРКУЛАЦИСКО

во комуникација со патеката за проток на
флуи¬дот за плакнење (18), при што испустот

ДУПЧЕЊЕ

лел¬но во фиксна положба во однос на
ударниот чекан (12) и носен со бушилката (14)

(34) кој што се движи низ патеката за проток на

(57) 1 Систем за дупчење на земјиште (10) кој
што

се

од:

каде што испус¬тот за флуидот за плакнење
(26) се движи заедно со бушилката (14), што се

бушилка (14) поставена така да формира
патека за проток на флуид за плакнење (18) и

карактеризира со тоа што испустот за флуидот
за плакнење (26) е поставен во близина на

па-тека за проток на работен флуид (16) кои

горниот отвор на ударниот чекан (12) и може да

што се флуидно изолирани еден од друг, при
што бушилката (14) има горен крај на отворот

го насочува флуидот за плакнење (36) кој што
се движи низ па¬¬теката за проток на флуидот

(20) и спротивен долен крај на отвор (24);
ударен чекан (12) поврзан со долниот крај на

за плакнење (18) во една дупка која што е
издупчена со систе¬мот за дупчење на

отворот (24) на бушилката (14) и во флуидна
комуни¬ка¬ци¬ја со патеката за проток на

земјиштето.

работниот флуид (16) каде што ударниот чекан

, има уште 17 патентни барања
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(54) СИСТЕМ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА

(51) A 61K 9/70, A 61L 15/44
(11) 8126

(13) Т1

ИСПОРАКА

(21) 2018/28

(22) 15/01/2018

(57) 1 Систем за трансдермална испорака на
фармацевтски активен агенс кој што се состои

(45) 31/05/2018
(30) GB201309092 20/05/2013 GB
(96) 20/05/2014 EP14727614.1

од:

(97) 18/10/2017 EP2908873
(73) Edixomed Limited; First Water Limited and

(i)
слој
кој
што
содржи
нитрит;
и
(ii) хидрогел кој што содржи водородни јони;

Queen Mary University of London
Edinburgh EH12 9RG, GB;
Marlborough,Wiltshire SN8 2RB, GB and

каде што слојот кој што содржи нитрит и / или
хидрогелот содржи фармацевтски активен

London E1 4NS, GB

агенс,
и каде што системот не содржи извор на Cu2+,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Zn2+

и

/

или

Fe2+

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

, има уште 14 патентни барања

јони.

(72) WOOD, Christopher, Barry; MUNRO, Hugh,
Semple; BOOTE, Nicholas, David; STEWART,
Joanne, Ellen and TUCKER, Arthur, Tudor

(51) A 61K 47/10, A 61K 47/18, A 61K 47/32, A
61K 9/00, A 61K 9/06, A 61P 15/08
(11) 8125
Патенти

(13) Т1

(21) 2018/29

(22) 15/01/2018
(45) 31/05/2018

(30) ESA201131059 23/06/2011 ES
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(96) 20/06/2012 EP12742928.0

(54) ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(97) 22/11/2017 EP2724716
(73) PROKREA BCN, S.L.
Carrer Moline 3 Planta Baixa, Porta 1 08006

ЗА ТРАНСВАГИНАЛНА УПОТРЕБА ПРИ

Barcelona, ES
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

употреба при лекување на парови со
неплодност за трансвагинална примена, при

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) PARDINA PALLEJA, Maria Carmen and

што неплодноста е предизвикана поради машка
неплодност.

VAZ-ROMERO UÑA, Miguel Ángel

, има уште 15 патентни барања

(51) C 07C 319/12, C 07C 319/20, C 07C 67/31, C

алкилокси,

07C 67/08, C 07C 45/45
(11) 8161

(13) Т1

група, каде спомнатата група може да биде
супституирана или не, или Ra e заштитна група

(21) 2018/30

(22) 15/01/2018

ЛЕЧЕЊЕ НА НЕПЛОДНОСТ
(57) 1 1.

(45) 31/05/2018

Фосфодиестеразен инхибитор за

алкилтио,

или

хетероциклична

поврзана со фенилен прстен преку атомот на
кислород
или
атомот
на
сумпор;

(30) ES20100305519 17/05/2010 ES
(96) 16/05/2011 EP11720091.5

L
e
CORL
или
RL-CO
група;
Xb1, Xb2, Xb3, Xb4, и Xb5 се супституентни

(97) 27/12/2017 EP2571843
(73) GENFIT
Parc Eurasanté - Lille Métropole 885, avenue

групи, при што една од нив R'b-Gb-Rc или Gb-

Eugène Avinée 59120 Loos, FR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

Gb-Rc или Gb-Rc група е атомот на халоген или
R"b група, каде што преостанатите групи се

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BERTRAND, Karine; ROUDOT, Alice and

независно атоми на водород, атоми на халоген
или
R"b
група;

ROOL, Patrice
(54) ПОДОБРЕНА ПОДГОТОВКА НА
ДЕРИВАТ НА ХАЛКОН

R"b

(57) 1 Постапка за подготовка на соединение
на
следната
општа
формула
(Ib):

супституирана или не, или R"b e заштитна група
поврзана со фенилен прстен преку атомот на

Rc група, а најмалку една од другите
супституентни групи соседно спомнатата R'b-

e

aлкил,

алкенил,

циклоалкил,

арил,

алкилокси, алкилтио, или хетероциклична
група, каде што спомнатата група може да биде

кислород
или
атом
на
сумпор;
R'b e aлкил, алкенил, циклоалкил, арил,
алкилокси,

алкилтио,

или

хетероциклична

група, каде што спомнатата група може да биде
супституирана
или
не;

во

која:

Xa1, Xa2, Xa3, Xa4, и Xa5, идентични или
различни, се атом на јаглерод, атом на халоген,
Ra
Ra

или
e

aлкил,
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Ga-Ra
алкенил,

циклоалкил,

група;
арил,

RL e несупституирана или супституирана алкил
или
алкенил
група;
Ga е атом на кислород или атом на сумпор;
Gb
e
aтом
на
кислород;
Rc e aлкил група супституирана најмалку со COORd група, во која Rd е несупституирана
алкил, алкенил, арил, циклоалкил, или
Патенти
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хетероциклична

група;

соединение

на

општата

формула

(III):

при што спомнатата постапка опфаќа следни
фази:
a) добивање

на

соединение

на

општата

формула (Ia) каде што Xa1, Xa2, Xa3, Xa4, Xa5,
L, Ra, R'b, R"b, RL, Ga, и Gb се група
дефинирана како за општа формула (Ib); a Xb1,
Xb2, Xb3, Xb4, и Xb5 се супситуентни групи при
што една од нив е R'b-Gb-H или Gb-H група, a
најмалку една од супституентните групи
соседна на спомнатата R'b-Gb-H или Gb-H
група е халоген или R"b група, каде што
преостанатите групи се назависно атоми на

каде
што:
- Rs, Rt1, Rt2, Rt3, и Rt4, идентични или
различни, се несупституирани алкил групи;
A
Xc

e
e

атом на азот или фосфор;
халоген, HSO4, или H2PO4; и

водород, атоми на халоген или R"b група;
b) доведување во контакт соединението на

-

општата формула (Ia) со дериват на сулфонска

- Rc e дефинирано како за општа формула (Ib).

киселина од општата формула (II) Rs-SO2-ORc,
во
двофазна
средина
органскиот

, има уште 13 патентни барања

растворувач/вода,

и

во

присаство

на

(51) B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/24, C
22B 3/02, C 22B 3/20
(11) 8160
(21) 2018/31

крај (2) и крај за празнење (3), при што
спомнатиот преципитатор е изведен за

(13) Т1
(22) 15/01/2018

разделување на фази на раствори од
дисперзијата со која што се напојува од

(45) 31/05/2018

воведниот крај, додека дисперзијата се движи

(30) FI20120005717 26/06/2012 FI
(96) 12/06/2013 EP13810173.8

кон
крајот
за
празнење,
- издолжените олуци за празнење
(4, 5)

(97) 22/11/2017 EP2864509
(73) Outotec (Finland) Oy

изведени
на
крајот
за
празнење
(3)
преципитатор за собирање и празнење на

Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

секоја фаза на раствори
кои што се
разделуваат од дисперзијата, каде секој од

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

олуците за празнење (4, 5) го вклучува првиот

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and
VAARNO, Jussi
(54) ПОСТРОЕНИЕ СО ПРЕЦИПИТАТОР ЗА
ЕКСТРАКЦИЈА СО РАСТВОРУВАЧИ

крај (6), излез (7, 8) сместен на првиот крај, и
затворениот втор крај , (9), н а з н а ч е н со т о

(57)
1
Построение со преципитатор за
екстракција со растворувачи изведено за

трансверзален пресек кој конвергира од првиот
крај (6) кон другиот крај (9) и навалено дно (10,

хидрометалургиски

11) кое што се спушта од другиот крај (9) кон

постапки

за

екстракција

течно-течно,
кое
што
опфаќа
- преципитаторот (1) кој што го има воведниот
Патенти

а, што најмалку еден од олуците за празнење
(4, 5) има форма на конусна цевка со

првиот

крај

(6).
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, има уште 10 патентни барања

(51) C 07C 303/40, C 07C 311/21, C 07C 51/09, C

ТЕТРАХИДРО-5H-1-БЕНЗАЗЕПИН И

07C 51/367, C 07C 67/31, C 07D 223/16, C 07D

ИНТЕРМЕДИЈЕР ЗА НЕГОВАТА СИНТЕЗА

301/00
(11) 8156

(13) Т1

(57)
1
Постапка за производство на
соединениe од формула (1) прикажано во

(21) 2018/32

(22) 15/01/2018
(45) 31/05/2018

реакционата шема долу, која што опфаќа:
фаза на производство на соединението од

(30) JP20120131504 11/06/2012 JP
(96) 11/06/2013 EP13804693.3

формула (6) од соединение од формула (8)
произведено со Horner-Wadsworth-Emmons-

(97) 29/11/2017 EP2860175
(73) Tacurion
520 US Hwy 22, Suite 201 Bridgewater, NJ

овата реакција и соединение од формула (7);

08807-2410, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

фаза на производство на соединение на
формула (3) со реакција со соединение на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KOSHIO, Hiroyuki; KAWAZOE, Souichirou;

формула (5) со тионил хлорид (4); и
фаза на амидација на соединение од формула

AKIBA, Takahiro; SATO, Kiichi; MIYAFUJI, Akio;

(3)

OBITSU, Kazuyoshi; ITOH, Junji and HIRASAWA,
Shun
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
СОЕДИНЕНИЕ 4,4,7-TРИФЛУОРО-1,2,3,4-

фаза на производство на соединението од
формула (5) од соединението од формула (6);

со

реагирање

со

2-aминоетанол

(2).

(во формула, Me представува метил, a R1
представува рамен или разгранет C1-6 aлкил).
, има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/54, C 07K 16/24, C 07K 16/28, C
07K 14/705, A 61K 39/395, A 61K 39/00
(11) 8158
(13) Т1

(97) 29/11/2017 EP2344540
(73) Aptevo Research and Development LLC
2401 Fourth Avenue Suite 1050 Seattle,

(21) 2018/33

(22) 15/01/2018

Washington 98121, US

(45) 31/05/2018

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) 20080102319P 02/10/2008 US;
20080102327P 02/10/2008 US;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TAN, Philip; THOMPSON, Peter, Armstrong;

US20080102288P 02/10/2008 US;

BLANKENSHIP, John, W.; BAUM, Peter, Robert

US20080102307P 02/10/2008 US;
US20080102315P 02/10/2008 US;

and NATARAJAN, Sateesh, Kumar
(54) МУЛТИ-ЦЕЛНО ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ

US20080102331P 02/10/2008 US;
US20080102334P 02/10/2008 US and

СО CD86 AНТАГОНИСТ

US20080102336P 02/10/2008 US
(96) 02/10/2009 EP09793296.6

опфаќа CD86 врзувачки домен поврзан со
хетерологен врзувачки домен по пат на

144 | С т р а н а

(57) 1 Mулти- специфичен фузион протеин, кој

Патенти
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интервентен домен, при што тој хетерологен

агонистичко

врзувачки

, има уште 15 патентни барања

домен

е

IL-10

молекул

или

е

(51) A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 47/34, A
61K 47/22

анти-IL10R

aнтитело.

(a) 15 % од тежината до 70 % од тежината на
биоразградлив
термопластичен
полиестер

(11) 8124

(13) Т1

избран од полиактид, полигликолид, негов

(21) 2018/34

(22) 15/01/2018

кополимер, негов
комбинации;

(45) 31/05/2018

терполимер

или

нивни

(30) GB20100009549 08/06/2010 GB
(96) 06/06/2011 EP11728037.0

(b) 10 % од тежината до 70 % од тежината на
биокомпатибилна поларна апротична органска

(97) 10/01/2018 EP2579874
(73) Indivior UK Limited

течност којашто е избрана од N-метил-2пиролидон,
2-пиролидон,
N,N-

103-105 Bath Road Slough Berkshire SL1 3UH,

диметилформамид,

GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пропилен карбонат, капролактам, триацетин,
ПЕГ, или негова било која комбинација; и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ZHOU, Mingxing; NORTON, Richard L. and

(c) 8 % од тежината до 30 % од тежината на
бупренорфин;

WATKINS, Andrew
(54) ИНЈЕКТИБИЛЕН ТЕЧЕН СОСТАВ

кадешто составот се трансформира in situ/ин

КОЈШТО СОДРЖИ БУПРЕНОРФИН

ситу во цврст имплант при контакт со вода,

(57) 1
содржи:

телесна течност или

Инјектибилен течен состав којшто

диметил

сулфоксид,

друг воден медиум.

, има уште 21 патентни барања

Патенти
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(51) G 07F 17/34, G 07F 17/32
(11) 8123
(13) Т1

информација, кадешто мониторските единици
(12,
13,
14)
формираат
независно

(21) 2018/36

функционални
и
засебно
инсталирани
мониторски склопови и најмалку една од

(22) 16/01/2018
(45) 31/05/2018

(30)

мониторските единици (12, 13, 14) е обезбедена

(96) 14/01/2013 EP13700846.2
(97) 08/11/2017 EP2791921
(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT

со панел на допир (25) за внесување на
контролни команди со допир, се карактеризира

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

дел од најмалку две различни мониторски
единици (12, 13, 14) при што најмалку една

(72) GAWEL, Marek and WÖLS, Martin
(54) ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕД ЗА ИГРА И/ИЛИ
ЗАБАВА

мониторска единица (12, 13, 14) има површина

(57) 1 Уред за игра и/или забава кој што
содржи повеќе засебни мониторски единици

позиција
на
, има уште 14 патентни барања

со тоа што панелот на допир (25) е фомиран на
интегриран начин на најмалку еден соодветен

на мониторот (12a, 13a, 14a) која што е
конкавно заоблена во правец на оперативната
уредот.

(12, 13, 14), особено екрани, за презентирање

146 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(51) C 12N 15/11, C 12N 15/113, A 61K 31/713

транстиретин (ТТР), назначено со тоа, што
(а) наведената днРНК содржи сензитивна низа

(13) Т1
(22) 17/01/2018

и антисензитивна низа, антисензитивната низа
содржи регион комплементарен на дел од

(45) 31/05/2018

мРНК што кодира транстиретин (ТТР), каде што

(30) US106956P 20/10/2008 US; US115738P
18/11/2008 US; US156670P 02/03/2009 US;

наведениот регион на комплементарност е 19
нуклеотиди во должина, антисензитивната низа

US185545P 09/06/2009 US; US242783P
15/09/2009 US and US244794P 22/09/2009 US

содржи СЕК ИД БР:170, и секоја низа од днРНК
е 19, 20, 21, 22, 23, или 24 нуклеотиди во

(96) 20/10/2009 EP15151452.8
(97) 18/10/2017 EP2937418
(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

должина;
или
(б) наведената днРНК содржи антисензитивна

300 Third Street, 3rd Floor Cambridge, MA
02142, US

антисензитивна низа
комплементарен
на

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

нуклеотиди 618-648 од СЕК ИД БР: 1331 и каде
што наведената база антисензитивна низа се

(72) Sah, Dinah Wen-yee; Hinkle, Gregory;
Alvarez, Rene; Milstein, Stuart and Chen, Qingmin
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ

спарува со гванинот на позиција 628 од СЕК ИД
БР:1331;

ЕКСПРЕСИЈА НА ТРАНСТИРЕТИН

честичка од нуклеинска киселина што содржи
катјонски липид, не-катјонски липид, и липид

(11) 8113
(21) 2018/37

(57)

1

Рибонуклеинска киселина со двојна-

низа (днРНК) за инхибирање експресија на
Патенти

низа што содржи наведената днРНК содржи
што содржи регион
19
нуклеотиди
од

и каде што днРНК е формулирана во течна

што

спречува

агрегација

на

честичката.
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, има уште 17 патентни барања

која вклучува неонатална повреда на мозокот

(51) A 61K 38/00
(11) 8112
(21) 2018/38

(13) Т1
(22) 17/01/2018

предизвикана од мозочна хипоксија, каде што
"HIP/PAP" протеинот содржи секвенца на амино

(45) 31/05/2018

киселина што има барем 90% идентичност на

(30) EP09290437 11/06/2009 -(96) 11/06/2010 EP10725159.7

амино киселина со полипептид одбран од
групата составена од полипептидите од СЕК ИД

(97) 18/10/2017 EP2440225
(73) Alfact Innovation and Brechot, Christian

БР

320 Rue Saint-Honoré 75001 Paris, FR and 3,
Boulevard Pasteur 75015 Paris, FR

дериват е одбран од групата составена од
биолошки активен дел од "HIP/PAP" протеин и

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

"HIP/PAP"

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FAIVRE, Jamila; GRESSENS, Pierre;

и каде што наведената неонатална
повреда на мозокот опфаќа патолошка состојба

AMOUYAL, Gilles; AMOUYAL, Paul; BRECHOT,
Christian and ROUGIER, Elodie
(54) НОВИ АПЛИКАЦИИ ОД HIP/PAP ИЛИ
НЕГОВИ ДЕРИВАТИ

одбрана од групата составена од фетална
хипоксемија,
перинатална
хипоксемија,

(57) 1 "HIP/PAP" протеинот или негов протеин

невротрансмитери.

дериват за употреба во спречување или
третирање неонатална повреда на мозокот,

, има уште 2 патентни барања
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1
до
3,
назначено со тоа, што неговиот протеин

химерни

или

фузиони

протеини

фетална исхемија, перинатална исхемија и
прекумерно ослободување на ексцитаторни

Патенти

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(51) C 07C 231/12, C 07C 237/08, C 07C 251/24,
A 61K 31/165, A 61P 25/00
(11) 8154
(21) 2018/39

флуоробензилокси)бензиламино]пропанамид
избран
од
(S)-2-[4-(3-

(13) Т1
(22) 17/01/2018

флуоробензилокси)бензиламино]пропанамид(с
афинамид) со формула (Ia), (S)-2-[4-(2-

(45) 31/05/2018

флуоробензилокси)бензиламино]пропанамид(р
алфинамид)

(30) EP20070023937 11/12/2007 -(96) 01/12/2008 EP08860373.3

со

формула

(Ib)

(97) 08/11/2017 EP2229351
(73) Newron Pharmaceuticals S.p.A.
Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BARBANTI, Elena; FARAVELLI, Laura;
SALVATI, PATRICIA; CANEVOTTI, Renato and
PONZINI, Francesco
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 2-[4-(3ИЛИ 2ФЛУОРОБЕНЗИЛОКСИ)БЕНЗИЛАМИНО]ПРО

соодветните R-енантиомери (I’a) и (I’b),
соодветните рацемични смеси (Ia, I’a) и (Ib, I’b)

ПАНАМИДИ СО ВИСОК СТЕПЕН НА

и нивни соли со фармацевтски прифатливи
киселини
кадешто
сафинамид
(Ia),

ЧИСТОТА
(57) 1 Постапка за добивање на соединение со
висок

степен

Патенти

на

чистота

2-[4-(3-

или

2-

ралфинамид (Ib), соодветниот R-енантиомер
(I’a) или (I’b), или соодветната рацемична смеса
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(Ia, I’a) и (Ib, I’b) или нивна сол со фармацевтски

(C1-C5) ниски алканоли на температура помеѓу

прифатлива киселина којашто има содржина од

20°C и 30°C во количина од таков растворувач

соодветната
нечистотија,
(S)-2-[3-(3флуоробензил)-4-(3-флуоробензилокси)-

во однос на алдехидот којшто дозволува
формирање на суспензија на Шифова база во

бензиламино]пропанамид
(IIa),
(S)-2-[3-(2флуоробензил)-4-(2-флуоробензилокси)-

заситен раствор на Шифовата база во истиот
ратстворувач, и (ii), после комплетирање на

бензиламино]пропанамид

реакција на иминоалкилација е подложен на
редукциона реакција со редуцирачки агенс

(IIb),

избран

од

натриум

борхидрид

и

калиум

борхидрид во избрана количина на органски
растворувач избран од (C1-C5) ниски алканоли
или нивни смеси, опционално со мала количина
вода,
кадешто
односот
на
органскиот
растворувач со Шифовата база дозволува
формирање и присуство за време на
соодветниот R-енантиомер (II’a) или (II’b), или

значителен дел од текот на редукционата

соодветната рацемична смеса (IIa, II’a) или (IIb,
II’b) или нивна сол со фармацевтска

реакција на суспензија на Шифовата база во
заситениот раствор на Шифовата база во

прифатлива киселина, којашто е пониска од
0.03%, (од тежината), се карактеризира со тоа

истиот органски растворувач и е во опсег од
0.5L до 3.0L по секој мол од Шифовата база,

што интермедиерот
формула

постапката е понатаму карактеризирана со тоа
што 4-(3- или 2-флуоробензилокси)бензалдехид

на Шифова
(IIIa),

база

со
(IIIb)

почетен материјал (IVa) или (IVb) употребен за
подготвувањето на интермедиер на Шифовата
база (IIIa), (IIIb), (III’a), (III’b) или соодветната
рацемична смеса (IIIa, III’a) или (IIIb, III’b) има
содржина на 3-(3- или 2-флуоробензил)-4-(3или
2-флуоробензилокси)бензалдехид
нечистотија (VIa) или (VIb) пониска од 0.03%,
кадешто сафинамид

соодветниот R-енантиомер (III’a) или (III’b) или
соодветната рацемична смеса (IIIa, III’a) или
(IIIb,

III’b)

(i)

е

добиена

со

иминоалкилација
со
4-(3флуоробензилокси)бензалдехид

реакција

на

или
со

2L-

аламинамид или D-аланинамид или нивна
рацемична смеса, без дополнително додавање

(Ia), ралфинамид (Ib),

соодветниот R-енантиомер (I’a) или (I’b) или
соодветната рацемична смеса (Ia, I’a) или (Ib,
I’b) е добиена во слободна базна форма и
опционално споменатата слободна базна
форма е претворена во нејзина сол со
фармацевтска
прифатлива
киселина.
, има уште 33 патентни барања

на молекуларни сита, во растворувач избран од
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(51) C 07D 417/12, C 07D 405/12, C 07D 401/12,

R4 е независно избран од H или линеарен или

C 07D 213/89, C 07D 213/79, C 07D 213/61, C

разгранет (C1-C4) алкил опционално

07D 473/04, C 07D 473/08, A 61K 31/538, A 61K
45/06, A 61K 31/5377, A 61K 31/522, A 61K

супституиран со еден или повеќе халогени
атоми или со (C1-C4) циклоалкил и

31/4709, A 61K 31/455, A 61K 31/4545, A 61K
31/444, A 61K 31/4439, A 61K 31/44, A 61K

R5 е независно избран од групата составена од

31/4433, A 61P 11/00
(11) 8148

(13) Т1

- линеарен или разгранет (C1-C4) алкил
опционално супституиран со еден или повеќе

(21) 2018/40

(22) 17/01/2018

халогени атоми;

(45) 31/05/2018
(30) EP20070114019 08/08/2007 --

- фенил;
- бензил;

(96) 17/07/2008 EP15164929.0
(97) 08/11/2017 EP2947068
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

- NH2; и
- HNCOOR’, кадешто R’ е линеарен или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

атоми.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Delcanale, Maurizio; Amari, Gabriele and

R1 и R2 се различни или исти и се независно

разгранет (C1-C4) алкил опционално
супституиран со еден или повеќе халогени

Armani, Elisabetta
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-ФЕНИЛ-2-ПИРИДИНИЛ

избрани од групата составена од

АЛКИЛ АЛКОХОЛИ КАКО
ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ

- H;
- линеарен или разгранет (C1-C6) алкил,

(57)

1

Инхалирачка прашкаста формулација

којашто содржи соединение со општа формула
(II)

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти избрани од халогени атоми, (C3C7) циклоалкил или (C5-C7) циклоалкенил;
- (C3-C7)циклоалкил;
- (C5-C7) циклоалкенил;
- линеарен или разгранет (C2-C6) алкенил; и
- линеарен или разгранет (C2-C6) алкинил.
A е фенил опционално супституиран со една
или повеќе Rx групи, или A е хетероарил прстен
опционално супституиран со една или повеќе
Rx групи, кадешто A е хетероарил прстен
избран од групата составена од пирол, пиразол,
фуран, тиофен, имидазол, оксазол, изоксазол,

кадешто:
Z е избран од групата составена од
(CH2)m кадешто m = 0, 1 или 2;
и
CR4R5 кадешто

Патенти

тиазол, пиридин, пиримидин, пиразин,
пиридазин и пиран, во којшто опционалниот
супституент Rx на A прстенестиот систем може
да биде еден или повеќе, може да биде истиот
или различен, и е независно избран од групата
составена од:
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- линеарен или разгранет (C1-C6) алкил

- H;

опционално супституиран со еден или повеќе

- линеарен или разгранет (C1-C6) алкил,

халогени атоми или (C3-C7)циклоалкил;
- линеарен или разгранет (C2-C6) алкенил

опционално супституиран со еден или повеќе
халогени атоми, фенил или (C3-

опционално супституиран со еден или повеќе
(C3-C7)циклоалкил;

C7)циклоалкил;
- COC6H5;

- линеарен или разгранет (C2-C6) алкинил
опционално супституиран со еден или повеќе

- CO-(C1-C4) алкил, кадешто (C1-C4) алкил е
опционално супституиран со еден или повеќе

(C3-C7)циклоалкил;

халогени атоми;

- (C5-C7) циклоалкенил;
- фенил;

- COO-(C1-C4) алкил, кадешто (C1-C4) алкил е
опционално супституиран со еден или повеќе

- (C3-C7) хетероциклоалкил;
- OR7 кадешто R7 е избран од групата

халогени атоми;
- CONH-(C1-C6) алкил-R12, кадешто R12 е

составена од
- H;

избран од групата составена од
- H;

- (C1-C10) алкил опционално супституиран со

- (C1-C4) алкил опционално супституиран со

еден или повеќе халогени атоми или (C3C7)циклоалкил;

еден или повеќе халогени атоми;
- OR4R5; и

- (C3-C7) циклоалкил;
- (C1-C4) алкилен-(C3-C7) хетероциклоалкил;

- CONH (C1-C4) алкил-N(C1-C4) алкил, кадешто

- CO-(C1-C6) алкил, кадешто (C1-C6) алкил е
опционално супституиран со еден или повеќе

N(C1-C4) алкил е опционално
супституиран
со еден или повеќе халогени атоми;

халогени атоми;

или тие формираат со азотниот атом кон којшто

- COO-(C1-C6) алкил, кадешто (C1-C6) алкил е
опционално супституиран со еден или повеќе

тие се сврзани заситен или делумно заситен
прстен;

халогени атоми;
- фенил;
- бензил;
- (C1-C10) алкил-NR8R9 кадешто R8 и R9 се
независно избрани од групата составена од H,

- (C1-C4) алкил-NR10R11;
- COR12 кадешто R12 е фенил или линеарен
или разгранет (C1-C6) алкил опционално
супституиран со еден или повеќе халогени

линеарен или разгранет (C1-C6) алкил
опционално супституиран со еден или повеќе

атоми;
- оксо;

халогени атоми и тие формираат со азотниот
атом кој којшто тие се сврзани заситен,

- HNSO2R13 кадешто R13 е (C1-C4) алкил
опционално супституиран со еден или

делумно заситен или незаситен прстен; и

повеќе халогени атоми или фенил опционално
супституиран со халогени атоми или со (C1-C4)

- халогени атоми;

алкил група опционално супституирана со еден

- CN;
- NO2;

или повеќе халогени атоми;
- SO2R14 кадешто R14 е (C1-C4) алкил

- NR10R11 кадешто R10 и R11 се различни или
исти и се независно избрани од групата

опционално супституиран со еден или повеќе
халогени атоми, OH или NR10R11 кадешто R10

составена од

и R11 се дефинирани погоре;
- SOR15 кадешто R15 е фенил или (C1-C4)
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алкил опционално супституиран со еден или
повеќе халогени атоми;

и
- (CH2)qOR18, кадешто q=1, 2, 3 или 4 и R18

- SR16 кадешто R16 е H, фенил или (C1-C4)
алкил опционално супституиран со еден или

е H или (C1-C4)циклоалкил.

повеќе халогени атоми;
- COOR17 кадешто R17 е H, (C1-C4) алкил

и фармацевтски прифатливи соли и N-оксиди
на неговиот пиридин прстен.

опционално супституиран со еден или повеќе
халогени атоми, фенил или бензил;

, има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И УПОТРЕБИ

(11) 8147
(21) 2018/41

(13) Т1
(22) 18/01/2018

(45) 31/05/2018
(30) US201161451806P 11/03/2011 US

(57) 1 Цврста форма на хидрохлоридна сол на
3-(5-амино-2-метил-4-оксо-4H-квиназолин-3-ил)пипери¬дин-2,6-дион:

(96) 09/03/2012 EP12710834.8
(97) 01/11/2017 EP2683708
(73) Celgene Corporation
86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LI, Ying; MULLER, George W.; MAN, Honwah; COHEN, Benjamin M.; XU, Jean and
LEONG, William W.
(54) ЦВРСТИ ФОРМИ НА 3-(5-АМИНО-2МЕТИЛ-4-ОКСО-4H-КВИНАЗОЛИН-3-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН, И НИВНИ

Патенти

која што има образец на дифракција на прав со
Х-зраци кој што содржи врвови на околу 8.6,
13.1,
20.5
и
26.3
степени
2θ.
, има уште 14 патентни барања
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(51) B 01D 15/08, D 21H 27/08, B 32B 29/08, B
32B 15/12, B 32B 29/00

(54) ПРОИЗВОД ОД ФИБЕР ВЛАКНА ЗА
ПАКУВАЊА

(13) Т1
(22) 18/01/2018

(57) 1 1.
Употреба
на
филтерски
материјал (6) во пакување за храна, кој содржи

(45) 31/05/2018
(30) DE102011105761 24/06/2011 DE

производ од фибер влакна (2, 2.1, 2.2, 2.3)
којшто е распростанет со филтерскиот

(96) 31/05/2012 EP16202228.9

материјал (6) за врзување на супстанции од

(97) 29/11/2017 EP3175985
(73) Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton

минерално масло, со цел да се намали
миграцијата на супстанциите од минерално

GmbH
Von-dem-Bussche-Straße 1 27318 Hoya, DE

масло од производот од фибер влакна (2, 2.1,
2.2, 2.3) во друг производ, и тоа до вредност на

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

миграцијата најмалку помала од 0,6mg/kg,
назначено со тоа, што наведениот производ од

(72) BUSCHMANN, Armin; CADONAU, Fulvio;

фибер влакна е картон, табла и/или хартија.

HONSBROK, Ralf; RICHTER, Detlev and
TRUPPNER, Olaf

, има уште 5 патентни барања

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/109, H 04N 19/11, H

режим, од податочниот тек, кој покажува дали

04N 19/137, H 04N 19/159, H 04N 19/70, H 04N
19/44, H 04N 19/46, H 04N 19/463, H 04N 19/593,

еден од режимите кандидати на внатрешно
предвидување е употребен за утврдување на

H 04N 19/176
(11) 8101

(13) Т1

режимот на
тековниот

(21) 2018/44

(22) 18/01/2018

синтаксичка анализа, од податочниот тек, на

(45) 31/05/2018
(30) US201161501974P 28/06/2011 US

индекс на режим кој што покажува еден помеѓу
кандидатите од режими на внатрешно

(96) 27/06/2012 EP16192029.3
(97) 17/01/2018 EP3136729
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

предвидување вклучени во листата на
кандидати, кога најверојатниот одбележувач на

Gyeonggi-do 16677, KR

употребен;

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

определувачот на листата на кандидати е
конфигуриран за утврдување фиксен број на

(72) KIM, Il-koo and SEREGIN, Vadim
(54) УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО

кандидати
од
режими
на
внатрешно
предвидување во листата на кандидати според

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ
(57) 1 Уред за декодирање на видео која што

режимите на предвидување на лев блок и горен
блок;
и

содржи:

изведувач

(11) 8109
(21) 2018/42

програма
за
конфигурирана

синтаксичка

анализа
за

добивање на најверојатниот одбележувач на
154 | С т р а н а

внатрешно предвидување
блок;

на
и

режим укажува дека еден од кандидатите за
режими на внатрешно предвидување е

на

конфигуриран
предвидување

внатрешно

предвидување

да
врши
внатрешно
на тековниот блок користејќи

режим на предвидување, означен од индексот
Патенти
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на режимот, помеѓу режимите кандидати за

режим,

внатрешно

предвидување на левиот блок и горниот блок

кадешто,
определувачот на листата на кандидатите ги

се меѓусебно еднакви и внатрешниот режим на
левиот
блок
е
DC
режим.

определува режимите кандидати за внатрешно
предвидување за вклучување на планарен

, има уште 0 патентни барања

(51) G 01N 33/68

(54) МЕТОД ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО

(11) 8100
(21) 2018/45

(13) Т1
(22) 22/01/2018

кога

режимите

за

внатрешно

КВАНТИФИКУВАЊЕ НА ПРИРОДНО
ОБРАБОТЕНИ HLA-ОГРАНИЧЕНИ ПЕПТИДИ

(45) 31/05/2018
(30) GR201006360 16/04/2010 GB and

ЗА РАЗВОЈ НА ИМУНОТЕРАПИЈА ЗА
КАНЦЕР, АВТОИМУНОЛОШКИ И

US324941P 16/04/2010 US

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

(96) 15/04/2011 EP11714563.1
(97) 06/12/2017 EP2558867
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
72076 Tübingen, DE

(57)
1
Методот за идентификација и
квантификација без ознаки на најмалку еден

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

цицач, при што споменатиот метод се состои од

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

a) изолирање на најмалку еден MHC лиганден

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WEINSCHENK, Toni and FRITSCHE, Jens

пептид од најмалку еден примерок од прво
здра¬во и второ заболено ткиво што одговара

MHC лиганден пептид во еден или повеќе
примероци од примарно ткиво од најмалку еден

на споменатото примарно заболено ткиво,
Патенти
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б) спроведување на HPLC-MS анализа на

кој што се очекува дека MHC лигандниот пептид

споменатите MHC лиганден пептиди со цел да

ќе

се ге¬¬нерира пептиден сигнал за тоа,
в) утврдување на претходната област на јонски

ѓ2) нормализирање помеѓу различни примероци
со користење на подгрупи со спе-ци¬фични

сигнал за секој од сигналите на споменатите
MHC
лигандни
пептиди,

алели за објаснување на различните големини
на примерокот и / или ни-воа на експресија на

г) идентификување на низите за секој од
споменатите MHC лигандни пептиди, со

MHC;
и
ѓ3) вршење на контрола на квалитетот на

групирање на фрагменти од спектарот и / или

податоците врз основа на репродуктив-носта на

пребарување
на
бази
на
податоци,
д) утврдување на просечната количина на MHC

пептидите

лигандниот пептид со групирање на области¬¬те
помеѓу
различни
обиди,
и

е) утврдување на преголемата презентација на
MHC лигандниот пептид со пресметување на

нормализирање на споменатите области во
обидите со ко-пии, со цел да се создаде

профил на презентацијата и / или резултат на
презентацијата за MHC лигандниот пептид од

просечна

вредност

за

секој

се

врзе,

за

и

секој

примерок,

примерок,

споменатиот заболен примерок и споменатиот

ѓ) утврдување на количините на MHC лиганден
пептид кои што може да се споредуваат

здрав примерок врз основа на споменатите
просечни и релативни количини на MHC

по¬ме¬ѓу примероците, што се состои од

лигандниот
ж) квантификација

ѓ1) доделување на MHC лиганд пептид на
подгрупа на алел-специфични низи за

лигандниот

спо¬редба помеѓу различни примероци со

, има уште 9 патентни барања

пептид,
без ознаки

на

и
MHC
пептид.

идентифукување на најмалку еден MHC алел за
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(51) A 61K 31/00, A 61K 31/496, A 61P 25/00
(11) 8098
(13) Т1

бензо[b]тиофен-4-ил-пиперазин-1-ил)бутокси]1H-хинолин-2-он
или
негова
сол;
и

(21) 2018/46

(II)
најмалку еден лек одбран од групата
која се состои од инхибитор на повторно

(22) 22/01/2018
(45) 31/05/2018

(30) US201161471911P 05/04/2011 US and

одземање

на

серотонин

и

инхибитор

на

US201161580540P 27/12/2011 US
(96) 04/04/2012 EP12719460.3

повторното
одземање
норепинефрин;

на

серотонин

и

(97) 01/11/2017 EP2694043
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

назначено
со
тоа,
што
наведениот инхибитор на повторното одземање

2-9, Kanda-Tsukasamachi Chiyoda-ku Tokyo
101-8535, JP

на серотонин е најмалку еден лек одбран од
групата која се состои од флуоксетин,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

циталопрам,

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) HIROSE, Tsuyoshi; MAEDA, Kenji; KIKUCHI,

сертралин, есциталопрам и нивни соли; и
наведениот инхибитор на серотонин и

Tetsuro and TODA, Masafumi
(54) КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ

норепинефрин е најмалку еден лек одбран од
групата која се состои од венлафаксин,

BREXPIPRAZOLE ИЛИ НЕГОВА СОЛ И ВТОР
ЛЕК, КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

дулоксетин, милнаципран, дезвенлафаксин и
нивни
соли.

флувоксамин,

пароксетин,

НАРУШУВАЊА НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН
СИСТЕМ

, има уште 11 патентни барања

(57) 1 1.

Лек

(I)

соединение

кој
со

содржи:
назив

7-[4-(4-

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122,
H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, MinSu; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo and LEE,

19/61, G 06T 9/00
(11) 8097

(13) Т1

Tammy
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И

(21) 2018/47

(22) 22/01/2018

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА

(45) 31/05/2018
(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

(96) 14/01/2011 EP15183036.1
(97) 29/11/2017 EP2996341
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

содржи:
одредување

Gyeonggi-do 443-742, KR

која

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

максимална кодирана единица од множеството
на максимални кодирани единици со употреба

(57)

1

Постапка за кодирање слика, уредот
на

множество

на

квадратни

максимални кодирани единици од слика и
одредување на квадратна кодирана единица
што

е

хиерархиски

поделена

од

на информација за кодирана единица, кадешто
информацијата за кодираната единица е
Патенти
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синтаксички анализирана од податочниот тек;

кадешто кога начинот на предвидување е

одредување на најмалку една единица за

одреден да биде начин на меѓу предвидување

предвидување која што е поделена
кодираната
единица
со
употреба

од
на

но не начин на внатрешно предвидување,
постапката за кодирање ја подржува единицата

информација за единица за предвидување,
кадешто информацијата за единица за

за трансформација, од најмалку една од
трансформациските единици, која што има

предвидување е синтаксички анализирана од
податочниот
тек;

големина од 2N x 2N, која што вклучува четири
единици за предвидување, од најмалку една од

одредување на најмалку една единица за

единиците за предвидување, која што има

трансформација која што е поделена
кодираната
единица
со
употреба

големина
кадешто

од
на

од
најмалку

N
една

x
единица

N,
за

информација за единица за трансформација,
кадешто информацијата за единица за

предвидување е помеѓу блоковите кои што
вклучуваат: блок еднаков на големината на

трансформација е синтаксички анализирана од
податочниот
тек;

кодираната единица; и блок од множеството на
блокови создадено преку еднаква поделба на

реконструкција на остатоци со изведба на

најмалку една висина и ширина на кодираната

инверзна
квантизација
трансформација
на

и
инверзна
квантизираните

единица,
и
кадешто единицата за трансформација е една

коефициенти за трансформација кои што се
синтаксички анализирани од податочниот тек; и

од оние во блоковите кои што вклучуваат: блок
еднаков на големината на кодираната единица;

изведба на внатрешно предвидување и меѓу
предвидување со употреба на најмалку една

и блок од множеството на блокови создадено
преку еднаква поделба на висина и ширина на

единица за предвидување за создавање на

кодираната

предвидувач, и реконструкција на кодираната
единица со употреба на остатоците и

, има уште 2 патентни барања

единица.

предвидувачот,
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(51) C 12N 1/04, C 12R 1/01, A 23L 33/135, A
61K 35/74
(11) 8095
(21) 2018/48

(13) Т1
(22) 22/01/2018
(45) 31/05/2018

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela
Margaret and GRANT, George
(54) ВИД BACTEROIDES

(30) GR20140023084 23/12/2014 GB
(96) 22/12/2015 EP15817513.3

THETAIOTAOMICRON И НЕГОВА УПОТРЕБА
ВО НАМАЛУВАЊЕ НА ИНФЛАМАЦИЈА

(97) 22/11/2017 EP3065748
(73) 4D Pharma Research Limited

(57)
1
Bacteroides thetaiotaomicron кој е
депониран под пристапен број 42341 во НЦИМБ

Life Sciences Innovation Building Cornhill
Road Aberdeen AB25 2ZS, GB

(NCIMB).
, има уште 18 патентни барања

Патенти
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(51) C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A
61K 47/26, A 61P 15/04
(11) 8094
(21) 2018/49

се избира од група која се состои од хепарин и
хепаран сулфат, кој што хемиски модифициран

(13) Т1
(22) 22/01/2018

гликозаминогликан

(45) 31/05/2018

(i) активност на антифактор IIa помала од 10

има:

(30) US201161577223P 19/12/2011 US
(96) 19/12/2012 EP12858809.2

IU/mg;
(ii) активност на антифактор на Xa помала од 10

(97) 22/11/2017 EP2794665
(73) Dilafor AB

IU/mg;
i
(iii) средна молекуларна маса (Mw) од 4,6

Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten
2A 171 65 Solna, SE

(610%)
до
6,9
(610%)
kDa;
и:
(iv) сахарид кој претежно се јавува во хемиски

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

модифициран гликозаминогликан има (Формула

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) LINDAHL, Ulf; EKRE, Hans-Peter;

I):

ERIKSSON, Per-Olov and HOLMER, Erik
(54) ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНИ КОИ НЕ СЕ

кдешто

АНТИКОАГУЛАНТИ КОИ СОДРЖАТ
ПОВТОРУВАЧКА ЕДИНИЦА НА
ДИСАХАРИДИ И НИВНА МЕДИЦИНСКА

n е број од 2 до 20, така што синџири на

УПОТРЕБА

полисахарид имаат од 2 до 20 единици на
дисахарид кои одговараат на молекуларни

(57)

1

Хемиски

модифициран

гликозаминогликан, којшто гликозаминогликан
160 | С т р а н а

маси

помеѓу

1,2

и

12

kDa;

и
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полисахаридни

синџири

се

во

основа

слободни од хемиски интактни не-сулфатни

Молекуларна маса, kDa

идуронски и/или глукуронски киселини од
пентасахаридни секвенци кои посредуваат во

маса,
>10
4-15

ефектот
на
антикоагулација;
и
(vi) хемиски модифицирани глукозамоногликани

>8
>6

10-25
22-45

имаат распоред на полисахарид и соодветна
молекуларна маса искажана како кумулативни

>3

>70

%

, има уште 11 патентни барања

на

маса

според

табелава:

Кумулативна
%

(51) A 61K 31/282, A 61K 33/24, A 61K 9/127, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61P 35/00

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 8091
(21) 2018/50

(13) Т1
(22) 23/01/2018

(72) VIKBJERG, Anders Falk; PETERSEN, Sune
Allan; MADSEN, Mogens Winkel; PETERSEN,

(45) 31/05/2018
(30) DK200901037 17/09/2009 DK

Morten Just and MELANDER, Fredrik
(54) МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА SPLA2

(96) 16/09/2010 EP10757705.8
(97) 08/11/2017 EP2477699
(73) Bio-Bedst APS

ЛИПОЗОМИ ПОДЛОЖНИ НА ХИДРОЛИЗА

7100 Vejle, DK
(74) Друштво за застапување од областа на

третирање на кан-цер кај луѓе, каде што
содржината на анјонски липид е помеѓу 20% и

индустриската сопственост ЖИВКО

45%, со¬др¬жината на полиме-рен конјугиран

Патенти

(57) 1 sPLA2 липозом кој што може да биде
подложен на хидролиза

за употреба при
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липид е помеѓу 3% и 6% и содржината на

што се состои од: деривати на антрациклин,

неутралните липиди е помеѓу 40% и 75%, и

цисплатин,

каде што анјонскиот липид е DSPG,
неутралниот липид е DSPC, а полимерниот

пикоплатин, доксорубицин,
флуорурацил, ексисулинд,

конјугиран липид е DSPE-PEG, при што
споменатиот липозом содржи анти-тумор агенс

киселина, сулдинак сулфид,
блеомицин
и

на мала молекула селектиран од групата која

, има уште 5 патентни барања

(51) C 07K 14/48, A 61K 38/18
(11) 8164
(13) Т1

(72) Janowski, Bernhard; Lorey, Susan; Pultke,
Heiko; Kathmann, Daniela; Parthier, Antje and

(21) 2018/51

Anton, Andreas
(54) НОВИ proNGF МУТАНТИ И НИВНИ

(22) 23/01/2018
(45) 31/05/2018

оксали¬пла¬¬тин,

карбоплатин,

паклитаксел, 5цис-ре-тиноинска
метотрексат,
винкристин.

(30) EP11194208 19/12/2011 --

УПОТРЕБИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА BETA-

(96) 19/12/2012 EP15157320.1
(97) 22/11/2017 EP2907521
(73) Wacker Chemie AG
81737 München, DE

NGF

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

на цепење на протеазата R1SK3R4 е заменето
најмалку на позиции¬те R1 и K3 кои што

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

одговараат

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

човечката низа од див вид proNGF (НИЗА ИД
БР: 1) со која било аминокиселина селектирана
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(57) 1 proNGF мутант кој што има низа која
што се состои од низата на човечкиот proNGF
од див тип (НИ-ЗА ИД БР: 1) каде што местото

на

позициите

101

и

103

на
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аминокиселина

и

хистидин.

(58) кој што e сместен во споменатата оска (56);

(51) E 05B 35/00, E 05B 27/00
(11) 8165
(21) 2018/52

, има уште 13 патентни барања

(13) Т1
(22) 23/01/2018

и клучарница (12) која што има вре-жана патека
за клучот (14) за вметнување на споменатиот

(45) 31/05/2018

клуч (16) во неа, при што споме¬натата

(30) IL21169711 13/03/2011 IL
(96) 11/03/2012 EP12716804.5

клучарница (12) може да се движи низ дупката
(18) формирана во бравата (20) долж еден

(97) 13/12/2017 EP2686511
(73) Mul-T-Lock Technologies Ltd.

засек (24) формиран помеѓу надворешниот
периметар на споменатата клучар¬ница (12) и

81104 Yavne, IL
(74) Друштво за застапување од областа на

внатрешниот периметар на споменатата дупка
(18), при што споменатата клу¬чар¬ница (12)

индустриската сопственост ЖИВКО

има најмалку два подвижни елементи (26, 28),

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

каде што кога споменатиот клуч (16) е целосно
вметнат во споменатата врежана патека за

(72) BEN-AHARON, Effi
(54) БРАВА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ СО

клучот (14), при што споменатиот најмалку еден
подвижен елемент на клучот со комбина¬ција

ПОДВИЖЕН ЕЛЕМЕНТ
(57) 1 Брава за заклучување (10) која што се

(58) продира од надворешната површина на
споменатата оска (56) само по движење¬то на

состои

споменатата клучарница (12) во споменатото

од:

тело

на

бравата

(20).

клуч (16) кој што има оска (56) и најмалку еден
подвижен елемент на клучот со комбина-ци¬ја
Патенти

, има уште 10 патентни барања
163 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

(51) C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 407/14,
C 07D 413/14, C 07D 491/048, C 07D 471/04, A

соединението со формула I се внесува заедно
со терапевтски агент, и формула I е:

61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61K
31/437, A 61K 31/4439, A 61P 37/00, A 61P
29/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00
(11) 8166
(21) 2018/53

(13) Т1
(22) 23/01/2018

(45) 31/05/2018
(30) US225076P 13/07/2009 US; US225079P
13/07/2009 US and US289263P 22/12/2009 US
(96) 12/07/2010 EP15151030.2
(97) 03/01/2018 EP2933252
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City California
94404, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) CORKEY, Britton; Graupe, Michael; Koch,
Keith; Melvin, Lawrence S. and Notte, Gregory
(54) ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА КОИ ГО
РЕГУЛИРААТ СИГНАЛОТ ЗА АПОПТОЗА
(57) 1 1. Соединение со формула I за употреба
во
третман
на
случај
со
акутно
кардиоваскуларно заболување, каде што

164 | С т р а н а

каде
R1

што:
е

алкил

со

1-10

јаглеродни

атоми,

циклоалкил со 3-8 јаглеродни атоми, алкенил со
2-10 јаглеродни атоми, алкинил со 2- 10
јаглеродни атоми, арил, хетероарил или
хетероциклил, од кои сите се опционално
супституирани со 1, 2, или 3 супституенти
избрани од хало, оксо, алкил со 1-6 јаглеродни
атоми, циклоалкил со 3-8 јаглеродни атоми,
хетероциклил,
фенил,
фенокси,
хало, - CN, -O-R6, -C(O)-R6, -OC(O)-R6 -C(O)-OR6, - N(R6)-C(O)-O-R7, -N(R6)-C(O)-R7, N(R6)-C(O)-N(R6)(R7), и -C(O)-N(R6)(R7), каде
што алкил, циклоалкил, хетероциклил, фенил, и
фенокси се опционално супституирани со 1, 2,
Патенти
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или 3 супституенти избрани од алкил со 1-6

циклоалкил,

арил,

јаглеродни атоми, циклоалкил со 3-8 јаглеродни

хетероциклил

е

атоми, алкокси
хидроксил,

атоми,
хало;

супституиран со еден или повеќе супституенти
избрани од хало, хидроксил, оксо, -CN, и -O-R6;

со услов да R1 не е метил кога R3 е
морфолинил
или
фурил;

со услов хетероарилниот или хетероциклил
делот да вклучува најмалку еден азотен атом

каде што R6 и R7 се независно избрани од
група која се состои од водород, алкил со 1-6

во
прстенот;
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 и X8 се независно

јаглеродни атоми, или циклоалкил со 3-8

C(R4) или N, во кои секој R4 е независно

јаглеродни
атоми;
или
R6 и R7 кога се земени заедно со азотот за кој

водород, хидроксил, хало, алкил со 1-6
јаглеродни атоми, алкокси со 1-6 јаглеродни

се
сврзани
формираат
хетероцикл;
R2 е водород, хало, цијано, алкокси, или алкил

атоми, или циклоалкил со 3-8 јаглеродни атоми,
каде што алкил или циклоалкил е понатаму

опционално
супституиран
со
хало;
R3 е арил, хетероарил, или хетероциклил, од

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти избрани од хало, хидроксил, оксо,

кои сите се опционално супституирани со 1, 2

-CF3, -O-CF3, -N(R6)(R7), -C(O)-R6, -C(O)-O-R7,

или 3 супституенти избрани од алкил со 1-6
јаглеродни атоми, алкокси со 1-6 јаглеродни

-C(O)-N(R6)(R7),
CN,
-O-R6;
или
X5 и X6 или X6 и X7 се сврзани за да се добие

атоми, циклоалкил со 3-8 јаглеродни атоми,
циклоалкилалкил,
арил,
арилалкил,

фузиран
фузиран

хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил, хало, халоалкокси, оксо, -

опционално супституирани со алкил со 1-6
јаглеродни атоми, хидроксил, или хало; и

CN,

O-C(

со услов најмалку еден од X2, X3, и X4 да е

O)-R6, -O-C(O)-N(R6)(R7), -S-R6, -N(R6)(R7), S(=O)-R6, -S(=O)2R6, -S(=O)2-N(R6)(R7), -

C(R4);
најмалку два од X5, X6, X7, и X8 се C(R4); и

S(=O)2-O-R6,
-N(R6)-C(O)-R7, -N(R6)-C(O)-O-R7, -N(R6)-C(O)-

најмалку еден од X2, X3, X4, X5, X6, X7 и X8 е
N.

N(R6)(R7),
N(R6)(R7),

, има уште 14 патентни барања

со

1-6 јаглеродни
и

-O-R6,

-C(O)-R6,

-

-C(O)-O-R6,

-C(O)и

хетероарил
понатаму

или

опционално

циклоалкил, фузиран арил, или
хетероарил, од кои сите се

-N(R6)-S(=O)2-R7, каде што алкил, алкокси,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(51) C 07K 16/38
(11) 8167
(21) 2018/54

(13) Т1
(22) 23/01/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WANG, Zhuozhi; MURPHY, John E. and

(45) 31/05/2018
(30) US201361798261P 15/03/2013 US

WINTER, Ruth
(54) ВАРИЈАНТИ НА АНТИ-ТФПИ АНТИТЕЛО

(96) 14/03/2014 EP14729504.2
(97) 25/10/2017 EP2970497
(73) Bayer HealthCare LLC

СО ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО ВРЗУВАЊЕ ДОЛЖ
ПХ ОПСЕГ ЗА ПОДОБРЕНА

100 Bayer Boulevard PO Box 915 Whippany, NJ
07981, US

(57)
1
Терапевтски состав што содржи
изолирано моноклонално IgG антитело што се

Патенти

ФАРМАКОКИНЕТИКА
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врзува специфично за инхибитор на патеката

моноклонално IgG антитело е СЕК ИД БР: 17, и

на човечки ткивен фактор (ИПТФ), назначено со

изолираното

тоа,

антитело содржи Y31H супституција во лесниот
ланец.

секвенцата

од

тешкиот

што
ланец на

изолираното
човечко
моноклонално
IgG
антитело е СЕК ИД БР: 10, и секвенцата од
лесниот

ланец

на

изолираното

човечко

моноклонално

IgG

, има уште 1 патентни барања

човечко

(51) C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 403/04,
C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C

Heinrich; Tinel, Hanna; Tersteegen, Adrian; Zubov,
Dmitry; Kast, Reimund; Schamberger, Jens;

07D 417/04, A 61K 38/04
(11) 8168

(13) Т1

Schäfer, Martina and Börngen, Kirsten
(54) БИЦИКЛИЧНО СУПСТИТУИРАНИ

(21) 2018/55

(22) 23/01/2018

УРАЦИЛИ И НИВНАТА УПОТРЕБА

(45) 31/05/2018
(30) EP12167231 09/05/2012 --

(57)

1

Соединение

со

формулата

(I)

(96) 03/05/2013 EP16154186.7
(97) 25/10/2017 EP3045456
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Zimmermann, Katja; Fürstner, Chantal;
Ackerstaff, Jens; Straub, Alexander; Meier,
166 | С т р а н а

назначено
R1

е

водород

со
или

тоа,

што

(C1-C4)-алкил,
Патенти
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група

со

формулата

Или

каде

што

# е местото на прикачување на урацил азотниот
атом,
прстенот Q е 5- до 7-член хетероциклил или 5или
6-член
хетероарил,
каде што 5- до 7-член хетероциклил и 5- или 6што

член хетероарил може да е супституиран од 1
до 4 супституенти независно одбрани од

* е местото на прикачување на урацил азотниот
атом,

групата
од
халоген,
дифлуорометил,
трифлуорометил, тридеутерометил, (C1-C6)-

A е -CH2-, -CH2-CH2-, -O-CH2-## или кислород,
каде
што

алкил, (C3-C7)-циклоалкил, оксо, хидроксил,

каде

## е местото на прикачување на фенил

(C1-C4)-алкилкарбонил,
(C1-C4)алкоксикарбонил, аминокарбонил и (C1-C4)-

прстенот,
m
е

2,

алкилсулфонил,
каде што (C1-C6)-алкил и (C3-C7)-циклоалкил

дифлуорометил,
(C1-C4)-алкил,

може за возврат да бидат супституирани од 1
до 3 супституенти независно одбрани од

дифлуорометокси, трифлуорометокси или (C1-

групата од халоген, циано, трифлуорометил,

C4)-алкокси,
R5A
е

(C3-C7)-циклоалкил,
алкокси и 4- до

број

0,

1

R4
е
халоген,
трифлуорометил,

водород

или

или

деутериум,

хидроксил,
(C1-C4)7-член хетероциклил,

R5B е водород, деутериум или (C1-C4)-алкил,
R6
е
водород
или
флуор,

и
каде што два (C1-C6)-алкил радикали врзани за

R7
R8

јаглероден атом од 5- до 7-член хетероциклил и
5- или 6-член хетероарил, заедно со

е
е

водород
халоген,

или
флуор,
дифлуорометил,
нитро,

јаглеродниот атом на кој тие се врзани, може да

R9 е водород, халоген, дифлуорометил,
трифлуорометил, (C1-C4)-алкил, нитро или (C1-

формираат
3до
6-член
карбоцикл,
R24 е халоген, (C1-C4)-алкил или (C1-C4)-

C4)-алкилтио,
R3
е

алкокси,
n
е

трифлуорометил,

(C1-C4)-алкил

група

со

или

формулата

број

0,

1,

2

или

3,

и неговите соли, солвати и солвати на солите
за употреба во метода за третман и/или
профилакса на пореметувања на периферната
циркулација.
, има уште 11 патентни барања
Патенти
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(51) C 12N 15/113, A 61K 31/713
(11) 8170
(13) Т1

се
секое

(21) 2018/58

олигонуклеотидна
секвенца содржи 0-25
нуклеотиди кои се или модифицирани или

(22) 23/01/2018
(45) 31/05/2018

Na

секое
и Na'

независно
0-6;
независно претставува

(30) US201261733518P 05/12/2012 US;

немодифицирани или нивни комбинации, секоја

US201361793530P 15/03/2013 US;
US201361886916P 04/10/2013 US and

секвенца содржи
модифицирани

US201361892188P 17/10/2013 US
(96) 05/12/2013 EP13811327.9

секое Nb и Nb' независно претставува
олигонуклеотидна
секвенца содржи 0-10

(97) 25/10/2017 EP2929031
(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

нуклеотиди кои се или модифицирани или
немодифицирани или нивни комбинации;

, US

секое np, np', nq, и nq', секое од истите може да

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

е или може да не е присутно, независно
претставува
надвиснат
нуклеотид;

(72) MILSTEIN, Stuart; FITZGERALD, Kevin;
QUERBES, William; BORODOVSKY, Anna;

XXX, YYY, ZZZ, X'X'X', Y'Y'Y', и Z'Z'Z' секое
независно претставува еден мотив од три

KUCHIMANCHI, Satyanarayana; CHARISSE,

идентични

Klaus; MANOHARAN, Muthiah; MAIER, Martin;
KALLANTHOTTATHIL, Rajeev G. and FRANK-

последователни
модификации на

KAMENETSKY, Maria
(54) ПЦСК9 ИРНК СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА

модификацијата на Y и модификации на Nb' се
разликуваат
од
модификацијата
на
Y;

НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1 Агенс од РНКи со две низи способен за

каде што модификациите на нуклеотидите се
2'-O-метил или 2'-флуоро модификации; и

инхибирање на експресијата на пропротеин

каде што лигандот е еден или повеќе GalNAc

конвертаза субтилизин кексин 9 (ПЦСК9) во
клетка, назначено со тоа, што наведениот агенс

деривати прикачени преку бивалентен или
тривалентен
разгранет
поврзувач;
или

од
(a)

(б) античуствителна
нуклеотидната

РНКи
со
две
низи
содржи:
чуствителна низа комплементарна на

најмалку

два различно
нуклеотиди;

модификации
Nb

се

on

три

нуклеотиди;
разликуваат од

низа

составена од
секвенца

античуствителна низа, каде што наведената
античуствителна
низа
содржи
регион

asCfsaAfAfAfgCfaAfaAfcAfgGfuCfuagsasa
и
чуствителна низа составена од нуклеотидната

комплементарен на дел од мРНК што кодира

секвенца

ПЦСК9, каде што секоја низа е околу 17 до
околу 30 нуклеотиди во должина, каде што

каде што a, g, c, и u се 2'-O-метил (2'-OMe)
модифицирани A, G, C, и U нуклеотиди,

наведената античуствителна
најмалку 17 нуклеотиди од

низа содржи
нуклеобазната

соодветно; Af, Gf, Cf и Uf се 2'-флуоро A, G, C и
U модифицирани нуклеотиди, соодветно; dT е

секвенца ACAAAAGCAAAACAGGUCUAG (СЕК
ИД БР: 412) и агенсот од РНКи со две низи е

деокси-тимин нуклеотид и s е фосфоротиоат
врска;

претставено

и каде што чуствителната низа е коњугиран за

со

формулата

(III):

најмалку
каде

еден

лиганд.

што:

i, j, k, и I се секое независно 0 или 1; p, p', q, и q'
168 | С т р а н а

csusagacCfuGfudTuugcuuuugu,

, има уште 14 патентни барања
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(51) B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/24, C
22B 3/02, C 22B 3/20
(11) 8171
(21) 2018/60

- преципитатор (2) кој има воведен крај (3) и
крај за празнење (4), при што спомнатиот

(13) Т1
(22) 23/01/2018

преципитатор е изведен за разделување на
фази на раствори од дисперзија со која што се

(45) 31/05/2018

напојува

од

воведниот

крај,

додека

(30) FI20120005715 26/06/2012 FI
(96) 12/06/2013 EP13809503.9

дисперзијата се движи кон крајот за празнење,
- уред (5) за воведување сместен на воведниот

(97) 29/11/2017 EP2864508
(73) Outotec (Finland) Oy

крај (3) за воведување на дисперзијата која што
е приредена во единицата (1) за мешање во

Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

преципитаторот (2), н а з н а ч е н со т о а, што
уредот
(5)
за
воведување
опфаќа

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

- издолжениот воведен олук (6) кој го има

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and
VAARNO, Jussi
(54) ПОСТРОЕНИЕ СО ПРЕЦИПИТАТОР ЗА
ЕКСТРАКЦИЈА СО РАСТВОРУВАЧИ

првиот крај (7) за прием на дисперзијата од
единица (1) за мешање, и друг крај (8), при што

(57)
1
Построение со преципитатор за
екстракција со растворувачи изведено за

преципитаторот (2), каде воведниот олук (5)
има форма на конусна цевка со трансферзален

хидрометалургиски постапки на екстракција

пресек кој конвергира кон другиот крај (8) и

течно-течно,
кое
што
опфаќа
- единица (1) за мешање за приредување на

навалено дно
другиот

дисперзија од меѓусебно немешливи раствори,

- поголем број на воведни цевки (10) изведени

Патенти

спомнатиот
должината

воведен олук се протега
на
воведниот
крај
(3)

по
на

(9) кое што се спушта кон
крај
(8),
и
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по должина на воведниот олук (6) на некоје

воведниот олук и четвртиот крај (12) кој што се

меѓусебно растојание, каде што секоја воведна

отвара кон преципитаторот (2) за да се внесе

цевка (10) има трет крај (11) кој што се отвара
кон внатрешниот простор на воведниот олук на

дисперзијата

дното (9) за да ја прими дисперзијата од

, има уште 6 патентни барања

(51) A 61K 39/395, A 61P 43/00, A 61P 17/02
(11) 8172
(13) Т1

WESTERLUND, Nina; PIHLAVISTO, Marjo and
ÖSTERMAN, Thua
(54) VAP-1 ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕ НА ФИБРОЗНИ СОСТОЈБИ

(21) 2018/61

(22) 23/01/2018
(45) 31/05/2018

во

преципитаторот.

(30) US20090240402P 08/09/2009 US and
US20100323032P 12/04/2010 US

(57)
1
VAP-1 инхибитор, кој што е
потполно хумано анти-VAP-1 aнтитело кое што

(96) 07/09/2010 EP10815041.8

опфаќа една до три CDR консензусни секвенци

(97) 01/11/2017 EP2475387
(73) Biotie Therapies Corp. and The University

одбрани од група која ја сочинуваат SEQ ID NO
1 дo 3 и/или полипептид на лесен ланец кој што

of Birmingham
Joukahaisenkatu 6 20520 Turku, FI and

опфаќа една до три CDR консензусни секвенци
одбрани од група која што ја сочинуваат SEQ ID

Edgbaston, Birmingham B15 2TT, GB

NO
24
дo
26
за употреба во лекување на фиброзни состојби.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SMITH, David; WESTON, Christopher;
CLARIDGE, Lee, Charles; ADAMS, David;
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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

8H04N19/119

8H04N19/96

8097

T1

8A61K35/12

8A61L27/54

8089

T1

8A61K31/00

8A61K31/00

8098

T1

8C12N5/071

8A61L27/54

8089

T1

8A61K31/496

8A61K31/00

8098

T1

8C07D231/54

8C07D231/54

8092

T1

8A61P25/00

8A61K31/00

8098

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8093

T1

8A61K38/21

8A61K51/10

8047

T1

8A61P15/04

8C08B37/10

8094

T1

8A61K49/16

8A61K51/10

8047

T1

8C08B37/00

8C08B37/10

8094

T1

8A61P1/00

8A61K51/10

8047

T1

8C12N1/04

8A61K35/74

8095

T1

8C07K17/00

8A61K51/10

8047

T1

8C07K16/30

8A61K39/395

8041

T1

8A61K31/505

8A61K9/20

8105

T1

8A61K31/27

8A61K9/00

8042

T1

8A61M5/145

8A61M5/145

8072

T1

8C07C219/04

8A61K9/00

8042

T1

8C08L5/08

8C08L5/08

8074

T1

8H04N19/103

8H04N19/119

8174

T1

8B32B15/12

8B32B29/00

8109

T1

8H04N19/122

8H04N19/119

8174

T1

8C07D471/22

8C07D487/04

8110

T1

8H04N19/503

8H04N19/119

8174

T1

8A61K38/00

8A61K38/00

8112

T1

8H04N19/61

8H04N19/119

8174

T1

8A61K31/713

8C12N15/11

8113

T1

8H04N19/96

8H04N19/119

8174

T1

8A61K31/4965

8A61K31/4965

8116

T1

8C07K16/38

8C07K16/38

8176

T1

8A61K31/5575

8A61K31/343

8117

T1

8A61K31/4188

8C07D401/14

8181

T1

8A61K39/12

8A61K9/127

8122

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

8181

T1

8A61K45/06

8A61K39/395

8131

T1

8C07D409/14

8C07D401/14

8181

T1

8A61P37/00

8C07D487/18

8133

T1

8C07D413/04

8C07D401/14

8181

T1

8A61P31/18

8C07D471/04

8136

T1

8C07D487/04

8C07D401/14

8181

T1

8B65G17/30

8A01G31/04

8080

T1

8F01K25/04

8F01K25/04

8184

T1

8A61P31/10

8A01N43/52

8151

T1

8A61K48/00

8A61K31/41

8185

T1

8C07D471/04

8A01N43/52

8151

T1

8A61K31/4184

8A61K45/06

8186

T1

8C07C51/09

8C07D223/16

8156

T1

8B01J37/00

8C01G33/00

8076

T1

8E05B27/00

8E05B27/00

8165

T1

8C07D473/04

8C07D213/61

8148

T1

8A61P31/00

8A01N57/26

8035

T1

8A61P35/00

8C07D211/22

8191

T1

8C12N7/00

8C07K14/525

8036

T1

8A61P35/02

8C07D211/22

8191

T1

8C12N9/16

8C07K14/525

8036

T1

8A01N51/00

8A01N43/713

8046

T1

8A61M5/14

8A61M5/145

8037

T1

8H04N19/593

8H04N19/593

8101

T1
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8A61K31/485

8A61K47/34

8124

T1

8H04N19/82

8H04N19/82

8115

T1

8E21B21/12

8E21B21/12

8127

T1

8A61K31/4965

8A61K31/343

8117

T1

8A61P3/10

8C07D407/12

8129

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

8119

T1

8C07D407/12

8C07D407/12

8129

T1

8C07K14/47

8A61K39/00

8119

T1

8A23F3/14

8A23F3/14

8130

T1

8A61K39/00

8A61K9/127

8122

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8158

T1

8A23C19/00

8A23C19/09

8132

T1

8C22B3/20

8C22B3/02

8160

T1

8A61K9/16

8A61K47/12

8077

T1

8C07D498/04

8A61P35/00

8162

T1

8A61P13/12

8C07D471/04

8136

T1

8D21H19/38

8D21H17/28

8163

T1

8C07D513/14

8C07D513/14

8081

T1

8A61P13/02

8A61K33/44

8067

T1

8A61K36/8994

8A61K36/8994

8137

T1

8D01F9/22

8A61K33/44

8067

T1

8A61P17/02

8A61K36/8994

8137

T1

8A61K31/4439

8C07D401/14

8071

T1

8A61K31/5025

8C07D487/04

8150

T1

8H04N19/117

8H04N19/105

8053

T1

8A01N43/52

8A01N43/52

8151

T1

8C07D311/30

8A61K31/352

8054

T1

8A61K31/4985

8A61K31/454

8086

T1

8A61Q5/10

8A61Q5/10

8056

T1

8A61P37/00

8C07D401/12

8166

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8058

T1

8A61P9/00

8C07D401/12

8166

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

8058

T1

8C07K14/46

8C07K14/525

8036

T1

8B65B29/00

8B65B31/02

8063

T1

8C07K14/47

8C07K14/525

8036

T1

8B65D81/20

8B65B31/02

8063

T1

8C07K14/525

8C07K14/525

8036

T1

8A61K8/97

8G01N33/50

8138

T1

8A61K33/24

8A61P35/00

8091

T1

8A61K31/265

8C07C229/50

8141

T1

8A61K9/127

8A61P35/00

8091

T1

8A61K31/357

8C07C229/50

8141

T1

8C07D401/06

8C07D249/12

8039

T1

8A61P25/28

8C07C229/50

8141

T1

8C22B7/00

8C22B1/00

8040

T1

8A61P25/30

8C07C229/50

8141

T1

8A23L33/135

8A61K35/74

8095

T1

8A61P25/00

8C07C233/18

8143

T1

8C12R1/01

8A61K35/74

8095

T1

8A61K31/437

8C07D487/14

8096

T1

8C12N15/63

8C12N15/11

8043

T1

8H04N19/50

8H04N19/96

8097

T1

8C22B3/02

8C22B3/02

8171

T1

8A01P5/00

8A01N43/56

8099

T1

8F03D1/02

8F03D1/02

8173

T1

8A61K49/04

8A61K51/10

8047

T1

8H04N19/119

8H04N19/119

8174

T1

8A61P33/00

8A61K51/10

8047

T1

8H04N19/503

8H04N7/24

8175

T1

8A24C5/56

8A24C5/00

8073

T1

8A61K39/00

8C07K16/38

8176

T1

8A61C19/06

8A61N5/06

8106

T1

8A61K39/395

8C07K16/38

8176

T1

8A61M35/00

8A61N5/06

8106

T1

8A61K31/717

8C08B15/00

8179

T1

8D04B15/82

8D04B1/26

8107

T1

8C12N11/04

8C12N11/04

8180

T1

8A61K8/73

8A61K41/00

8108

T1

8A61K31/4025

8C07D401/14

8181

T1

8A61P1/00

8A61K41/00

8108

T1

8C07D403/04

8C07D401/14

8181

T1

8D21H27/08

8B32B29/00

8109

T1

8C01B21/26

8C01C1/18

8182

T1

8C07D519/00

8C07D487/04

8110

T1

8A61K31/55

8C07D498/04

8183

T1

8H04N19/117

8H04N19/82

8115

T1

8C07D498/04

8C07D498/04

8183

T1

Патенти
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8F01K25/10

8F01K25/04

8184

T1

8A61P5/00

8C07D403/04

8139

T1

8A61K31/4433

8C07D213/61

8148

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

8139

T1

8A61K31/444

8C07D213/61

8148

T1

8A61P25/20

8C07C229/50

8141

T1

8A61P11/00

8C07D213/61

8148

T1

8A61P43/00

8C07C229/50

8141

T1

8C07D401/12

8C07D213/61

8148

T1

8A61K31/165

8C07C233/18

8143

T1

8A01N43/54

8A01N43/713

8046

T1

8A61P25/28

8C07D513/04

8064

T1

8H04N19/109

8H04N19/593

8101

T1

8C07D487/14

8C07D487/14

8096

T1

8H04N19/11

8H04N19/593

8101

T1

8A01P7/04

8A01N43/56

8099

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8102

T1

8A01P9/00

8A01N43/56

8099

T1

8H04N19/167

8H04N19/176

8103

T1

8A61P29/00

8A61K31/138

8045

T1

8H04N19/174

8H04N19/176

8103

T1

8A61K39/395

8A61K51/10

8047

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

8104

T1

8A61K51/10

8A61K51/10

8047

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

8123

T1

8A61M5/00

8A61M5/145

8072

T1

8A61K47/34

8A61K47/34

8124

T1

8A61M5/14

8A61M5/145

8072

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8125

T1

8C07H21/00

8C08L5/08

8074

T1

8E21B21/10

8E21B21/12

8127

T1

8C12N15/113

8C08L5/08

8074

T1

8C12R1/01

8C12N1/20

8159

T1

8C12N15/87

8C08L5/08

8074

T1

8C22B3/02

8C22B3/02

8160

T1

8A61K45/06

8A61K41/00

8108

T1

8A61K31/4375

8A61P35/00

8162

T1

8C07K16/00

8C07K16/28

8111

T1

8A61P35/00

8A61P35/00

8162

T1

8C12N15/11

8C12N15/11

8113

T1

8C07D471/08

8A61P35/00

8162

T1

8C12N15/113

8C12N15/11

8113

T1

8E04C2/04

8D21H17/28

8163

T1

8A61K31/55

8A61K31/4965

8116

T1

8C07D417/04

8C07D413/14

8168

T1

8B32B27/08

8B32B27/08

8120

T1

8B01J8/06

8B01J8/00

8066

T1

8B32B27/30

8B32B27/08

8120

T1

8A61K33/44

8A61K33/44

8067

T1

8B01J37/02

8B01J23/38

8121

T1

8A61P7/08

8A61K33/44

8067

T1

8C07D487/18

8C07D487/18

8133

T1

8D01F9/14

8A61K33/44

8067

T1

8A61K9/48

8A61K47/12

8077

T1

8A61K31/517

8C07D401/04

8147

T1

8A61K31/527

8C07D487/06

8078

T1

8H04N19/13

8H04N19/91

8068

T1

8C07D471/08

8C07D471/08

8135

T1

8H04N19/176

8H04N19/91

8068

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8136

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

8068

T1

8A01G9/20

8A01G31/04

8080

T1

8A61P35/00

8A61P35/00

8052

T1

8C07D513/22

8C07D513/14

8081

T1

8H04N19/96

8H04N19/105

8053

T1

8A61P17/04

8A61K36/8994

8137

T1

8B41J11/00

8B41M7/00

8055

T1

8A61P19/10

8A61P19/10

8085

T1

8C22B7/04

8C22B7/00

8057

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

8155

T1

8A61K31/095

8A61K31/095

8083

T1

8C07C67/31

8C07D223/16

8156

T1

8C07D519/00

8C07D401/14

8058

T1

8E05B35/00

8E05B27/00

8165

T1

8B01J2/16

8B01J2/16

8062

T1

8A61K31/444

8C07D401/12

8166

T1

8B65B31/02

8B65B31/02

8063

T1

8C07D401/14

8C07D401/12

8166

T1
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8C07K14/195

8C07K14/525

8036

T1

8C07D471/04

8A61P35/00

8162

T1

8A61M37/00

8A61M5/145

8037

T1

8C07D487/04

8A61P35/00

8162

T1

8A61M5/145

8A61M5/145

8037

T1

8C07D401/04

8C07D413/14

8168

T1

8A61L27/58

8A61L27/54

8089

T1

8C07D471/04

8C07D413/14

8168

T1

8A61K31/727

8C08B37/10

8094

T1

8C22B13/00

8C22B13/00

8051

T1

8A61K47/26

8C08B37/10

8094

T1

8A61P39/02

8A61K33/44

8067

T1

8A61P37/00

8A61K35/14

8169

T1

8B01J20/28

8A61K33/44

8067

T1

8C07D249/12

8C07D249/12

8039

T1

8H04N19/157

8H04N19/91

8068

T1

8C07D409/14

8C07D249/12

8039

T1

8A61P25/00

8A61K49/00

8069

T1

8A61K39/00

8A61K39/395

8041

T1

8B01J8/06

8B01J8/00

8070

T1

8A61K31/225

8A61K9/00

8042

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

8071

T1

8C07C211/63

8A61K9/00

8042

T1

8H04N19/593

8H04N19/105

8053

T1

8C07C271/44

8A61K9/00

8042

T1

8B41M7/00

8B41M7/00

8055

T1

8B01D11/04

8C22B3/02

8171

T1

8A01P13/02

8A01P13/02

8059

T1

8B01D17/02

8C22B3/02

8171

T1

8B01J29/76

8B01J29/76

8084

T1

8A61P17/02

8A61K39/395

8172

T1

8A61K8/37

8G01N33/50

8138

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8190

T1

8G01N33/50

8G01N33/50

8138

T1

8A01N43/56

8A01N43/56

8189

T1

8A61P3/00

8C07D409/10

8140

T1

8H04N19/132

8H04N19/119

8174

T1

8C07D409/10

8C07D409/10

8140

T1

8H04N19/176

8H04N19/119

8174

T1

8C07D409/14

8C07D409/10

8140

T1

8H04N19/30

8H04N19/119

8174

T1

8A61P31/22

8C07C229/50

8141

T1

8A61K31/4184

8C07D401/14

8181

T1

8A61P9/00

8C07C233/18

8143

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

8181

T1

8C07C233/18

8C07C233/18

8143

T1

8A61K31/41

8A61K31/41

8185

T1

8C07D471/14

8C07D487/14

8096

T1

8A61K45/06

8A61K31/41

8185

T1

8C07H21/00

8A61K51/10

8047

T1

8A61K47/12

8A61K31/41

8185

T1

8A61K39/395

8C12N15/09

8048

T1

8A61K31/44

8C07D213/61

8148

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8105

T1

8C10J3/50

8C10J3/46

8149

T1

8A24C5/00

8A24C5/00

8073

T1

8A01N37/46

8A01N43/713

8046

T1

8A24D1/02

8A24C5/00

8073

T1

8A01N47/44

8A01N43/713

8046

T1

8D04B15/32

8D04B1/26

8107

T1

8H04N19/44

8H04N19/593

8101

T1

8A61K8/38

8A61K41/00

8108

T1

8H04N19/117

8H04N19/176

8103

T1

8A61K31/4184

8A61K31/4965

8116

T1

8A61K47/18

8A61K9/00

8125

T1

8C07K14/045

8A61K39/00

8119

T1

8A61K47/32

8A61K9/00

8125

T1

8A61K39/205

8A61K9/127

8122

T1

8A61K9/70

8A61L15/44

8126

T1

8C07K14/005

8A61K9/127

8122

T1

8A61K39/00

8C07K16/18

8128

T1

8A23C19/09

8A23C19/09

8132

T1

8B65D85/804

8A23F3/14

8130

T1

8A61K31/195

8A61K47/12

8077

T1

8A01N25/22

8A01N43/50

8153

T1

8A61K31/198

8A61K47/12

8077

T1

8A61P25/00

8C07C231/12

8154

T1

8A61K47/12

8A61K47/12

8077

T1
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8C07D489/02

8C07D471/08

8135

T1

8A61K31/519

8C07D475/04

8157

T1

8A61P17/16

8A61K36/8994

8137

T1

8A61K35/74

8C12N1/20

8159

T1

8A01N43/56

8A01N43/52

8151

T1

8A61K38/04

8C07D413/14

8168

T1

8A61P35/00

8A01N43/52

8151

T1

8C07D403/04

8C07D413/14

8168

T1

8A61K31/454

8A61K31/454

8086

T1

8G21B1/05

8G21B1/05

8049

T1

8A61K31/437

8C07D401/12

8166

T1

8A61K31/19

8A61K49/00

8069

T1

8A61K31/506

8C07D401/12

8166

T1

8H04N19/105

8H04N19/105

8053

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

8166

T1

8H04N19/176

8H04N19/105

8053

T1

8C07D491/048

8C07D401/12

8166

T1

8H04N19/182

8H04N19/105

8053

T1

8A01N57/26

8A01N57/26

8035

T1

8A61P37/00

8C07D401/14

8058

T1

8C07K14/005

8C07K14/525

8036

T1

8B65B61/20

8B65B31/02

8063

T1

8C07K14/705

8C07K14/525

8036

T1

8B65D79/02

8B65B31/02

8063

T1

8A61M5/00

8A61M5/145

8037

T1

8C07C237/04

8C07C229/50

8141

T1

8A61L27/38

8A61L27/54

8089

T1

8C07C321/16

8C07C229/50

8141

T1

8F24J1/00

8F24J1/00

8090

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8142

T1

8A61K35/14

8A61K35/14

8169

T1

8A61K31/34

8A61K9/16

8144

T1

8A61P9/00

8C07D249/12

8039

T1

8C07K14/705

8A61K38/17

8044

T1

8C07D403/06

8C07D249/12

8039

T1

8A01N43/56

8A01N43/56

8099

T1

8C07D417/06

8C07D249/12

8039

T1

8A61K31/137

8A61K31/138

8045

T1

8C22B15/00

8C22B1/00

8040

T1

8A61K31/44

8A61K31/138

8045

T1

8A61K31/222

8A61K9/00

8042

T1

8A61P17/06

8A61K51/10

8047

T1

8A61K31/265

8A61K9/00

8042

T1

8A61P7/04

8C12N15/09

8048

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8042

T1

8A61K41/00

8A61N5/06

8106

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8172

T1

8A61N5/06

8A61N5/06

8106

T1

8A01N25/04

8A01N43/56

8189

T1

8A61P1/02

8A61N5/06

8106

T1

8B01D53/94

8B01D53/94

8177

T1

8A61K31/327

8A61K41/00

8108

T1

8A61K45/06

8C07D401/14

8181

T1

8A61K31/728

8A61K41/00

8108

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8181

T1

8A61K8/49

8A61K41/00

8108

T1

8F01K25/02

8F01K25/04

8184

T1

8A61P1/02

8A61K41/00

8108

T1

8C01G33/00

8C01G33/00

8076

T1

8A61Q17/00

8A61K41/00

8108

T1

8A61K31/522

8C07D213/61

8148

T1

8B32B29/00

8B32B29/00

8109

T1

8C07D473/08

8C07D213/61

8148

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8110

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

8100

T1

8A61K31/497

8A61K31/4965

8116

T1

8H04N19/105

8H04N19/593

8101

T1

8A61P35/00

8A61K31/4965

8116

T1

8H04N19/46

8H04N19/593

8101

T1

8A61K31/506

8A61K31/343

8117

T1

8A61P25/00

8C07D487/04

8104

T1

8A61K45/06

8A61K31/343

8117

T1

8C07K14/47

8C07K16/18

8128

T1

8C07K14/705

8A61K39/00

8119

T1

8A61K31/351

8C07D407/12

8129

T1

8B01J23/38

8B01J23/38

8121

T1

8C07C231/12

8C07C231/12

8154

T1

8B01J37/16

8B01J23/38

8121

T1
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8A61P35/00

8C07D487/18

8133

T1

8A61K31/4709

8C07D213/61

8148

T1

8A61K9/20

8A61K47/12

8077

T1

8A61K31/5377

8C07D213/61

8148

T1

8F01K7/22

8H02K7/18

8082

T1

8A61K45/06

8C07D213/61

8148

T1

8A61P17/00

8A61K36/8994

8137

T1

8C07D405/12

8C07D213/61

8148

T1

8A61P25/28

8A01N43/52

8151

T1

8C10J3/18

8C10J3/46

8149

T1

8C07D471/14

8A01N43/52

8151

T1

8A01N47/34

8A01N43/713

8046

T1

8A61K31/7056

8A61K31/454

8086

T1

8A01N55/02

8A01N43/713

8046

T1

8C07C303/40

8C07D223/16

8156

T1

8H04N19/463

8H04N19/593

8101

T1

8C07C51/367

8C07D223/16

8156

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8102

T1

8C07C5/333

8B01J23/58

8087

T1

8C07C237/08

8C07C231/12

8154

T1

8A61K31/685

8A01N57/26

8035

T1

8C07D487/14

8C07D475/04

8157

T1

8C07K16/38

8C07K16/38

8167

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8158

T1

8C07D413/06

8C07D249/12

8039

T1

8B01D11/04

8C22B3/02

8160

T1

8C07D413/14

8C07D249/12

8039

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

8168

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

8095

T1

8B01J8/00

8B01J8/00

8066

T1

8A61P29/00

8A61K9/00

8042

T1

8A61B5/05

8A61B5/05

8146

T1

8C07C271/52

8A61K9/00

8042

T1

8A61K49/00

8A61K49/00

8069

T1

8C12N15/10

8C12N15/11

8043

T1

8B01J8/00

8B01J8/00

8070

T1

8C12N15/11

8C12N15/11

8043

T1

8H04N19/11

8H04N19/105

8053

T1

8B01D21/24

8C22B3/02

8171

T1

8A61P25/00

8A61K31/352

8054

T1

8A01P13/00

8A01N43/56

8189

T1

8B65B25/02

8B65B31/02

8063

T1

8F03D7/02

8F03D1/02

8173

T1

8A61P9/00

8C07C229/50

8141

T1

8H04N19/147

8H04N19/119

8174

T1

8A61P1/00

8C07C233/18

8143

T1

8H04N19/50

8H04N19/119

8174

T1

8A61P25/20

8C07C233/18

8143

T1

8H04N19/593

8H04N19/119

8174

T1

8A61P25/24

8C07C233/18

8143

T1

8H04N19/46

8H04N7/24

8175

T1

8C07C231/24

8C07C233/18

8143

T1

8H04N19/70

8H04N7/24

8175

T1

8A61P31/18

8A61K9/16

8144

T1

8F01N3/20

8B01D53/94

8177

T1

8C22B15/00

8B03D1/08

8145

T1

8C07D207/16

8C07D401/14

8181

T1

8C12N15/12

8A61K38/17

8044

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8181

T1

8A61K31/4985

8C07D487/14

8096

T1

8C07D491/113

8C07D401/14

8181

T1

8C07D498/14

8C07D487/14

8096

T1

8C01C1/18

8C01C1/18

8182

T1

8H04N19/176

8H04N19/96

8097

T1

8A61P25/00

8C07D498/04

8183

T1

8H04N19/96

8H04N19/96

8097

T1

8A61K47/10

8A61K31/41

8185

T1

8A01N25/02

8A01N43/56

8099

T1

8A61K9/127

8A61K31/41

8185

T1

8A01N25/30

8A01N43/56

8099

T1

8A61K45/06

8A61K45/06

8186

T1

8A61K31/138

8A61K31/138

8045

T1

8C07D235/30

8A61K45/06

8186

T1

8A61K38/20

8A61K51/10

8047

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

8187

T1

8A61P25/16

8A61K51/10

8047

T1

8A61K31/4545

8C07D213/61

8148

T1

8A61P3/10

8A61K51/10

8047

T1
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8A61P9/10

8A61K51/10

8047

T1

8H04N19/44

8H04N19/119

8174

T1

8C07K16/24

8A61K51/10

8047

T1

8A61K31/472

8C07D217/16

8178

T1

8C07K16/36

8C12N15/09

8048

T1

8A61P25/16

8C07D217/16

8178

T1

8C12N5/10

8C12N15/09

8048

T1

8A61P25/18

8C07D217/16

8178

T1

8A61K31/7088

8C08L5/08

8074

T1

8A61P25/28

8C08B15/00

8179

T1

8A61K31/4166

8A61K41/00

8108

T1

8A61P31/12

8C07D401/14

8181

T1

8A61K31/7008

8A61K41/00

8108

T1

8C07D471/08

8C07D401/14

8181

T1

8A61K8/60

8A61K41/00

8108

T1

8C07D495/04

8C07D401/14

8181

T1

8A61K45/06

8A61K31/4965

8116

T1

8A61K9/00

8A61K31/41

8185

T1

8B32B27/36

8B32B27/08

8120

T1

8A61K31/455

8C07D213/61

8148

T1

8B32B7/12

8B32B27/08

8120

T1

8A61K31/538

8C07D213/61

8148

T1

8C09J7/02

8B32B27/08

8120

T1

8C07D213/79

8C07D213/61

8148

T1

8A61K9/127

8A61K9/127

8122

T1

8C07D211/22

8C07D211/22

8191

T1

8C07K16/30

8A61K39/395

8131

T1

8C10L5/46

8C10L5/46

8192

T1

8A61K31/504

8C07D487/18

8133

T1

8A01N37/34

8A01N43/713

8046

T1

8C07D487/06

8C07D487/06

8078

T1

8A01N43/36

8A01N43/713

8046

T1

8A61P15/16

8C07D471/04

8136

T1

8A01N47/18

8A01N43/713

8046

T1

8A01G31/04

8A01G31/04

8080

T1

8H04N19/176

8H04N19/593

8101

T1

8A61K31/415

8A01N43/52

8151

T1

8H04N19/70

8H04N19/593

8101

T1

8B01J23/58

8B01J23/58

8087

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8103

T1

8A47J31/06

8A47J31/06

8088

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8104

T1

8A61K31/497

8C07D401/12

8166

T1

8A61K47/10

8A61K9/00

8125

T1

8A61P25/28

8C07D401/12

8166

T1

8A61K9/06

8A61K9/00

8125

T1

8A61P29/00

8C07D401/12

8166

T1

8A61L15/44

8A61L15/44

8126

T1

8C07D407/14

8C07D401/12

8166

T1

8E21B21/08

8E21B21/12

8127

T1

8C07D413/14

8C07D401/12

8166

T1

8E21B4/14

8E21B21/12

8127

T1

8C07D471/04

8C07D401/12

8166

T1

8G01N33/53

8C07K16/18

8128

T1

8A61K31/575

8A01N57/26

8035

T1

8A23L29/00

8C12N1/20

8159

T1

8A61K9/107

8A01N57/26

8035

T1

8C07C319/20

8C07C67/08

8161

T1

8A61L27/56

8A61L27/54

8089

T1

8C07C45/45

8C07C67/08

8161

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8093

T1

8C07C67/31

8C07C67/08

8161

T1

8C07D409/06

8C07D249/12

8039

T1

8A61K38/18

8A61K38/18

8164

T1

8C22B21/00

8C22B1/00

8040

T1

8A61P31/04

8A61K39/104

8065

T1

8C07K19/00

8C12N15/11

8043

T1

8B41F23/08

8B41M7/00

8055

T1

8C22B3/20

8C22B3/02

8171

T1

8A61K8/97

8A61Q5/10

8056

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8190

T1

8C22B7/00

8C22B7/00

8057

T1

8H04N19/105

8H04N19/119

8174

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

8058

T1

8H04N19/112

8H04N19/119

8174

T1

8A01N25/00

8A01P13/02

8059

T1

8H04N19/19

8H04N19/119

8174

T1

8B65B31/00

8B65B31/02

8063

T1
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8A61K31/381

8C07D409/10

8140

T1

8A61P43/00

8A61K39/395

8172

T1

8A61K38/00

8C07C229/50

8141

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8190

T1

8A61P21/02

8C07C229/50

8141

T1

8H04N7/24

8H04N7/24

8175

T1

8A61P25/08

8C07C229/50

8141

T1

8C07D217/16

8C07D217/16

8178

T1

8C07D513/04

8C07D513/04

8064

T1

8A61K31/4178

8C07D401/14

8181

T1

8B03D1/02

8B03D1/08

8145

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8181

T1

8C12N5/10

8A61K38/17

8044

T1

8C07F5/02

8C07D401/14

8181

T1

8C07D513/14

8C07D487/14

8096

T1

8A61K31/55

8A61K31/41

8185

T1

8G06T9/00

8H04N19/96

8097

T1

8A61K31/713

8A61K31/41

8185

T1

8A61K31/185

8A61K31/138

8045

T1

8C07D213/89

8C07D213/61

8148

T1

8A61K31/195

8A61K31/138

8045

T1

8C07D417/12

8C07D213/61

8148

T1

8A61P19/02

8A61K51/10

8047

T1

8C10J3/48

8C10J3/46

8149

T1

8A61M37/00

8A61M5/145

8072

T1

8C10J3/72

8C10J3/46

8149

T1

8A61K33/40

8A61K41/00

8108

T1

8A61K31/445

8C07D211/22

8191

T1

8A61K8/97

8A61K41/00

8108

T1

8C10L5/48

8C10L5/46

8192

T1

8B01D15/08

8B32B29/00

8109

T1

8A01N43/653

8A01N43/713

8046

T1

8B32B29/08

8B32B29/00

8109

T1

8A01N47/12

8A01N43/713

8046

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8110

T1

8A01N57/12

8A01N43/713

8046

T1

8C07D498/22

8C07D487/04

8110

T1

8A01N59/20

8A01N43/713

8046

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8111

T1

8A61P37/00

8C07D471/04

8102

T1

8B32B27/32

8B32B27/08

8120

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8102

T1

8B01D53/94

8B01J23/38

8121

T1

8G07F17/34

8G07F17/32

8123

T1

8A61K45/06

8C07D487/18

8133

T1

8E21B7/18

8E21B21/12

8127

T1

8F01K23/10

8H02K7/18

8082

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8128

T1

8F01K7/40

8H02K7/18

8082

T1

8A23F3/34

8A23F3/14

8130

T1

8H02K7/18

8H02K7/18

8082

T1

8C07C251/24

8C07C231/12

8154

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8150

T1

8C07D475/04

8C07D475/04

8157

T1

8A61P17/06

8A01N43/52

8151

T1

8C07K14/54

8C07K16/28

8158

T1

8A61P31/12

8A01N43/52

8151

T1

8C07K16/24

8C07K16/28

8158

T1

8A61K38/29

8A61P19/10

8085

T1

8B01D17/02

8C22B3/02

8160

T1

8A61P31/22

8A61K31/454

8086

T1

8C07C67/08

8C07C67/08

8161

T1

8C07C311/21

8C07D223/16

8156

T1

8C07D413/04

8C07D413/14

8168

T1

8C07K14/32

8C07K14/525

8036

T1

8A61K9/70

8A61K33/44

8067

T1

8C07K7/08

8C07K14/525

8036

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

8147

T1

8A61L27/54

8A61L27/54

8089

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

8147

T1

8A61M39/02

8A61L27/54

8089

T1

8H04N19/593

8H04N19/91

8068

T1

8C22B1/00

8C22B1/00

8040

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8071

T1

8A61K33/24

8A61K39/395

8041

T1

8H04N19/82

8H04N19/105

8053

T1

8C12N15/90

8C12N15/11

8043

T1

8A61K31/352

8A61K31/352

8054

T1
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8C07D311/24

8A61K31/352

8054

T1

8A61K9/12

8A61K9/12

8134

T1

8C07K14/135

8C07K14/135

8061

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8136

T1

8B65D77/22

8B65B31/02

8063

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8136

T1

8A61K8/67

8G01N33/50

8138

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8150

T1

8A61Q17/04

8G01N33/50

8138

T1

8A61P19/02

8A01N43/52

8151

T1

8A61K31/4184

8C07D403/04

8139

T1

8A61P19/08

8A01N43/52

8151

T1

8A61P25/14

8C07C229/50

8141

T1

8A61P27/06

8A01N43/52

8151

T1

8C07C237/20

8C07C229/50

8141

T1

8A61K9/00

8A61P19/10

8085

T1

8C07C271/24

8C07C229/50

8141

T1

8A61K9/08

8A61P19/10

8085

T1

8C07D317/40

8C07C229/50

8141

T1

8A01K1/06

8A01K1/06

8152

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8142

T1

8C07D223/16

8C07D223/16

8156

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8142

T1

8C07D301/00

8C07D223/16

8156

T1

8A61P25/22

8C07C233/18

8143

T1

8B01J23/62

8B01J23/58

8087

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

8144

T1

8A61K31/4439

8C07D401/12

8166

T1

8A61K31/547

8C07D513/04

8064

T1

8A61K31/23

8A01N57/26

8035

T1

8B03D1/08

8B03D1/08

8145

T1

8C07K14/435

8C07K14/525

8036

T1

8A61K38/17

8A61K38/17

8044

T1

8B01D53/04

8B01D53/04

8038

T1

8A61P19/00

8C07D487/14

8096

T1

8A61L27/16

8A61L27/54

8089

T1

8H04N19/122

8H04N19/96

8097

T1

8A61K31/282

8A61P35/00

8091

T1

8H04N19/147

8H04N19/96

8097

T1

8A61P35/00

8A61P35/00

8091

T1

8H04N19/61

8H04N19/96

8097

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8093

T1

8A61K31/42

8A61K31/138

8045

T1

8C08B37/10

8C08B37/10

8094

T1

8A61P25/00

8A61K31/138

8045

T1

8A61K31/4196

8C07D249/12

8039

T1

8A61P25/04

8A61K51/10

8047

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8041

T1

8C12N15/09

8C12N15/09

8048

T1

8C07C69/96

8A61K9/00

8042

T1

8C12P21/02

8C12N15/09

8048

T1

8A01N25/30

8A01N43/56

8189

T1

8A61K9/14

8C08L5/08

8074

T1

8H04N19/46

8H04N19/119

8174

T1

8D04B1/26

8D04B1/26

8107

T1

8B01J29/04

8B01D53/94

8177

T1

8A61K41/00

8A61K41/00

8108

T1

8C08B15/00

8C08B15/00

8179

T1

8A61N5/06

8A61K41/00

8108

T1

8C12N5/00

8C12N11/04

8180

T1

8A61Q11/00

8A61K41/00

8108

T1

8C07D417/04

8C07D401/14

8181

T1

8A61K9/28

8A61K9/28

8075

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

8181

T1

8A61K31/343

8A61K31/343

8117

T1

8C07D471/10

8C07D401/14

8181

T1

8A61K31/5578

8A61K31/343

8117

T1

8A61P43/00

8A61K31/41

8185

T1

8A61P9/00

8A61K31/343

8117

T1

8C07D235/14

8A61K45/06

8186

T1

8C07D215/233

8C07D215/233

8118

T1

8C07D235/18

8A61K45/06

8186

T1

8G09F3/04

8B32B27/08

8120

T1

8A61K31/4439

8C07D213/61

8148

T1

8B01J23/44

8B01J23/38

8121

T1

8C07D213/61

8C07D213/61

8148

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8131

T1

8C10J3/46

8C10J3/46

8149

T1
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8A01N43/50

8A01N43/713

8046

T1

8C07D409/14

8C07D413/14

8168

T1

8A01N43/713

8A01N43/713

8046

T1

8G21B1/15

8G21B1/05

8049

T1

8A01N47/04

8A01N43/713

8046

T1

8G01N33/68

8G01N33/68

8050

T1

8A01P3/00

8A01N43/713

8046

T1

8A61K39/104

8A61K39/104

8065

T1

8H04N19/137

8H04N19/593

8101

T1

8C07K14/21

8A61K39/104

8065

T1

8H04N19/159

8H04N19/593

8101

T1

8B01J20/20

8A61K33/44

8067

T1

8H04N19/82

8H04N19/176

8103

T1

8H04N19/44

8H04N19/91

8068

T1

8A61K47/22

8A61K47/34

8124

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8071

T1

8A61K9/00

8A61K47/34

8124

T1

8A61P25/02

8A61K31/352

8054

T1

8A61P15/08

8A61K9/00

8125

T1

8C07D311/22

8A61K31/352

8054

T1

8E21B17/18

8E21B21/12

8127

T1

8B41F23/04

8B41M7/00

8055

T1

8E21B21/00

8E21B21/12

8127

T1

8A61B1/04

8A61K31/095

8083

T1

8A61P25/28

8C07K16/18

8128

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

8058

T1

8C07D309/10

8C07D407/12

8129

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

8058

T1

8A01N43/50

8A01N43/50

8153

T1

8C07D487/08

8C07D401/14

8058

T1

8A61K31/165

8C07C231/12

8154

T1

8C07K16/36

8C07K16/40

8060

T1

8A61P35/00

8C07D475/04

8157

T1

8C07K16/40

8C07K16/40

8060

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8158

T1

8G01N31/22

8B65B31/02

8063

T1

8C07K14/705

8C07K16/28

8158

T1

8C07D417/14

8C07D409/10

8140

T1

8C12N1/20

8C12N1/20

8159

T1

8A61P25/00

8C07C229/50

8141

T1

8B01D21/24

8C22B3/02

8160

T1

8A61P25/16

8C07C229/50

8141

T1

8C07C319/12

8C07C67/08

8161

T1

8A61P25/24

8C07C229/50

8141

T1

8C07D487/10

8A61P35/00

8162

T1

8C07C229/50

8C07C229/50

8141

T1

8D21H17/28

8D21H17/28

8163

T1

8A61K45/06

8C07K16/28

8142

T1

8D21H17/66

8D21H17/28

8163

T1

8A61K31/5377

8A61K9/16

8144

T1

8D21H17/67

8D21H17/28

8163

T1

8A61K9/20

8A61K9/16

8144

T1

8C07K14/48

8A61K38/18

8164

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)

(51)

(11)

(13)

Brinox, D.O.O.

B 01J 2/16

8062

T1

Church of Spiritual Technology

A 61B 5/05

8146

T1

Biogen MA Inc.

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

8093

T1

8039

T1

8041

T1

8042

T1

8043

T1

8044

T1

8045

T1

8046

T1

8047

T1

8074

T1

B 01J 37/00, C 01G 33/00

8076

T1

F 01K 23/10, F 01K 7/22, F 01K 7/40, H 02K 7/18

8082

T1

A 61K 38/29, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 19/10

8085

T1

B 01J 23/58, B 01J 23/62, C 07C 5/333

8087

T1

C 07D 403/06, C 07D 413/14, C 07D 249/12, C 07D 401/06, C
Bayer Intellectual Property GmbH

07D 417/06, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 413/06, A
61K 31/4196, A 61P 9/00

E. R. Squibb & Sons, L.L.C. and
Oxford BioTherapeutics Ltd

C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 33/24, A 61K 39/00
C 07C 271/44, C 07C 219/04, C 07C 211/63, C 07C 69/96, C

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

07C 271/52, A 61K 31/27, A 61K 31/265, A 61K 31/225, A 61K
31/222, A 61K 9/00, A 61P 29/00

The Regents of the University of
California; University of Vienna and
Charpentier, Emmanuelle
Department Of Regulation in
Infection Biology

C 07K 19/00, C 12N 15/90, C 12N 15/63, C 12N 15/10, C 12N
15/11

Max Planck Institute for Infection
Biology
Oncomed Pharmaceuticals, Inc.
Pharnext

C 07K 14/705, C 12N 5/10, C 12N 15/12, A 61K 38/17
A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 31/185, A 61K 31/195, A
61K 31/44, A 61K 31/42, A 61P 25/00, A 61P 29/00
A 01N 37/34, A 01N 37/46, A 01N 43/36, A 01N 43/50, A 01N

NIPPON SODA CO., LTD.

43/54, A 01N 43/653, A 01N 43/713, A 01N 47/04, A 01N
47/12, A 01N 47/18, A 01N 47/34, A 01N 47/44, A 01N 51/00,
A 01N 55/02, A 01N 57/12, A 01N 59/20, A 01P 3/00
C 07H 21/00, C 07K 16/24, C 07K 17/00, A 61K 49/16, A 61K

Abbvie Inc.

51/10, A 61K 49/04, A 61K 39/395, A 61K 38/20, A 61K 38/21,
A 61P 25/04, A 61P 25/16, A 61P 3/10, A 61P 33/00, A 61P
9/10, A 61P 17/06, A 61P 1/00, A 61P 19/02

enGene, Inc.
Rhodia Operations
Eif NTE Hybrid Intellectual Property
Holding Company, LLC
Radius Health, Inc. and IPSEN
PHARMA S.A.S.
Versalis S.p.A.
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ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
HFI Innovation Inc.
Janssen Pharmaceutica, N.V.
Array Biopharma, Inc.
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A 47J 31/06
C 07D 471/14, C 07D 498/14, C 07D 487/14, C 07D 513/14, A
61K 31/4985, A 61K 31/437, A 61P 19/00
A 01N 25/02, A 01N 25/30, A 01N 43/56, A 01P 5/00, A 01P
7/04, A 01P 9/00
H 04N 19/117, H 04N 19/167, H 04N 19/82, H 04N 19/176, H
04N 19/174
C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00
C 07D 487/04, C 07D 471/22, C 07D 519/00, C 07D 498/22, A
61K 31/519

8088

T1

8096

T1

8099

T1

8103

T1

8104

T1

8110

T1

Jazz Pharmaceuticals II SAS

C 12N 9/82, A 61P 35/02

8114

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/82, H 04N 19/117

8115

T1

C 07K 14/045, C 07K 14/705, C 07K 14/47, A 61K 39/00

8119

T1

8120

T1

8121

T1

8122

T1

A 23F 3/14, A 23F 3/34, B 65D 85/804

8130

T1

C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 45/06

8131

T1

A 23C 19/09, A 23C 19/00

8132

T1

8133

T1

BioNTech Cell & Gene Therapies
GmbH and TRON - Translationale
Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH
CCL Label Meerane GmbH
BASF Corporation
Novavax, Inc.
K-fee System GmbH

C 09J 7/02, G 09F 3/04, B 32B 27/32, B 32B 7/12, B 32B
27/30, B 32B 27/08, B 32B 27/36
B 01D 53/94, B 01J 37/16, B 01J 37/02, B 01J 23/38, B 01J
23/44
C 07K 14/005, A 61K 39/12, A 61K 9/127, A 61K 39/00, A 61K
39/205

Ganymed Pharmaceuticals GmbH
and TRON - Translationale
Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH
BONGRAIN S.A.
Merck Patent GmbH

C 07D 487/18, A 61K 31/504, A 61K 45/06, A 61P 37/00, A 61P
35/00

Civitas Therapeutics, Inc.

A 61K 9/12

8134

T1

Alkermes, Inc.

C 07D 489/02, C 07D 471/08

8135

T1

8136

T1

8137

T1

8138

T1

AbbVie Inc.
JOBEN BIO-MEDICAL CO., LTD.
Bayer Consumer Care AG

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61P 31/18, A 61P
13/12, A 61P 15/16
A 61K 36/8994, A 61P 17/16, A 61P 17/04, A 61P 17/00, A 61P
17/02
G 01N 33/50, A 61K 8/67, A 61K 8/37, A 61K 8/97, A 61Q
17/04

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07D 403/04, A 61K 31/4184, A 61P 5/00

8139

T1

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07C 229/50, C 07C 237/04, C 07C 321/16, C 07C 271/24, C

8141

T1
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07C 237/20, C 07D 317/40, A 61K 38/00, A 61K 31/265, A 61K
31/357, A 61P 25/24, A 61P 25/28, A 61P 25/30, A 61P 31/22,
A 61P 43/00, A 61P 25/20, A 61P 25/16, A 61P 25/14, A 61P
25/08, A 61P 25/00, A 61P 21/02, A 61P 9/00
Enel Green Power S.p.A.

F 03D 7/02, F 03D 1/02

8173

T1

8174

T1

H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/112, H 04N 19/119, H
04N 19/122, H 04N 19/132, H 04N 19/147, H 04N 19/176, H
Samsung Electronics Co., Ltd.

04N 19/19, H 04N 19/30, H 04N 19/44, H 04N 19/46, H 04N
19/50, H 04N 19/503, H 04N 19/593, H 04N 19/61, H 04N
19/105

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/46, H 04N 7/24, H 04N 19/70, H 04N 19/503

8175

T1

Bayer Healthcare LLC

C 07K 16/38, A 61K 39/00, A 61K 39/395

8176

T1

UMICORE AG & CO. KG

B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20

8177

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 217/16, A 61K 31/472, A 61P 25/18, A 61P 25/16

8178

T1

C 08B 15/00, A 61K 31/717, A 61P 25/28

8179

T1

C 12N 5/00, C 12N 11/04

8180

T1

8181

T1

C 01B 21/26, C 01C 1/18

8182

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 498/04, A 61K 31/55, A 61P 25/00

8183

T1

Kalina Power Limited

F 01K 25/02, F 01K 25/10, F 01K 25/04

8184

T1

8185

T1

8186

T1

8187

T1

8053

T1

8102

T1

8054

T1

Limited Liability Company
"Nearmedic Plus"
The Rogosin Institute, Inc.

C 07D 409/14, C 07D 495/04, C 07D 491/113, C 07D 487/04, C
07D 471/10, C 07D 471/08, C 07D 471/04, C 07D 207/16, C
Gilead Pharmasset LLC

07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, C
07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/04, C 07D 417/14, C
07F 5/02, A 61K 45/06, A 61K 31/4188, A 61K 31/4184, A 61K
31/4178, A 61K 31/4025, A 61P 31/12

YARA International ASA and The
University of Sydney

A 61K 31/41, A 61K 31/55, A 61K 31/713, A 61K 45/06, A 61K
Nitto Denko Corporation

47/10, A 61K 47/12, A 61K 48/00, A 61K 9/00, A 61K 9/127, A
61P 43/00

EURO-CELTIQUE S.A.
Geron Corporation
Samsung Electronics Co., Ltd.
Abbvie Inc.
TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.

C 07D 235/14, C 07D 235/18, C 07D 235/30, A 61K 45/06, A
61K 31/4184
C 12Q 1/68
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/96, H
04N 19/182, H 04N 19/593, H 04N 19/82, H 04N 19/176
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/00, A 61P 35/00
C 07D 311/24, C 07D 311/30, C 07D 311/22, A 61K 31/352, A
61P 25/00, A 61P 25/02

Legacy Healthcare Ltd

A 61K 8/97, A 61Q 5/10

8056

T1

Bayer Intellectual Property GmbH

A 01N 25/00, A 01P 13/02

8059

T1

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/40, C 07K 16/36

8060

T1

8108

T1

A 61K 31/327, A 61K 31/4166, A 61K 8/97, A 61K 8/73, A 61K
Klox Technologies Inc.

8/60, A 61K 8/49, A 61K 31/7008, A 61K 31/728, A 61K 33/40,
A 61K 41/00, A 61K 45/06, A 61K 8/38, A 61N 5/06, A 61P
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1/00, A 61P 1/02, A 61Q 11/00, A 61Q 17/00
Steps Holding B.V.
Klox Technologies Inc.

D 04B 1/26, D 04B 15/82, D 04B 15/32
A 61C 19/06, A 61K 41/00, A 61M 35/00, A 61N 5/06, A 61P
1/02

8107

T1

8106

T1

Amgen, Inc.

A 61K 9/20, A 61K 31/505

8105

T1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

C 07K 14/135

8061

T1

8063

T1

8143

T1

Alliance One International, Inc.
Les Laboratoires Servier and
Shanghai Institute Of
Pharmaceutical Industry

G 01N 31/22, B 65B 29/00, B 65B 31/00, B 65B 31/02, B 65B
25/02, B 65B 61/20, B 65D 79/02, B 65D 81/20, B 65D 77/22
C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 25/24, A
61P 9/00, A 61P 25/20, A 61P 25/00, A 61P 1/00, A 61P 25/22

Eli Lilly and Company

C 07D 513/04, A 61K 31/547, A 61P 25/28

8064

T1

IFP Energies nouvelles

B 01J 8/06, B 01J 8/00

8066

T1

IFP Energies nouvelles

B 01J 8/06, B 01J 8/00

8070

T1

Bayer HealthCare LLC

A 61M 37/00, A 61M 5/145, A 61M 5/14, A 61M 5/00

8072

T1

Tannpapier GmbH

A 24C 5/00, A 24C 5/56, A 24D 1/02

8073

T1

Nektar Therapeutics

A 61K 9/28

8075

T1

8077

T1

8078

T1

8079

T1

Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH

A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/48, A 61K 9/16, A 61K
9/20, A 61K 47/12
C 07D 487/06, A 61K 31/527

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.
Bevo Farms Ltd.

A 01G 31/04, A 01G 9/20, B 65G 17/30

8080

T1

Janssen Sciences Ireland UC

C 07D 513/22, C 07D 513/14

8081

T1

Gilead Sciences, Inc. and Janssen

A 61K 31/34, A 61K 31/5377, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P

Sciences Ireland UC

31/18

8144

T1

Novartis AG

C 07K 16/28, A 61K 45/06, A 61K 39/00, A 61K 39/395

8142

T1

Braintree Laboratories, Inc.

A 61B 1/04, A 61K 31/095

8083

T1

AbbVie Inc.

A 61K 31/454, A 61K 31/4985, A 61K 31/7056, A 61P 31/22

8086

T1

BASF SE

B 01J 29/76

8084

T1

8089

T1

Sernova Corporation

C 12N 5/071, A 61K 35/12, A 61L 27/56, A 61L 27/58, A 61L
27/38, A 61L 27/16, A 61L 27/54, A 61M 39/02

Rossi, Andrea

F 24J 1/00

8090

T1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 231/54

8092

T1

AbbVie Biotherapeutics Inc.

C 07K 16/28, C 07K 16/00

8111

T1

Vertex Pharmaceuticals

A 61K 31/4184, A 61K 31/4965, A 61K 31/497, A 61K 31/55, A

Incorporated

61K 45/06, A 61P 35/00

8116

T1

8117

T1

C 07D 215/233

8118

T1

C 07D 407/12, C 07D 309/10, A 61K 31/351, A 61P 3/10

8129

T1

8140

T1

Actelion Pharmaceuticals Ltd.
Vertex Pharmaceuticals
Incorporated
Theracos Sub, LLC
Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation and Janssen
Pharmaceutica, N.V.

Патенти

A 61K 31/343, A 61K 31/4965, A 61K 31/506, A 61K 31/5575,
A 61K 31/5578, A 61K 45/06, A 61P 9/00

C 07D 409/10, C 07D 409/14, C 07D 417/14, A 61K 31/381, A
61P 3/00
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Evonik Degussa GmbH and

B 03D 1/02, B 03D 1/08, C 22B 15/00

8145

T1

C 10J 3/18, C 10J 3/46, C 10J 3/72, C 10J 3/50, C 10J 3/48

8149

T1

AstraZeneca AB

C 07D 211/22, A 61K 31/445, A 61P 35/02, A 61P 35/00

8191

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

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

8150

T1

8151

T1

MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.
Wuhan Kaidi Engineering
Technology Research Institute Co.,
Ltd.

A 01N 43/56, A 01N 43/52, C 07D 471/04, C 07D 471/14, A
Samumed, LLC

61K 31/415, A 61P 31/12, A 61P 35/00, A 61P 31/10, A 61P
27/06, A 61P 19/08, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 25/28

Jourdain

A 01K 1/06

8152

T1

Tseti, Ioulia

C 07K 14/47

8155

T1

Merck & Cie

C 07D 487/14, C 07D 475/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

8157

T1

Subcoal International B.V.

C 10L 5/48, C 10L 5/46

8192

T1

8162

T1

8163

T1

A 61K 35/14, A 61P 37/00

8169

T1

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

A 01N 25/04, A 01N 25/30, A 01N 43/56, A 01P 13/00

8189

T1

Astrazeneca AB

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

8190

T1

8035

T1

8036

T1

Pfizer Inc.
Knauf Gips KG

C 07D 471/08, C 07D 487/10, C 07D 471/04, C 07D 498/04, C
07D 487/04, A 61K 31/4375, A 61P 35/00
E 04C 2/04, D 21H 17/66, D 21H 19/38, D 21H 17/28, D 21H
17/67

Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM);
Etablissement Français du Sang;
Université de Franche-Comté and
Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Besançon

Sepsicure L.L.C.

A 01N 57/26, A 61K 31/23, A 61K 31/575, A 61K 31/685, A
61K 9/107, A 61P 31/00
C 07K 14/005, C 07K 14/195, C 07K 14/32, C 07K 14/435, C

Adamed sp. z o.o.

07K 14/46, C 07K 14/47, C 07K 7/08, C 07K 14/525, C 07K
14/705, C 12N 7/00, C 12N 9/16

Bayer HealthCare LLC

A 61M 37/00, A 61M 5/145, A 61M 5/14, A 61M 5/00

8037

T1

DESOTEC N.V.

B 01D 53/04

8038

T1

Fecs Partecipazioni S.p.A.

C 22B 1/00, C 22B 7/00, C 22B 21/00, C 22B 15/00

8040

T1

8048

T1

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

C 07K 16/36, C 12N 15/09, C 12N 5/10, C 12P 21/02, A 61K
39/395, A 61P 7/04

TAE Technologies, Inc.

G 21B 1/15, G 21B 1/05

8049

T1

Geroa Diagnostics, S.L

G 01N 33/68

8050

T1

C 22B 13/00

8051

T1

Bayer Intellectual Property GmbH

A 61P 35/00

8052

T1

Amcor Group GmbH

B 41F 23/04, B 41F 23/08, B 41J 11/00, B 41M 7/00

8055

T1

Umicore

C 22B 7/04, C 22B 7/00

8057

T1

Pfizer Inc.

C 07D 401/14, C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 519/00, C

8058

T1

BASF SE and The University of
British Columbia
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07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 37/00, A 61P 35/00
Biopolis, S.L.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and
Ospedale San Raffaele S.r.l.
Teijin Pharma Limited
Samsung Electronics Co., Ltd.

C 12N 1/20, C 12R 1/01, A 23L 29/00, A 61K 35/74

8159

T1

C 07K 14/21, A 61K 39/104, A 61P 31/04

8065

T1

8067

T1

8068

T1

B 01J 20/28, B 01J 20/20, D 01F 9/14, D 01F 9/22, A 61K
33/44, A 61K 9/70, A 61P 39/02, A 61P 13/02, A 61P 7/08
H 04N 19/13, H 04N 19/157, H 04N 19/91, H 04N 19/44, H
04N 19/593, H 04N 19/176

Horizon Therapeutics, LLC

A 61K 31/19, A 61K 49/00, A 61P 25/00

8069

T1

Orion Corporation

C 07D 471/04, C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00

8071

T1

8128

T1

8127

T1

8126

T1

8125

T1

8161

T1

8160

T1

8156

T1

8158

T1

Axon Neuroscience SE
Strada Design Limited

G 01N 33/53, C 07K 14/47, C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61P
25/28
E 21B 17/18, E 21B 21/00, E 21B 21/08, E 21B 7/18, E 21B
21/12, E 21B 4/14, E 21B 21/10

Edixomed Limited; First Water
Limited and Queen Mary University

A 61K 9/70, A 61L 15/44

of London
PROKREA BCN, S.L.
GENFIT
Outotec (Finland) Oy
Tacurion

A 61K 47/10, A 61K 47/18, A 61K 47/32, A 61K 9/00, A 61K
9/06, A 61P 15/08
C 07C 319/12, C 07C 319/20, C 07C 67/31, C 07C 67/08, C 07C
45/45
B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/24, C 22B 3/02, C 22B
3/20
C 07C 303/40, C 07C 311/21, C 07C 51/09, C 07C 51/367, C
07C 67/31, C 07D 223/16, C 07D 301/00

Aptevo Research and Development

C 07K 14/54, C 07K 16/24, C 07K 16/28, C 07K 14/705, A 61K

LLC

39/395, A 61K 39/00

Indivior UK Limited

A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 47/34, A 61K 47/22

8124

T1

Novomatic AG

G 07F 17/34, G 07F 17/32

8123

T1

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/11, C 12N 15/113, A 61K 31/713

8113

T1

A 61K 38/00

8112

T1

8154

T1

8148

T1

8147

T1

8109

T1

8101

T1

Alfact Innovation and Brechot,
Christian
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

C 07C 231/12, C 07C 237/08, C 07C 251/24, A 61K 31/165, A
61P 25/00
C 07D 417/12, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 213/89, C
07D 213/79, C 07D 213/61, C 07D 473/04, C 07D 473/08, A

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

61K 31/538, A 61K 45/06, A 61K 31/5377, A 61K 31/522, A
61K 31/4709, A 61K 31/455, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A
61K 31/4439, A 61K 31/44, A 61K 31/4433, A 61P 11/00

Celgene Corporation

C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00

Smurfit Kappa Hoya Papier und

B 01D 15/08, D 21H 27/08, B 32B 29/08, B 32B 15/12, B 32B

Karton GmbH

29/00

Samsung Electronics Co., Ltd.

Патенти

H 04N 19/105, H 04N 19/109, H 04N 19/11, H 04N 19/137, H
04N 19/159, H 04N 19/70, H 04N 19/44, H 04N 19/46, H 04N
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19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/176
Immatics Biotechnologies GmbH

G 01N 33/68

8100

T1

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/00, A 61K 31/496, A 61P 25/00

8098

T1

8097

T1

8095

T1

8094

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.
4D Pharma Research Limited
Dilafor AB

H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00
C 12N 1/04, C 12R 1/01, A 23L 33/135, A 61K 35/74
C 08B 37/10, C 08B 37/00, A 61K 31/727, A 61K 47/26, A 61P
15/04

Bio-Bedst APS

A 61K 31/282, A 61K 33/24, A 61K 9/127, A 61P 35/00

8091

T1

Wacker Chemie AG

C 07K 14/48, A 61K 38/18

8164

T1

Mul-T-Lock Technologies Ltd.

E 05B 35/00, E 05B 27/00

8165

T1

8166

T1

8167

T1

8168

T1

8170

T1

8171

T1

A 61K 39/395, A 61P 43/00, A 61P 17/02

8172

T1

A 01N 43/50, A 01N 25/22

8153

T1

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 407/14, C 07D 413/14, C
GILEAD SCIENCES, INC.

07D 491/048, C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A
61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 31/4439, A 61P 37/00, A
61P 29/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00

Bayer HealthCare LLC
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Outotec (Finland) Oy
Biotie Therapies Corp. and The
University of Birmingham
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
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C 07K 16/38
C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 403/04, C 07D 471/04, C
07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/04, A 61K 38/04
C 12N 15/113, A 61K 31/713
B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/24, C 22B 3/02, C 22B
3/20

Патенти

Гласник Бр. 5/2018

31 Мај 2018

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2015/86

(220) 28/01/2015

(442) 31/05/2018
(731) April International Enterprise Pte. Ltd
80 Raffles Place #50-01, UOB Plaza,

ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, MK
(540)

Singapore 048624, SG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

PaperOne
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
хартија, картон и канцелариски
материјал, вкпучувајќи печатарска хартија,
хартија за пишување и цртање, хартија за
отчукување (на машина за пишување),
хартија за нацрт (план / скица), табла со бела
хартија, хартија за разгледница (поштенска /
дописна картичка), тенка хартија за пакување
(свилена хартија), свилена хартија за
копирање, хартија за употреба за факс,
хартија за писма, блок листови, посебни
листови од хартија (кои може да се вадат или
ставаат во папки), тетратка, блок за цртање
(книга за скици), книга за вежбање, блок за
пишување, химизирана (некарбонска) хартија
за копирање; бележник (нотес) со леплива
позадина, датотека (досие, документ),
налепници, коверти, главна книга (книга на
сметка), хартија со вертикални и/или
хоризонтални линии (милиметарска хартија),
џебна хартија (за во џеб, со димензии за во
џеб), мемо хартија (хартија за меморандум),
хартија и материјали што се за завитукување
и пакување ; книжни (хартиени) марамици /
шамичиња, хартија за копирање
(210) TM 2015/1281

(220) 15/12/2015

(442) 31/05/2018
(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија
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(591) златна
(531) 26.01.22;26.02.09;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни
услови за заштита на имот и лица
(210) TM 2016/621

(220) 16/06/2016

(442) 31/05/2018
(731) Стојчевски Томислав
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

BONZITA
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(442) 31/05/2018
(731) Друштво за консалтинг,

(220) 16/06/2016

(442) 31/05/2018
(731) Стојчевски Томислав

производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(540)

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

BLAZING FRUITS
(551) индивидуална
(510, 511)

VIVANOVA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;
компјутерски софтвер, снимен; USB флеш

(210) TM 2016/848

дискови;
електромагнетни
вентили
[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски

(220) 31/08/2016

(442) 31/05/2018
(731) Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје

програми
за
играње;
акумулатори,
електрични; акумулатори, електрични, за

бул. Св. Климент Охридски бр. 68, Скопје,
MK

возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни

(740) Илова Срна

програми,

ул. Разловечко востание бр. 18/10, Скопје
(540)

аларми; акустични спојки; акустични цевки;
аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани

Прва Авантуристичка
Македонска Поморска Ударна
Регата - ПАМПУР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби
(кои не се вклучени во другите класи);
материјали за полнење (освен од гума или
пластична
влакнести

материја);

сурови

текстилни
материјали

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите

класи

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и
културни активности
(210) TM 2016/1112
Трговски марки

(220) 22/11/2016

снимени;

акустични

[звучни]

филмови (анимирани цртани филмови);
апарати за галванизација; апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски
хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
аудиовизуелни

програми
апарати

за
за

играње;
настава;

барометри; видео монитори за бебе;
двогледи; електрични брави; компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);
компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
фрекфентни
апарати;
грамофони;
фонографски плочи; џебни калкулатори;
монитори [компјутерски програми]; мембрани
[фотографија];
апарати
за

чад (детектори за
снимање,
пренос

чад);
или

репородукција на звук или слика; чипови
(ДНА

чипови);

автомати

за

дозирање;
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електрични

за

скејтборд; слот машини [апарати га игри]

електролиза; епрувети; полначи за батерии;

адаптери;

слот машини и апарати за , игри; скии; скии

акустични [звучни] аларми; количество
(мерни
инструменти
за
количество);

(восок за скии); скии за на вода; стрели за
пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети

калориметри; навлаки за очила; компјутерски
тастатури;
леќи;
одела
за
нуркање;

за играње); штитници за нозе (спортска
опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;

микроскопи;

[оптика];

мамец (вештачки мамец за риболов); мамки

оптички дискови; очила за сонце; очила за
спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми

(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за

[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

вадење на уловена риба за спортски
риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови

пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
појаси;
сноуборд;

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);

хартиени

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки
дијаманти; ѓердани (накит); жици од

кл. 41
вариетеа; гимнастичка обука;
дресирање
животни;
забава;
забавни

благородни метали (накит); златни нишки
(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за

паркови; известување за рекреација; казино
(коцкање) (обезбедување опрема во казино);

накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење

изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на

накит; накит насликан со специјална техника,

возила; книги (објавување книги); коцкање

клуазоне (накит); обетки; полускапоцени
камења; приврзоци (ситни украси или

(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии); ноќни клубови; обезбедување

синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња
(накит); слонова коска (накит); сувенири од

услуги за караоке; објавување книги; обука
(практична
обука)
(демонстрирање);

бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);

организирање избори на убавици; паркови
(забавни паркови); стидија (филмски студија);

уметнички

продавање

модеми;

дела

од

апарати

огледала

благородни

метали;

капи

билети

за

(забава);

забава

разонода

шпинел
(скапоцени
камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за

(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на

коцкање; апарати за игри за коцкање;
апарати за исфрлање тениски топки; безбол

дискотеки; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

од една информатичка мрежа; услуги на
кампови за летување (забава); услуги на

дрезги (обувки за одење по снег); друштвени

клубови (забава и образование); услуги на

игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за
градење;
плишани
играчки;
појаси

компонирање музика; спроведување
фитнес
часови;
спроведување

(планинарски појаси); потполнки (заштитни
потполнки) (делови од спортскиот одела);

организирани тури; услуги на оркестри;
филмови на видео ленти (производство на

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за
безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;

филмови на видео ленти); услуги на личен
тренер [фитнес тренинг]
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апарати
(210) TM 2016/1117

за

снимање,

пренос

или

репородукција на звук или слика; чипови

(220) 23/11/2016

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за консалтинг,

(ДНА чипови); автомати
електрични
адаптери;

производство, трговија и услуги ЊУ
ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

електролиза; епрувети; полначи за батерии;
акустични [звучни] аларми; количество

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK

(мерни
инструменти
за
количество);
калориметри; навлаки за очила; компјутерски

(540)

тастатури;

леќи;

одела

за дозирање;
апарати
за

за

нуркање;

педометри; кутии за акумулатори; магнети;
магнетофони;
математички
инструмети;

PLENTY OF FRUIT

микроскопи; модеми; огледала [оптика];
оптички дискови; очила за сонце; очила за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
систем за позиционирање [GPS] апарат;

спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми
[оптика]; радија; радиотелефонски прибори;
реостати; свирчиња за кучиња; сигнални

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
дискови;
електромагнетни
вентили

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи;
дигитални знаци; читачи на бар кодови

[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
програми
за
играње;
акумулатори,

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар);
белезгии (накит); бисери (накит); вештачки

електрични;

дијаманти; ѓердани (накит); жици од
благородни метали (накит); златни нишки

акумулатори,

електрични,

за

возила; кутии за акумулатори; садови за
акумулатори;
компјутерски
оперативни

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за

програми, снимени; акустични [звучни]
аларми; акустични спојки; акустични цевки;

накит; игли (накит); кутии за накит; накит;
накит (кутии за накит); монистри за правење

аларм (ѕвона за аларм), електрични; цртани
филмови (анимирани цртани филмови);

накит; накит насликан со специјална техника,
клуазоне (накит); обетки; полускапоцени

апарати

камења; приврзоци (ситни украси или
синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња

за

галванизација;

апарати

за

дишење за подводно пливање; апарати за
мерење растојанија; монитори [компјутерски

(накит); слонова коска (накит); сувенири од

хардвер]; апарати за сателитска навигација;
компјутерски
програми
за
играње;

бакар; талисмани (накит); украси (накит);
украси од сребро; украсни ситници (накит);

аудиовизуелни
апарати
за
настава;
барометри; видео монитори за бебе;

уметнички
шпинел

двогледи; електрични брави; компјутерски

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за
коцкање; апарати за игри за коцкање;

хардвер
(инсталирање,
одржување
и
поправање
на
компјутерски
хардвер);

дела од благородни метали;
(скапоцени
камења)

апарати за исфрлање тениски топки; безбол

компјутерски хардвер; копчиња за ѕвона;
ваги; очила (синџирчиња за очила); високо

(ракавици за безбол); возила играчки; вреќи
за удирање; дама(игри); даски за сурфање;

фрекфентни
фонографски

грамофони;
калкулатори;

дрезги (обувки за одење по снег);друштвени
игри; ѕвончиња за новогодишни елки; игри за

монитори [компјутерски програми]; мембрани

градење;
плишани
играчки;
појаси
(планинарски појаси); потполнки (заштитни

[фотографија];

апарати;
плочи; џебни
чад

Трговски марки

(детектори

за

чад);
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потполнки) (делови од спортскиот одела);

филмови на видео ленти (производство на

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за

филмови на видео ленти); услуги на личен

безбол; ракавици за голф; ракавици за игри;
скејтборд; слот машини [апарати га игри]

тренер [фитнес тренинг]

слот машини и апарати за , игри; скии; скии
(восок за скии); скии за на вода; стрели за

(210) TM 2017/85

(220) 03/02/2017

пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети
за играње); штитници за нозе (спортска

(442) 31/05/2018
(731) ДООЕЛ ДАР ПЕТ - ТРАНС ПРИЛЕП
ул. Тризла бр. 48, Прилеп, MK

опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби;

(540)

калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли;
кукли; куќички за кукли; летање со змаеви;
мамец (вештачки мамец за риболов); мамки
(миризливи мамки за лов или риболов);
мечиња; појаси за пливање; мрежи за
вадење на уловена риба за спортски
риболовци; мрежи за спортови; параглајдери;
пливачко одело; перничиња за билјардски
маси;
планинарски
појаси;
сноуборд;
хартиени
кл. 41

капи
вариетеа;

за
забава
гимнастичка обука;

дресирање
животни;
забава;
забавни
паркови; известување за рекреација; казино
(коцкање) (обезбедување опрема во казино);
изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила; книги (објавување книги); коцкање
(играње за пари); лотарии (организирање
лотарии); ноќни клубови; обезбедување
услуги за караоке; објавување книги; обука
(практична

обука)

(демонстрирање);

организирање избори на убавици; паркови
(забавни паркови); стидија (филмски студија);

(591) сина-кафена
(531) 29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(210) TM 2017/493
(220) 09/05/2017
(442) 31/05/2018
(731) Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

продавање билети (забава); разонода
(забава); телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми); услуги на
дискотеки; услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн
од една информатичка мрежа; услуги на
кампови за летување (забава); услуги на
клубови (забава и образование); услуги на
компонирање музика; спроведување на
фитнес
часови;
организирани тури;
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кл. 30 квасец, прашок за печење, сол, сенф,

(551) индивидуална

оцет,

(510, 511)

сосеви

(како

мирудии);мирудии,

мраз;солени переци, грицки, снек (snack)
храна, солен флипс со вкус на кикиритки

кл. 1 ѓубрива
(210) TM 2017/1195

(210) TM 2017/647

(220) 23/06/2017

(220) 11/12/2017
(442) 31/05/2018

(442) 31/05/2018
(731) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON

(731) ENNELIN LTD
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110

(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL

Clifton Street, Company No. 09735135, GB

MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK and

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

H-FOUR

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер
за
скенирање,

изработка,
пренос,

запишување,
зачувување,

индексирање,

пребарување,

навигација,

анализа,
филтрирање,
споредување,
екстракција,
пристап,
споделување
и
печатење на податоци и документи;
компјутерски софтвер кој на корисниците им
(531) 24.01.03;24.01.05;26.11.07;26.11.08
(551) индивидуална

овозможува
вчитување,
преземање,
објавување, пристап, креирање, уредување,
договарање,

индексирање,

приказ,

(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени материјали

споделување, размена, филтрирање и/или
коментирање
на
податоци,
текст,

кл. 30 чај

информативни документи или слики преку
компјутерски и комуникациони мрежи и

(210) TM 2017/1158

(220) 01/12/2017

(442) 31/05/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

Интернет; софтвер за размена на датотеки;
компјутерски софтвер за употреба во врска
со

финансии,

вложувања

и

хартии

од

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

вредност; компјутерски софтвер за употреба
во врска со договорна документација;

Скопје, MK

компјутерски софтвер за употреба во
колаборативен процес на подготовка на

(540)

документи;
компјутерски
софтвер
кој
дозволува споделување на коментари за

Alkafert
(531) 27.05.24

Трговски марки

документи и податоци; компјутерски софтвер
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електронски формат; дигитални формати 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;

на компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; закуп на компјутерски

пружање на информации
финансиски
трансакции;

во врска со
информативни

софтвер; хостирање на веб портали;
дизајнирање на веб портали; скенирање и

услуги поврзани со финансиски хартии од
вредност; обезбедување на податоци во

дигитализација на фајлови и документи;
електронско зачувување на фајлови и

врска со финансиски трансакции; услуги 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

пренос

на

компјутерски

кл. 42
програмирање на софтвер;
дизајнирање и развој на системи за чување

правни услуги; услуги на правна

(210) TM 2017/1196

(220) 11/12/2017

на податоци; овозможување на привремена
употреба на софтвер кој не може да се

(731) ENNELIN LTD

презема

запишување,

2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110

зачувување,
навигација,

Clifton Street, Company No. 09735135, GB

заради

изработка,

компресирање,
пренос,
индексирање,
пребарување,

анализа, споредување, екстракција, пристап,
споделување и печатење на податоци,

(442) 31/05/2018

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

договори и документи; овозможување на
привремена употреба на онлајн софтвер кој
не може да се презема заради користење во
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
корисниците
изработување,

вчитување,

преземање,

уредување, приказ, споделување, размена и
филтрирање
на
документи,
договори,
податоци,
информации,
слики
мултимедијали содржини; одржување

и
на

компјутерски
компјутерски

на
на
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софтвер;

ажурирање
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(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски
софтвер
за
изработка,
запишување,
скенирање,

пренос,

зачувување,
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пребарување,

филтрирање,

навигација,

на податоци; овозможување на привремена

споредување,

употреба на софтвер кој не може да се

екстракција,
пристап,
споделување
и
печатење на податоци и документи;

презема заради
компресирање,

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

привремена употреба на онлајн софтвер кој

коментирање
на
податоци,
текст,
информативни документи или слики преку

не може да се презема заради користење во
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

овозможува

во врска со договорна документација;
компјутерски софтвер за употреба во

изработување,
вчитување,
преземање,
уредување, приказ, споделување, размена и

колаборативен процес на подготовка на
документи;
компјутерски
софтвер
кој

филтрирање
податоци,

дозволува споделување на коментари за
документи и податоци; компјутерски софтвер

мултимедијали содржини; одржување
компјутерски
софтвер;
ажурирање

на
на

за конвертирање на слики од документи во

компјутерски

на

електронски формат; дигитални формати на
фајлови

компјутерски софтвер; услуги на поправка на
компјутерски софтвер; дизајнирање и развој

кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани
со трансакции на пазарот на капитал;

на компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; закуп на компјутерски

пружање на информации
финансиски
трансакции;

во врска со
информативни

софтвер; хостирање на веб портали;
дизајнирање на веб портали; скенирање и

услуги поврзани со финансиски хартии од

дигитализација на фајлови и документи;

вредност; 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
документи зачувани во електронска форма

консултантски, информативни и советодавни
услуги поврзани со сите претходно наведени

во централните датотеки заради советување

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

пренос

на

компјутерски

кл. 42
програмирање на софтвер;
дизајнирање и развој на системи за чување
Трговски марки

на

изработка,
пренос,

интернет

запишување,
зачувување,

корисниците

на
документи,
договори,
информации,
слики
и

софтвер;

инсталирање

правни услуги; услуги на правна

(210) TM 2018/22

(220) 11/01/2018
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(442) 31/05/2018
(731) Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ

[обука], Организирање и водење симпозиуми,

ДООЕЛ Скопје
Васил Главинов бр. 3, 1000, Скопје, MK

Организирање
спортски
натпревари,
Продавање билети [забава,], Услови за

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ

рекреирање
рекреирање)

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 Изнајмување за времено сместување,
Обезбедување
објекти
за
кампување,

Организирање

избори

на

(обезбедување

убавици,

услови

за

Резервирање за привремено сместување
Резервирање пансиони, Резервирање хотели
(210) TM 2018/72

(220) 06/02/2018

(442) 31/05/2018
(731) М ХОУСЕ ДООЕЛ
ул. Илинденска 301, 1200, Тетово, MK

(591) сина, портокалова, сива

(540)

(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 Атобуски превоз, Бродски превоз,
Воздушен транспорт, Изнајмување авиони,
Изнајмување
автобуси,
Изнајмување
автомобили, Изнајмување автомобили за
трки, Изнајмување бродови, Изнајмување
возила, Изнајмување камиони, Изнајмување
патнички автобуси, Информирање за превоз,
Информирање за сообраќајот, Логистички
услуги
за
транспорт,
Организирање
крстарења,
Организирање
патувања,
Патнички транспорт, Поморски превоз,
Посредување за превоз, Превезување
патници, Превезување со брод за излет,
Превезување

со

траект,

Превоз

со

автомобили,
Разгледувања

Придружување
патници,
културни знаменитости и

обиколки [туризам], Резервации за патувања,
Резервации
за
превоз
кл.

41

Забави

Изнајмување
Организирање
Организирање
Организирање

и

Организирање
Организирање

и
и
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(планирање

спортски
и
водење

забави),
терени,
концерти,

водење конференции,
и
водење
конгреси,
водење
семинари,
водење работилници

(591) портокалова, црна и бела
(531) 26.02.09;26.03.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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
кл. 32 пива; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35 рекпамирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, продажба на големо и мало на кафе,
чај, какао и замена за кафе, леб, производи
Трговски марки
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од тесто и слатки; сладолед; безалкохолни

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

пијалоци, пијалоци од овошје и овошни

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

сокови
кл. 43

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

и други прехрамбени производи
услуги за подготвување храна и

пијалоци; привремено сместување

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

(210) TM 2018/101

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

(220) 14/02/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за трговија и услуги ТИА

течен

никотин

за

електронски

цигари;

МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари,конзерви за тутун,

122, Скопје, MK

кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,

(740) Бибановска Данче
ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 40А
(540)

кибрити
(210) TM 2018/124

(220) 20/02/2018

(442) 31/05/2018
(731) Тодоровски Антонио
бул. Партизански одреди бр. 155/1-11,
Скопје, MK

(531) 27.05.08;27.05.25
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл.
кл.

35

16
објавување

рекламни

весници
текстови

кл. 41
пишување текстови што не се
рекламни текстови
(210) TM 2018/123

(220) 20/02/2018
(442) 31/05/2018

(300) 60849/2017 31/08/2018 CH
(731) Philip Morris Products S.A.

(591) црна, црвена
(531) 27.05.02;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 чевли

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2018/128

(220) 21/02/2018

(442) 31/05/2018
(300) 60850/2017 31/08/2017 CH
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

THE HIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
Трговски марки
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тутун (не за медицински цели);сите со цел да

WELCOME TO THE HIVE

бидат загреани но не и горени;артикли за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

34

тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање;

електронски

уреди

и

нивни

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

пушачи;електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун
(210) TM 2018/161

(220) 01/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити

за

(210) TM 2018/153

мотање

на

цигари,
(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
црна, сива, окер, светла и темна кафена

(220) 27/02/2018

(442) 31/05/2018
(300) 32033 12/09/2017 AD
(731) British American Tobacco (Brands)

(531) 08.03.01;19.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

Limited
4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

29

(510, 511)
кл.

(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)

млеко

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млеко
(210) TM 2018/162

(220) 01/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) сива и портокалова
(531) 27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34

тутун,

сиров

или

преработен;производи од тутун;замени за
200 | С т р а н а
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(442) 31/05/2018
(731) Друштво за трговија и услуги БОЈАН
ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар Киро Глигоров бр. 13/згр.1
вл.1-Кат ПР/01, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
црна, сива, окер, светла и темна кафена

(540)

(531) 08.03.25;19.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

млеко

29

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, јогурт

(591) розева, бела, сина
(531) 24.17.01;25.05.01;27.05.02

(210) TM 2018/164

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 28/02/2018

(442) 31/05/2018
(731) КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово
ул. 172 бб, Тетово, MK
(540)

кл. 20

мебел, огледала, рамки за слики;

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети
и
маси
кл. 25 облека, обувки и капи

(591) зелена, жолта, виолетова, портокалова,
црна, бела и сива
(531) 25.01.19;26.01.03;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови од портокал со
потекло од Израел, сируп и други препарати
за производство на пијалоци на база на
портокал
со
потекло
од
Израел
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/168
Трговски марки

(210) TM 2018/171

(220) 02/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о
извоз-увоз с. Челопек
П.Фаџ 130, Тетово, MK
(540)

МИЧ-Челопечко
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 колење на животни

(220) 02/03/2018
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(220) 05/03/2018

есенцијални масла; сол за готвење; состојки

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски слаткарски

за згуснување при готвење; куркума [азиско

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

зачини; леб со ѓумбир; мирудија направена
од пименто; брашно за исхрана; брашно од

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

грав; пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја; пченично

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

брашно; скроб за храна; квасец за тесто;

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

фондани [слаткарски производи]; чајни
колачиња; шеќер; ароми за колач, со

(210) TM 2018/173

тропско растение што се користи за мирудија
и бојосување]; природни засладувачи;

исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];
средства за спојување смеси за сладоледи;
мраз, природен и вештачки; мраз за
освежување; гликоза за исхрана; глутен за
исхрана; излупено жито за исхрана; оцет;
кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко;
(591) жолта, црна и бела
(531) 27.05.01;27.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
алги [додатоци во исхраната];
тестенини за исхрана; пире од бадеми;
анасоново
украсување

семе;
анасон;
слатки
за
божикни
елки;
чаеви,

немедицински; ароми на кафе [ароми];
ароматични подготовки за исхрана; мирудии;
леб без квасец; сол за конзервирање храна;
двопек; бисквити; колачиња од слад;
пеперминт
бонбони;
бонбони;
вафли;
земички; какао; кафе; кафе (непржено кафе);
растителни подготовки како замени за кафе;
колач; цимет [мирудија]; капар [мирудија];
карамели
[бонбони];
кари
[мирудија];
подготовки од жита; гуми за жвакање што не
се за медицинска употреба; цикорија [замена
за
кафе];
чај;
чоколадо;
марципан;
каранфилче [мирудија]; додатоци на јадења;
слаткарски производи; пченкарни снегулки;
пуканки; средства за стврднување биена
павлака; сладолед; палачинки; есенции за
исхрана, со исклучок на етерични есенции и
202 | С т р а н а

пијалаци од кафе со млеко; чоколадни
пијалаци со млеко; маја [квасец]; квасец;
врзивни средства за колбаси; бадемови
слатки
[тестенини];
макарони;
пченка,
мелена;

пченка,

печена;

леб;

малтоза;

меласа за исхрана; златен сируп [сируп од
меласа]; нане за слаткарски производи; мед;
лупен јачмен; сенф; мушкатов орев; резанки
од тесто; пити; јачмен (дробен јачмен);
сендвичи; пастили [слаткарски производи];
слатки; бисквити петит-бер; мали кифли
[печива];

пипер

[мирудии];

пици;

бибер;

брашно од компири за исхрана; пудинзи;
пралини; равиоли; ликорис [слаткарски
производи]; ориз; шфран [мирудии]; саго
[нишесте од сагова палма]; сосови [додатоци
на храна]; сол од целер; гриз; сорбет [ладен
овошен десерт]; шпагети; тапиока; брашно од
тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];
ванила [замена за ванила]; вермичели [вид
тенки, долги тестенини]; пити со месо;
панцероти; средства за смекнување месо, за
употреба во домаќинствата; десерт со мраз,
овошен сок и шеќер; прашоци за сладоледи;
слатки од бадем; слаткарски производи од
Трговски марки
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кикиритки; ароми, со исклучок на есенцијални

плочки од житарки; палминов шеќер; тесто;

масла; ароми за пијалаци, со исклучок на

цветови или лисја како замена за чај; тесто

есенцијални масла; овес (дробен овес);
лупен овес; храна од овес; овесни снегулки;

за слатки печива; вареники [полнети кнедли];
пелмени
[кнедли
полнети
со
месо];

овесно брашно; стапчиња од ликорис
[слаткарски
производи];
пивски
оцет;

чоколадни украси за торта; украсни бонбони
за торта; јаткасто овошје со чоколаден

пијалаци што се на основа на кафе; пијалаци
што се на основа на какао; пијалаци што се

прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав;
лук во прав [зачин]; намази на база на

на основа на чоколадо; замена за кафе;

чоколада; чоколадни намази што содржат

кристализиран шеќер за исхрана; чипс
[производи
од
житарици];
шоу-шоу

јаткасти плодови; кнедли на база на брашно;
агаве
сируп
[природни
засладувачи];

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна
Африка]; екстракти од слад за исхрана; слад

стаклести глазури [стаклести преливи];
замрзнати-сушени
јадења
чија
главна

за човечка исхрана; прополис за исхрана на
луѓето; релиш сосови [додатоци за исхрана];

состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења
чија главна состојка е тестенина; пијалаци на

матичен млеч за човечка исхрана што не е за

база на камилица; дулсе ди лече; бибимбап

медицинска употреба; морска вода за
готвење; суши [јапонско јадење]; доматен

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско
месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант

сос; мајонез; крекери; крем пудинг; овошни
желеа [слаткарски производи]; мусли; колач

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како зачин;

од ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид
сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути

сусамово семе [зачин]; пикалили [вид јадење
од закиселен зеленчук]

индиски мирудии и шеќер]; пролетни ролати;
такос [мексиканско јадење]; тортиљи; леден
чај; пијалаци што се на основа на чај;
преливи за салати; лебни трошки [презла];
табуле [вид ориентално јадење од пченица];
алва; пити со јајца, сирење и сланина; сафт
од печено месо; соја (тесто од соја)

(210) TM 2018/178

(220) 05/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, MK
(540)

[производи за исхрана]; мали парчиња храна
од жита; мали парчиња храна од ориз;
варена пченка; бакардан; прашок за печење;

WHY NOT

сода бикарбона [бикарбонат на сода за
готвење]; ароматични градинарски тревки,

(551) индивидуална
(510, 511)

конзервирани; готови оброци од кнедли;
глазура за торти; чоколаден мус; десерт во

кл. 30 кондиторски производи

форма на мус [слатки]; овошни преливи

(210) TM 2018/179

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;
песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе за

(442) 31/05/2018
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

јадење [зачин]; пченични никулци за јадење;
високопротеински плочки од житарки; тартар-

ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, MK

крем за готвење; глутенски додатоци за
кулинарска употреба; сос за тестенини;

(540)

Трговски марки
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WOW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи
(210) TM 2018/181

(220) 05/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип
ул. Солидарност бр. 76, Штип, MK
(540)

гелови, масла, средства за чистење на
кожата,

сапун

за

тело,

пилинзи,

навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на
кожа за отстранување на брчки; третмани за
врат за локална употреба, имено, лосиони,
креми, гелови, масла, средства за чистење
на
кожата,
пилинзи,
навлажнувачи,
кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и
препарати за нега
отстранување на

на
брчки

кожа
на врат;

за
не-

медицински третмани за стрии, имено,
лосиони, креми, гелови, масла, средства за
(591) сива и розева

чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи,
кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и

(531) 26.04.09;27.05.01

препарати за нега

(551) индивидуална
(510, 511)

отстранување на брчки за третирање на
стрии на
кожа; не медицински третмани

кл. 17 пластика во обликувана форма за
користење
во
производство

за целулит, имено, лосиони, креми, гелови,
масла, средства за чистење на кожа,

кл. 19 градежни материјали (неметални)
кл. 20 производи од пластика

навлажнувачи, кондиционери за кожа за
намалување на целулит; третмани за

на

кожа

за

избелување и/или осветлување на кожата,
(210) TM 2018/182

(220) 06/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Deciem Beauty Group Inc
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A
1RA, CA

имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства
за
чистење
на
кожата,
навлажнувачи, кондиционери за кожа за
избелување и осветлување на кожа;

(740) Друштво за застапување од областа на

продукти за нега на коса, имено, спрејови за
коса, лосиони за нега на коса, регенератори

индустриската сопственост ЖИВКО

за коса и гел за коса; козметика; препарати

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

за чистење, избелувачи и други супстанции
за употреба за алишта, имено, избелувач за

(540)

алишта, детергенти за алишта и восок за
алишта; препарати за чистење, полирање,

AVESTAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички препарати за нега на тело;
продукти за нега на тело и кожа, имено,
навлажнувачи за лице, навлажнувачи за
тело, третмани против стареење на лице;
продукти против стареење на тело, имено,
креми против стареење за тело, лосиони,
204 | С т р а н а

триење и абразивни препарати; сапуни,
имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за
тело, сапун за капење и сапун за раце;
есенцијални масла, лосиони за коса;
средства за чистење на забите, креми за
лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи
за тело, колонска вода; парфимирана вода;
парфеми; дезедоранс за лична употреба
кл. 35
услуги за продавници за
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малопродажба од полето на козметиката,

продукти против стареење на тело, имено,

продукти за лична нега, продукти за нега на

креми против стареење за тело, лосиони,

кожа, лице и тело и продукти за убавина;
услуги за онлајн малопродажба од полето на

гелови, масла, средства за чистење на
кожата,
сапун
за
тело,
пилинзи,

козметиката, продукти за лична нега,
продукти за нега на кожа, лице и тело и

навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на

продукти за убавина

кожа за отстранување на брчки; третмани за
врат за локална употреба, имено, лосиони,

(210) TM 2018/184

(220) 07/03/2018

креми, гелови, масла, средства за чистење

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за рекламирање и услуги

на
кожата,
пилинзи,
навлажнувачи,
кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и

ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје
ул. Рилски конгрес бр. 21, Скопје, MK

препарати за нега на кожа за отстранување
на брчки на врат; не-медицински третмани за

(540)

стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла,
средства за чистење на кожата, пилинзи,
навлажнувачи,

кондиционери

за

кожа,

емолиенти за кожа и препарати за нега на
кожа за отстранување на брчки за третирање

(531) 03.11.07;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/198

(220) 09/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Deciem Beauty Group Inc
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A
1R4, CA
(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)

DECIEM

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, гелови, масла,
средства
за
чистење
на
кожата,
навлажнувачи, кондиционери за кожа за
избелување и осветлување на кожа;
продукти за нега на коса, имено, спрејови за
коса, лосиони за нега на коса, регенератори
за коса и гел за коса; козметика; препарати
за чистење, избелувачи и други супстанции
за употреба за алишта, имено, избелувач за
алишта, детергенти за алишта и восок за
алишта; препарати за чистење, полирање,
триење и абразивни препарати; сапуни,
имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за

(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;
парфеми; дезедоранс за лична употреба

(551) индивидуална

Трговски марки
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кл.

35

услуги

за

продавници

за

(540)

малопродажба од полето на козметиката,
продукти за лична нега, продукти за нега на
кожа, лице и тело и продукти за убавина;

MELIORA

услуги за онлајн малопродажба од полето на
козметиката, продукти за лична нега,

(551) индивидуална
(510, 511)

продукти за нега на кожа, лице и тело и
продукти за убавина

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/208

(210) TM 2018/200

(220) 09/03/2018
(442) 31/05/2018

(220) 13/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Бојан Јовановски

(731) B.S.A.
33 Avenue du Maine - Tour Maine

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK

Montparnasse, 75015, Paris, FR

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена
(531) 26.01.17;27.05.24;27.07.17
(591) светло и темно жолта, бела, црвена,
сива, кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 08.01.06;08.03.25;25.01.19
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

(510, 511)

управување со
работи; односи

кл. 29 млечни производи, путер, сирење,
павлака (млечен производ); мешавини и

презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
(професионално
бизнис

подготвени јадења што ги содржат претходно
споемнатите производи

консултирање);
бизниз
менаџмент
кај
уметничките професии; демонстрација на
производи,

(210) TM 2018/204

(220) 13/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ

работата; канцелариски
со јавноста; медиумска

ангажирање

манекенки

за

рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

експорт-импорт Беловиште Гостивар
ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други
лица (комерцијална

Гостивар, MK

администрација за издавање лиценци за
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стоки и сулуги за други лица), медиуми за

информации

комуникација,

телекомуникациите,

маркетинг

услуги,

изложби

од

областа
кабелска

на

телевизија

(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување време за

(емитување
кабелска
телевизија),
компјутерски терминали (комуникација со

рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен простор, информации, јавно

помош
на
компјутерски
терминали),
обезбедување вести и информации по пат на

мислење (испитување на јавното мислење),
информативни
агенции;
комуникациски

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

медиуми

кориснички

(презентација

на

стоки

преку

пристап

и
глобална
обезбедување
на

глобалната

комуникациски медиуми), за малопродажба;
on-line рекламирање по пат на компјутерска

компјутерска мрежа [провајдери на услуги],
обезбедување пристап до бази на податоци,

мрежа односи со јавност, промоција,
промовирање на продажбата за трети лица,

обезбедување телекомуникациски врски на
глобалната
компјутерска
мрежа,

објавување рекламни текстови, дејности,
плакатирање /огласување/, преписи на

обезбедување телекомуникациски канали за
телевиско
купување,
[телешопинг],

соопштенија, промоција /продажба за трето

пренесување преку сателит, телевизиски

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

програми (емитување телевизиски програми),
услуги на поставување телекомуникациски

рекламирање по пат на радио рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи

довод и приклучок, услуги на поставување
телекомуникациски довод и приклучок,

(ширење на рекламни огласи), организирање
трговски саеми за комерцијални или

услуги на пренесување конференции од
далечина, услуги со електронски огласни

рекламни цели, ширење на рекламни огласи

табли

и рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци), обработка

кл. 41
образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

на текстови, организирање дејности и
советување за организирање; советување за

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

бизнис
работење
и
организација;
телевизиско
рекламирање;
уметнички

на шоу програми); резервирање места за
шоу програми; организирање шоу програми

професии

[импресарио

(бизнис

менаџмент

уметничките
кл. 38
телекомуникации,

кај

професии)
услуги на

[телекомуникациски

услуги];

услуги]

видеокамери

(изнајмување видео камери), видеоленти
(изнајмување видеоленти и монтажа на

телекомуникација
и
информативна
технологија, имено, пренос на глас,

видеоленти),
(организирање

податоци, слика, аудио, видео и информации
по пат на телефон, телевизија и глобална

електронско издаваштво, забава (планирање
на забава), информации за образовни и

комуникациска

лична

забавни настани, известување за забави,

кабелска
програми,

звунни записи (изнајмување звучни записи),
избори на убавици (организирање избори на

емитување
телевизиски
програми,
изнајмување време за пристап на глобалната

убавици); изнајмување кинематографски
филмови, изнајмување радио и телевизиски

компјутерска мрежа, изнајмување модеми,
изнајмување телекомуникациска опрема,

апарати,
изнајмување
изнајмување уреди за

мрежа;

услуги

комуникација;
емитување
телевизија, емитување радио

Трговски марки
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театарска

сценографија

и

телевизиски

конференции),

студија, изнајмување филмски проектори и

лотарии),

прибори, конференции
водење конференции),

претстави во живо

(организирање и
микрофилмување

[снимање микрофилмови],
видеоленти,
он-лајн
електронски
обезбедување
публикации

монтажа на
публикување

книги
и
списанија,
на
електронски он-лајн
што

не

може

да

се

лотарии

ноќни

(210) TM 2018/214

клубови;

(организирање
одржување

(220) 14/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје
ул. Перо Наков бр. 116, Скопје, MK
(540)

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање
организирање
натпревари,
работилници,

за
саеми,

образование),
организирање

организирање
организирање

и
и

водење
водење

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,
организирање исложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни
или образаовни цели), пишување текстови
што

не

се

рекламни,

подготвување

и

емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување
приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови
(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на
репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска

(591) сина и бела
(531) 26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 вентил од метал, арматура за водовод
кл. 11 хидранти
(210) TM 2018/215

(220) 14/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) КИППЕР МАРКЕТ
Браќа Миладинови 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

забава, студија, услуги на естрадни уметници
[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување филмови,
услуги

на

фотографија,

фотографски

репортажи, тонски снимки (изнајмување на
тонските снимки), филмови (изнајмување на
филмовите);
прикажување
филмови;
синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на
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исхрана, шпагети, макарони, вермичели [вид
тенки, долги тестенини], равиоли, резанки од
тесто,
кл.
35

фиде
рекламирање,

[тестенини]
водење
на

работењето;услуги при продажба на големо
и мало и увоз-извоз со: брашно и производи
од жито, производи од тесто, тестенини,
тестенини за исхрана, шпагети, макарони,
вермичели [вид тенки, долги тестенини],
равиоли, резанки од тесто, фиде [тестенини]

(591) портокалова и виолетова
(531) 26.03.16;26.13.25;27.05.08

(210) TM 2018/216

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) КИППЕР МАРКЕТ
Браќа Миладинови 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
обука; обука (практична обука),
организирање
организирање

и
и

водење
конгреси,
водење конференции,

организирање
организирање

и
и

водење
концепти,
водење
работилници

(обука), организирање и водење семинари,
организирање
и
водење
семинари
(организирање

(591) црна, црвена, бела
(531) 27.05.01;27.05.11

семинари),
водење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

желеа,

џемови,

мармелади

кл.
35
рекламирање,
водење
на
работењето;услуги при продажба на големо
и мало и увоз-извоз со: желеа, џемови,
мармелади
(210) TM 2018/238

(220) 20/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Стопанска Комора на СевероЗападна Македонија
ул. Димитрија Чуповски бр. 13, 1000,
Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

симпозиуми

симпозиуми,
и
водење

(организирање и
симпозиуми)

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
дават трети лица за задоволување на
потребите

на

поединиците,

безбедносни

услови за заштита на имот и лица
(210) TM 2018/239

(220) 20/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TRAILMAX MIXTOUR
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 12 гуми за мотоцикли

кл. 9

апарати за снимање, пренос и

репродукција
(210) TM 2018/240

(220) 20/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Здружение за спорт ОФФ РОУД КЛУБ
ПЕЛИСТЕР, Битола
ул. 26, бр. 9/4-18, 7000, Битола, MK

на

звук

или

слики;аудио

музички плеери;апарати за снимање на
медии;уреди за аудио репродукција;единици
за
чување
на
компјутери;празни

резервни
флеш

копии
за
мемориски

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

картици;празни USB приклучоци;торби за
пренос
на
компјутерски
хардвер

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(опрема);апарати за компјутерска анализа,

(540)

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

(591) зелена, крем, портокалова, црна, бела
(531) 05.01.01;18.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
спортски и културни активности,
забава, организирање спортски натпревари,
изнајмување спортски терени, обезбедување
спортска опрема, услуги на спортски
кампови, обука (тренирање);
обука, (демонстрирање)
(210) TM 2018/255

практична

(220) 23/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Western Digital Technologies, Inc. A
corporation of Delaware
5601 Great Oaks Parkway San Jose,
California 95119, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

и
софтвер
за
складирање
на
податоци;компјутерски хардвер кој опфаќа
шасија,
куќиште,
напојување,
кабли;компјутерски хардвер за префрлање,
складирање,
пренос
и

пронаоѓање,
превземање,
испорака
на
дигитални

содржини;компјутерски хардвер, имено, хард
диск
единици
и
полупроводнички
дискови;компјутерски хардвер;компјутерска
меморија;уреди
меморија;уреди

за
за

компјутерска
складирање
на

компјутерски мрежи, имено, медиумски
плеери, празни дигитални медии за
складирање,

преносни

хард

дискови,

единици за полупроводнички дискови, флеш
мемориски единици, хибридни диск единици
и компјутерски
складирање
и

периферни единици за
чување
на
резервни

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

електронски податоци било локално или
преку телекомуникациска мрежа или преку

(540)

облак;уреди за складирање на компјутерска

UPTHERE
(551) индивидуална
(510, 511)
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пренос,

проследување,

компјутерски

системи;мемориски

прикажување и репродукција на текстови,

дискови;диск драјвери;приклучни станици за

податоци, аудио и видео датотеки, дигитални
слики и мулитимедијални содржини за уреди

уреди за складирање на податоци, имено,
хард диск единици, преносни единици на

за складирање на податоци, хард дискови,
дискови и компјутерски периферни единици

хард дискови, единици на полупроводнички
дискови
и
единици
на
хибридни

на телевизори, видео монитори, проектори,
компјутерски и мобилни уреди, имено,

дискови;компјутерски софтвер за далечински
надзор и анализа кој може да се

компјутерски таблети, паметни телефони,

превземе;електронски

лаптопи;компјутерски
софтвер
овозможува
пронаоѓање

превземање;мобилни
апликации
за
превземање;публикации кои можат да се

кој
на

билтени

за

податоци;компјутерски софтвер;уреди за
чување на податоци на компјутер, имено,

превземат;електронски
картички;електронски

уреди за мрежно складирање на податоци за
делење на датотеки и чување на резервни

компјутери;електронски мемории;футроли за
екстерни хард дискови;футроли за екстерни

датотеки во облак;уреди за чување на

полупроводнички

податоци на компјутер, имено, хардвер за
компјутерска меморија, хард дискови за

мемориски
флеш
картички;флеш
приклучоци;мемориски флеш картички;флеш

компјутери и полупроводнички (SSD) уреди
за компјутери;уреди за чување на податоци

мемориски чипови;флеш меморија;чипови на
интегрални кола;интегрални кола;интерфејси

на
компјутери,
имено,
системи
или
подсистеми за складирање и архивирање на

за компјутери;куќишта на
дискови;футроли
за

електронски

полупроводнички

податоци;хардвер

за

интегрални
компоненти
за

дискови;читачи

на

интерни хард
внатрешни

единици;куќишта

на

складирање на компјутер во облик на
системи или подсистеми за складирање и

внатрешни
единици;магнетни

архивирање
на
електронски
податоци;компоненти за компјутери;кабли за

дискови за снимање;мемориски картици;трЗ
плеери;преносни флеш мемории;електрични

пренос на податоци за употреба
пресметување;софтвер за компресија

во
на

кабли;единици
за
електрично
напојување;печатени кола;научни апарати и

податоци;опрема

на

инструменти;полупроводнички

за

обработка

носачи

полупроводнички
на податоци,

мемории

и

податоци;уреди за складирање на податоци,
имено, хард диск единици, единици на

мемориски контролери;софтвер за пристап
до видео записи и податоци кои се чуваат на

дигитални дискови, медиумски плеери,
празни дигитални медии за складирање,

дистрибуирани
компјутерски
уреди
за
складирање;софтвер за компресирање на

преносни единици на хард дискови, единици
на
полупроводнички
дискови,
флеш

податоци;софтвер за анализа и оптимизација
на
компјутерски
системи;софтвер
за

мемориски единици, единици на хибридни

шифрирање

на

податоци;софтвер

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
користат за анализа и оптимизација на

складирање
на
податоци
и
нивно
пронаоѓање;структурални
куќишта
за

Трговски марки
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електронска и дата опрема;полупроводнички

податоци

плочки

полупроводнички

за

изработка

на

интегрални

од

хард

дискови

дискови

(HDD),

(SSD)

и

кола;компјутерски
приклучни
станици;компјутерски храдвер за системска

компјутерски уреди за
податоци; електронско

складирање
складирање

на
на

анализа за фирмвер и софтвер за
управување со центри за податоци од големи

податоци; индустриски
област
на
анализа

истражувања
на
системи

во
и

размери, анализа на податоци, складирање
на податоци, и анализа на перформанси на

оптимизација на уреди со постојана флеш
меморија, центри за чување и обработка на

системи

податоци,

за

складирање;хардвер

за

хиперскалабилни

компјутерски

компјутерски мрежи;компјутерски периферни
единици;компјугерски софтвер за следење на

системи и компјутерски системи во облак
(cloud); обезбедување на информации за

компјутерски системи;уреди за чување на
податоци на компјутери, имено, хардвер за

компјутерски технологии; инсталирање на
компјутерски
софтвер;
одржување
на

мрежно
складирање
на
податоци;електронски уреди за складирање

вграден софтвер (фирмвер) и софтвер;
следење на компјутерски системи по

на

хард

далечински пристап; чување на резервни

дискови, единици за дигитални дискови,
празни дигитални медии за складирање,

податоци,

копии (бекапување) на податоци вон мрежа;
обезбедување
на
информации
за

преносни хард дискови, единици на
полупроводнички дискови, флеш мемориски

компјутерски технологии и програмирање;
услуги на техничка подршка во област на

единици,
хибридни
диск
единици
и
компјутерски периферни единици;адаптери

комлјутерски хардвер и софтвер; услуги на
техничка подршка во област на компјутерски

за

хардвер,

флеш

имено,

единици

картички;единици

за

за

хард

складирање

на

компјутерски

дискови;футроли
за
внатрешни
хард
дискови;монтажа на подлоги прилагодени за

податоци, складирање на информации,
вмрежување на компјутери и интерфејси,

компјутерски хардвер;подвижни системи за
чување на резервни податоци, имено,

како и диск драјвови, компјутерски диск
драјвови и електронски мемории; научни и

компјутерска опрема која се состои пред се
од
единици
на
хард
дискови
и

технолошки
услуги,
истражување
и
дизајнирање во врска со истите; научни и

полупроводнички дискови, а секундарно од

технолошки услуги во вид на анализи на

компјутерски софтвер;системи за чување на
резервни податоци засновани на подвижен

системи и оптимизација на уреди со
постојана флеш меморија, центри за чување

харддиск;USB
приклучоци
кл. 38 eлектронски пренос на податоци и

и обработка на
хиперскалабилни

документи
кл.
42

преку
комјутерски
мрежи
компјутерско програмирање;

(компјутерски системи кои имаат можност за
додавање на нови процесори, хард дискови

советување

во

компјутерски

и/или мемории на постоечки компјутерски

софтвер; анализа на компјутерски системи;
дизајнирање на компјутерски системи;

и/или
дистрибутивно
опкружување,
карактеристично за сервери со голем број на

советување во област на дизајн и развој на
компјутерски хардвер; дизајн и развој на

компјутери) и анализа на системи на
компјутери во облак (cloud) и оптимизација,

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на
дизајн, развој, ажурирање и одржување на

истажување и дизајн на се во врска во погоре
наведеното; сервер хостинг; услуги на
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техничка подршка, имено, решавање на

кл. 29

проблеми

варено

со

компјутерски

софтвер;

конзервирано, смрзнато, сушено и
овошје;

џемови,

компоти

ажурирање на вграден софтвер (фирмвер) и
софтвер; компјутерство во облак (cloud));

кл. 31 земјоделски производи, свежо овошје
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

услуги на компјутерско и
складирање на податоци;

пијалоци

електронско
услуги на

компјутерска технолошка подршка; услуги на
електронско складирање на податоци за

(210) TM 2018/260

архивирање на бази со податоци, слики и

(731) Мелти ДОО

други електронски податоци; следење на
компјутерски системи по далечински пристап

ул. Јане Сандански 50/2-5, 1000, Скопје, MK

(220) 27/03/2018
(442) 31/05/2018

(540)

како би се обезбедила правилна работа и
оптимизација на наведените системи; услуги
на
платформи
преку
софтверски
платформи;
воспоставување

компјутерски
повторно

(опоравување)

на

компјутерски податоци; услуги на техничко
советување во област на информациони
технологии; услуги на техничка подршка,
имено, услуги на миграции на дата центри,

(591) зелена и нијанси, црна, бела, кафена и

сервери и апликации на бази на податоци

нијанси, жолта, црвена
(531) 08.01.06;27.05.01

(210) TM 2018/257

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Методи КАРАКИРОВ

кл. 43 услуги за храна и пијалаци; услуги за
подготовка храна и пијалаци; услуги и

ул. Максим Горки бр. 5-3, Општина Центар,
1000, Скопје, MK

пијалаци „за носење“ (take away); услуги за

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје
(540)

ресторани за брза храна; услуги за
рресторани и барови што вклучуваат киосци
и ресторани „за носење“ (take away);
обезбедување
подготвени
оброци;
подготовка на храна или оброци
консумација во или надвор од објектот
(210) TM 2018/261

за

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за интернет едукација ЦБЦ
КОЛЕКТИВ ДОО Скопје
(591) црвена, жолта, светло зелена, темно

ул. Востаничка бр. 140, Скопје, MK

зелена, кафена, сина
(531) 01.03.12;05.01.05;05.07.21

(740) Ниновски Петар
ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

БРЕИНСТЕР BRAINSTER
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(551) индивидуална

кл. 35

(510, 511)

рекламирање,

кл. 35 маркетинг; маркетинг истражување;
рекламирање, маркетинг и промотивни

услуги; директен маркетинг; маркетинг
консултации;
маркетинг
информирање;

услуги; директен маркетинг; маркетинг
консултации;
маркетинг
информирање;

маркетинг
кл.
41

маркетинг
кл.
41

информирање за образование; Образовни
услуги; организирање и водење работилници

услуги
[образование];

академии

маркетинг; маркетинг истражување;
маркетинг

академии

информирање за образование; Образовни

[обука];

подучување;

услуги; организирање и водење работилници
[обука];
подучување;
практична
обука

[демонстрирање];
насочување
[совети

и

промотивни

услуги
[образование];

практична

обука

професионално
во
врска
со

професионално
врска
со

образованието
и
оспособувањето];
подготовка и спроведување на едукациони

образованието
и
оспособувањето];
подготовка и спроведување на едукациони

курсеви;
спроведување
курсеви;
кл. 42 дизајн, развој и програмирање на

курсеви;

[демонстрирање];
насочување
[совети

во

курсеви;

компјутерски софтвери; дизајн и развој на

кл. 42 дизајн, развој и програмирање на
компјутерски софтвери; дизајн и развој на

спроведување

софтвер во полето на мобилни апликации;
развој и дизајн на мобилни апликации

софтвер во полето на мобилни апликации;
развој и дизајн на мобилни апликации

(210) TM 2018/263

(210) TM 2018/262

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија

(220) 27/03/2018

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за интернет едукација ЦБЦ
КОЛЕКТИВ ДОО Скопје

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

ул. Востаничка бр. 140, Скопје, MK

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

(740) Ниновски Петар
ул. Златко Шнајдер 4а стан 2, Скопје
(540)

извоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(540)

(591) зелена, црвена, жолта, бела, црна
(591) црна, жолта
(531) 26.04.16;26.11.06;26.13.25

(531) 25.01.19;26.04.03;27.05.01
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
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Гласник Бр.5/2018

кл.

29

31 Maj 2018

млечни

производи

кл.

29

млечни

производи,

јогурт

кл. 35 малопродажба и големопродажба на

кл. 35 малопродажба и големопродажба на

млечни производи

млечни производи

(210) TM 2018/264

(220) 27/03/2018

(210) TM 2018/266

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

извоз с. Радово Босилово

извоз с. Радово Босилово

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, жолта, бела, сива, црна
(531) 11.03.20;25.01.19;26.04.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
млечни
производи,
јогурт
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,

млечни производи, јогурт

(531) 08.03.01;11.03.20;25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2018/265

(510, 511)
кл.
29

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с. Радово Босилово

сива, окер, светла и темна кафена

млечни

производи,

јогурт

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(210) TM 2018/267

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(220) 27/03/2018

извоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) зелена, црвена, жолта, бела

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(531) 25.01.19;26.04.03;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз 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
(531) 08.03.01;11.03.20;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
млечни
производи,
јогурт
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, јогурт

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,

(210) TM 2018/268

сива, окер, светла и темна кафена
(531) 08.03.01;11.01.02;25.01.19

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија

(551) индивидуална
(510, 511)

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово

кл. 29 млечни производи, кисело млеко
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

млечни производи, кисело млеко

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

(210) TM 2018/270

(540)

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер,
светла и темна кафена

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(531) 08.03.01;11.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млечни производи, кисело млео
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, кисело млеко

(591) сина, црвена, бела, зелена, сива, окер,

(210) TM 2018/269

(220) 27/03/2018

светла и темна кафена
(531) 08.03.01;11.01.02;25.01.19

(442) 31/05/2018

(551) индивидуална
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Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(510, 511)
кл.

29

млечни

производи,

павлака

кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, павлака
(210) TM 2018/271

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна,
кафена, окер
(531) 08.03.09;25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млечни производи, сирење
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млечни производи, сирење
(210) TM 2018/283

(220) 30/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за трговија и услуги НЕФА
МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Манапо бр. 3/1-1, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена,
сива, окер, светла и темна кафена
(531) 08.03.01;11.01.02;25.01.19

(591) бела, портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

кл. 29
млечни производи, павлака
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

(510, 511)

млечни производи, павлака

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,

(210) TM 2018/272

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,

(220) 27/03/2018

(442) 31/05/2018
(731) Друштво за производство и трговија

морска пена
материјали,

и

замена на
или
од

сите тие
пластика

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

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

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(540)

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
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Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

(210) TM 2018/286

(220) 18/04/2018
(442) 31/05/2018

(731) Цаноска Љејља
с. Горно Нерези бб, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ГОРСКО СВЕТЛО ПИВО

HEDI'S

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

светло кафена, темно кафена, сива, кремова

месо, риба, живина и дивеч;месни

преработки;конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук;желеа, џемови,
компоти;јајца,
производи;масла

млеко
и
и масти за

млечни
јадење

кл.
35
рекламирање;водење
работењето;управување

на
со

работата;канцелариски

на

работи;услуги

увоз-извоз и трговија на големо и мало со:
месо,
риба,
живина
и
дивеч;месни
преработки;конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук;желеа, џемови,
компоти;јајца,
производи;масла
кл. 39

млеко
и
и масти за

транспортни

млечни
јадење

услуги;пакување

и

складирање стока
(210) TM 2018/340

боја, жолта
(531) 19.03.01;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/342

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(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)

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(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) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр.5/2018

кл.

31

31 Maj 2018

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/344

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,

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

кафена, сива, кремова боја
(531) 25.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

пивски

31

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/348

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

кафена, сива, кремова боја
(531) 25.01.19

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл.
31

пивски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/346

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(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)

ГОРСКО 2L
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова
боја
(531) 19.07.16;25.01.17
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр. 5/2018

31 Maj 2018

кл.

пивски

31

слад

иновации, квалитет и безбедност на храната,

кл. 32 пиво

и означување на исхраната и храната;бизнис

(210) TM 2018/350

советување;советување за рекламирање и
маркетинг;он-лајн малопродажни продавници

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(300) 87/699,219 28/11/2017 US
(731) Chobani LLC
147 State Highway 320 Norwich, New York

со услуги за храна и опрема за јогурт
бар;обезбедување на веб-сајт кој содржи

13815, US

база

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

кл. 36
добротворни услуги, имено,
доделување на средства на организации во

(540)

заедницата,
организации,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, имено, грчки јогурт
и јогурт; пијалаци на база на млеко; пијалаци
на база на јогурт; преработени јаткасти
овошја,
имено,
ф’стаци
маслиново
масло
кл. 30
кафе
кл. 32

и
за

лешници;
храна

мед; пијалаци што се на основа на
флаширана вода; безалкохолни

пијалоци кои содржат овошни сокови и/или
сокови
од
зеленчук
кл. 35 промотивно спонзорство на спортски
настани, фестивали, конгреси и настани во
заедницата;развој

на

деловни

потфати,

вмрежување и формирање консултантски
услуги;услуги
за
инкубација,
имено,
обезбедување работен простор кој содржи
деловна опрема за претприемачи и
бизниси;помош
за
бизнис,
бизнис
советување, бизнис консалтинг и услуги за
планирање

на бизнис

во областите на

одржливи бизнис практики, тим билдинг и
скалирање,
брендирање
и
маркетинг,
вреднување на производи, производство на
производи, развој на производи, услуги за
дизајн на производи и амбалажи, стратегија
за продажба и малопродажба, бизнис
220 | С т р а н а

информации за потрошувачи за производи
во областа на опрема за храна и храна на
на

јогурт

здравствени
непрофитни

установи
и
организации,

училишта,
застапување

детски
организации
за
и еколошки организации;

финансиско

спонзорство

на

спортски

настани, фестивали, конгреси и настани во
заедницата
кл. 41 он-лајн списанија, имено, блогови со
информации,
мислења,
коментари
и
медиуми
во
областа
рецептите,
здравјето,
добросостојбата;

на
готвењето,
исхраната
и

обезбедување

онлајн

билтени во областа на готвење, рецепти,
здравје, исхрана и добросостојба преку епошта; обезбедување на веб-сајт со непреземање видеа во областа на готвење и
рецепти
кл. 43

oбезбедување

информации
рецепти;
бифеа;

во

областа

на
на

веб-сајт
готвење

со
и

ресторански услуги; услуги на
услуги
на
јогурт
бар

кл. 44
oбезбедување на веб-сајт со
информации во областа на здравјето,
добросостојбата и исхраната; обезбедување
на веб-сајт кој содржи информации за
здравјето и исхраната во областа на храна
базирана на јогурт
(210) TM 2018/352

(220) 13/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) Slow Food International
Piazza XX Settembre, 5 12042 Bra (Cuneo), IT
Трговски марки
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела и црвена
(531) 03.11.07;27.05.24

(591) кремова боја, светло кафена, темно

(551) индивидуална
(510, 511)

кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна,
златна

кл.

16

хартија,

печатени

работи,

книговезнички
материјал,
канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња; книги;
списанија; печатени материјали; печатени
публикации;
проспекти

периодични

публикации;

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

(210) TM 2018/362

(220) 17/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

комерцијална администрација за издавање
лиценци за услуги за други лица; барање

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

спонзорства;

(540)

преговарање

и

скпучување

слад

кл. 32 пиво

трговски
трансакции
за
трети
лица;
обезбедување информации преку вебстраница; претставување на производи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности
(210) TM 2018/361

(220) 17/04/2018

(442) 31/05/2018
(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)

Трговски марки

СКОПСКО Нефилтрирано
(591) кремова боја, светло кафена, темно
кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна,
златна
(531) 19.07.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл.

пивски

31

слад

кл. 32 пиво

(510, 511)
кл. 30
бисквити, желеа (овошни желеа)
[слаткарски производи], производи од тесто и

(442) 31/05/2018

слатки, слаткарски производи, колачиња,
чајни колачиња, колачиња со разни видови

(731) Igor Radić
ul. Gročanska br. 035/4, Vračar, 11000,

полнења,
чоколадни
колачи
кл. 35 рекламирање, услуги при увоз-извоз и

Beograd, RS

продажба на големо и мало на: бисквити,

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

желеа
(овошни
желеа)
[слаткарски
производи], производи од тесто и слатки,

(540)

слаткарски производи, колачиња, чајни
колачиња, колачиња со разни видови

(210) TM 2018/364

(220) 17/04/2018

полнења, чоколадни колачи
(210) TM 2018/377

(220) 19/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
(591) црвена, жолта, златна

ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

(531) 25.01.19;26.11.01
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 сувомеснати производи од свинско и
јунешко месо
(210) TM 2018/367

(540)

(220) 17/04/2018

(442) 31/05/2018
(731) NPT "KAMILA" Sh.P.K.
Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно сина,
црвена, кафена
(531) 05.05.21;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масло за јадење

(591) темно кафена, бела и сива
(531) 26.11.11;27.05.02
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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)

28

TM 2016/1117

31

TM 2018/0342

35

TM 2018/0266

1

TM 2017/1158

28

TM 2018/0124

31

TM 2018/0344

35

TM 2018/0267

3

TM 2018/0182

29

TM 2018/0161

31

TM 2018/0346

35

TM 2018/0268

3

TM 2018/0198

29

TM 2018/0162

31

TM 2018/0348

35

TM 2018/0269

5

TM 2018/0184

29

TM 2018/0200

31

TM 2018/0361

35

TM 2018/0270

5

TM 2018/0204

29

TM 2018/0215

31

TM 2018/0362

35

TM 2018/0271

6

TM 2018/0214

29

TM 2018/0216

32

TM 2018/0072

35

TM 2018/0272

9

TM 2016/1112

29

TM 2018/0257

32

TM 2018/0164

35

TM 2018/0286

9

TM 2016/1117

29

TM 2018/0263

32

TM 2018/0340

35

TM 2018/0350

9

TM 2017/1195

29

TM 2018/0264

32

TM 2018/0342

35

TM 2018/0352

9

TM 2017/1196

29

TM 2018/0265

32

TM 2018/0344

35

TM 2018/0367

9

TM 2018/0255

29

TM 2018/0266

32

TM 2018/0346

36

TM 2017/1195

10

TM 2018/0124

29

TM 2018/0267

32

TM 2018/0348

36

TM 2017/1196

11

TM 2018/0214

29

TM 2018/0268

32

TM 2018/0350

36

TM 2018/0350

12

TM 2018/0239

29

TM 2018/0269

32

TM 2018/0361

38

TM 2017/1195

14

TM 2016/1112

29

TM 2018/0270

32

TM 2018/0362

38

TM 2017/1196

14

TM 2016/1117

29

TM 2018/0271

34

TM 2018/0123

38

TM 2018/0208

16

TM 2015/0086

29

TM 2018/0272

34

TM 2018/0128

38

TM 2018/0255

16

TM 2017/0647

29

TM 2018/0350

34

TM 2018/0153

39

TM 2017/0085

16

TM 2018/0101

29

TM 2018/0364

35

TM 2018/0072

39

TM 2018/0022

16

TM 2018/0352

29

TM 2018/0377

35

TM 2018/0101

39

TM 2018/0286

17

TM 2018/0181

30

TM 2016/0621

35

TM 2018/0161

40

TM 2018/0171

19

TM 2018/0181

30

TM 2016/0622

35

TM 2018/0162

41

TM 2015/1281

20

TM 2018/0168

30

TM 2017/0493

35

TM 2018/0182

41

TM 2016/0848

20

TM 2018/0181

30

TM 2017/0647

35

TM 2018/0198

41

TM 2016/1112

20

TM 2018/0283

30

TM 2018/0072

35

TM 2018/0208

41

TM 2016/1117

22

TM 2016/0848

30

TM 2018/0173

35

TM 2018/0215

41

TM 2018/0022

24

TM 2018/0124

30

TM 2018/0178

35

TM 2018/0216

41

TM 2018/0101

24

TM 2018/0168

30

TM 2018/0179

35

TM 2018/0238

41

TM 2018/0208

24

TM 2018/0283

30

TM 2018/0286

35

TM 2018/0261

41

TM 2018/0238

25

TM 2018/0124

30

TM 2018/0350

35

TM 2018/0262

41

TM 2018/0240

25

TM 2018/0168

30

TM 2018/0367

35

TM 2018/0263

41

TM 2018/0261

28

TM 2016/0848

31

TM 2018/0257

35

TM 2018/0264

41

TM 2018/0262

28

TM 2016/1112

31

TM 2018/0340

35

TM 2018/0265

41

TM 2018/0350
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41

TM 2018/0352

42

TM 2018/0261

43

TM 2018/0164

45

TM 2015/1281

42

TM 2015/1281

42

TM 2018/0262

43

TM 2018/0257

45

TM 2017/1195

42

TM 2017/1195

42

TM 2018/0283

43

TM 2018/0260

45

TM 2017/1196

42

TM 2017/1196

43

TM 2018/0022

43

TM 2018/0350

45

TM 2018/0238

42

TM 2018/0255

43

TM 2018/0072

44

TM 2018/0350

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2016/621

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2016/622

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА

MK/T/ 2017/493

ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје

MK/T/ 2016/848

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/1158

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/1112
MK/T/ 2016/1117

ДООЕЛ ДАР ПЕТ - ТРАНС ПРИЛЕП

MK/T/ 2017/85

April International Enterprise Pte. Ltd

MK/T/ 2015/86

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION
LIMITED

MK/T/ 2017/647

ENNELIN LTD

MK/T/ 2017/1195

ENNELIN LTD

MK/T/ 2017/1196

Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/22

М ХОУСЕ ДООЕЛ

MK/T/ 2018/72

Друштво за трговија и услуги ТИА МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје

MK/T/ 2018/101

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2018/123

Тодоровски Антонио

MK/T/ 2018/124

Philip Morris Products S.A.

MK/T/ 2018/128

British American Tobacco (Brands) Limited

MK/T/ 2018/153

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
КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово

224 | С т р а н а

MK/T/ 2018/161
MK/T/ 2018/162
MK/T/ 2018/164

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

31 Декември 2017

Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2018/168

Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о извоз-увоз с. Челопек

MK/T/ 2018/171

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и
мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

MK/T/ 2018/173

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/178

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/179

БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип

MK/T/ 2018/181

Deciem Beauty Group Inc

MK/T/ 2018/182

Друштво за рекламирање и услуги ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/184

Deciem Beauty Group Inc

MK/T/ 2018/198

B.S.A.

MK/T/ 2018/200

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт
Беловиште Гостивар

MK/T/ 2018/204

Бојан Јовановски

MK/T/ 2018/208

МЗТ ЕНЕРГЕТИКА АД Скопје

MK/T/ 2018/214

КИППЕР МАРКЕТ

MK/T/ 2018/215

КИППЕР МАРКЕТ

MK/T/ 2018/216

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

MK/T/ 2018/238

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2018/239

Здружение за спорт ОФФ РОУД КЛУБ ПЕЛИСТЕР, Битола

MK/T/ 2018/240

Western Digital Technologies, Inc. A corporation of Delaware

MK/T/ 2018/255

Методи КАРАКИРОВ

MK/T/ 2018/257

Мелти ДОО

MK/T/ 2018/260

Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/261

Друштво за интернет едукација ЦБЦ КОЛЕКТИВ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/262

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

Трговски марки

MK/T/ 2018/263
MK/T/ 2018/264
MK/T/ 2018/265
MK/T/ 2018/266
MK/T/ 2018/267
MK/T/ 2018/268
MK/T/ 2018/269
MK/T/ 2018/270
MK/T/ 2018/271
MK/T/ 2018/272
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Босилово
Друштво за трговија и услуги НЕФА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2018/283

Цаноска Љејља

MK/T/ 2018/286

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2018/340

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2018/342

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2018/344

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2018/346

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2018/348

Chobani LLC

MK/T/ 2018/350

Slow Food International

MK/T/ 2018/352

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

MK/T/ 2018/361

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

MK/T/ 2018/362

Igor Radić

MK/T/ 2018/364

NPT "KAMILA" Sh.P.K.

MK/T/ 2018/367

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

MK/T/ 2018/377

Сојуз на стопански комори на Македонија

MK/T/ 2015/1281
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 26051

(151) 22/05/2018

(210) TM 2008/272

(220) 14/03/2008

(181) 14/03/2018
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски торби, комјутерски кутии,
футроли за мобилни телефони, џебни
калкулатори, кутии посебно направени за
фотографски апарати и инструменти, очила
за сонце, компјутерски периферни уреди,
плочи за електрични батерии, штекери,
приклучоци и др. електрични спојки,

(591) бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе

заштитни
шлемови
за
спортови
кл. 18 торби за патување, ранци, портмонеа,
и

замена

за

кафе

спортски торби, училишни ученички торби,

кл. 43 подготвување на пијалоци

кожени ремени, кожени ленти, чадори,
актовки, облека за домашни миленичиња

(111) 26048

(151) 22/05/2018

(210) TM 2013/523

(220) 03/06/2013
(181) 03/06/2023

кл. 25
облека, обувки, капи, чорапи,
ракавици, (облека), шамии, спортски обувки,

(450) 31/05/2018
(732) ХК СИНО-УС Фешн Цо. Лимитед and
HK SINO-US Fashion Co. Limited, Hong
Kong
Хонг Конг соба 2008, кат 20, Фортрес
Тауер, 250 Кингс Роуд, Норт Поинт, HK and
room 2008, 20th floor, Forthress Tower, 250
King's Road, North Point, HK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

спортски чизми, јакни (облека), водоотпорна
облека
(111) 26052

(151) 22/05/2018

(210) TM 2014/776

(220) 14/07/2014

(181) 14/07/2024
(450) 31/05/2018
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BLUE 3 ICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви за една употреба
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компоти, јајца, млеко и млечни производи,
(111) 25815

(151) 14/05/2018

масла

и

масти

за

јадење

(210) TM 2015/329

(220) 25/03/2015
(181) 25/03/2025

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија на големо и

житарици, леб ,колачи, слатки; бомбони;
сладолед; мед, сируп од меласа; квасец,

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Димо Хаџи Димов бр.6Б , MK

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви
(зачини);
мирудии;
мраз

(740) Ѓурѓа Георгиева

кл. 31

ул.Димо Хаџи Димов бр. 6Б
(540)

продукти и зрна кои не се вклучени во други
класи; живи животни; свежо овошје и свеж

земјоделска, градинарски и шумски

зеленчук; храна за животни и адитиви на
храна за животни; сипина коска; коски и
работи за жвакање кои се јадат; легла за
животни
кл. 44
(591) црвена, зелена и бела

медицински услуги; ветиринарни

услуги; хигиенска нега и нега на убавина на
луѓето или животните; услуги од областа на
земјоделството;
шумарството

градинарството

мало со прехрамбени производи, средства за
лична хигиена, средства за чистење,

(111) 25944

(151) 11/05/2018

(210) TM 2015/636

(220) 18/06/2015

пијалоци и вода

(181) 18/06/2025
(450) 31/05/2018
(732) ДООЕЛ Ликуки-Хоме
ул. Јорго Костовски бр. 46, 7000, Битола,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и

(111) 25951

(151) 22/05/2018

(210) TM 2015/589

(220) 04/06/2015
(181) 04/06/2025

(450) 31/05/2018
(732) ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани
ул. Индустриска бр. 1, Кочани, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

и

MK
(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме
ул. Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Кременица, 7000,
Битола
(540)

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

LEVIDIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

(591) зелена, плава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода

преработки, конзервирано, смрзнато, сушени
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
Трговски марки

(111) 25946

(151) 11/05/2018
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(210) TM 2015/640

(220) 19/06/2015
(181) 19/06/2025

(450) 31/05/2018
(732) Кошаркарски клуб МЗТ Скопје
Аеродром АД Скопје
бул. Јане Сандански бр. 1, 1000, Скопје,
MK
(540)
(591) виолетова, бела, црвена, зелена,
жолта, портокалова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
(111) 25860

(151) 04/05/2018

(591) сина, бела, црна, жолта и портокалова
(551) индивидуална

(210) TM 2015/816

(220) 07/08/2015
(181) 07/08/2025

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, календари, постери,

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, промет и

канцелариски
кл. 18
торби,

материјали,

кеси

торби, училишни торби, спортски
торби
за
лап
топ

кл. 21
чаши, подметачи за чаши
кл. 25 спортска облека и капи, дресови,
маици,
кл. 40
кл. 41

тренерки,
чорапи,
печатење, текстил,

услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

шалови
везење

образовни услуги, обука, забава,

спортски и културни активности, книги и
списанија
(111) 25859

(151) 04/05/2018

(210) TM 2015/815

(220) 07/08/2015
(181) 07/08/2025

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

(591) виолетова, бела, црвена, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, MK

варено овошје; желеа,
кл.
30

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

31

џемови, компоти
чај
свежо

овошје

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци
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услуги на обезбедување храна и

пијалаци

TASTE THE FEELING

(111) 26038

(151) 22/05/2018

(210) TM 2015/1030

(220) 14/10/2015
(181) 14/10/2025

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30
кафе,
чај
и
какао
кл. 32 пива; минерална и газирана вода и

(450) 31/05/2018
(300) 201532085 15/04/2015 AZ
(732) Global Horizon Ventures Limited

други
безалкохолни
пијалоци;
овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други

Room 3907-08, 39th Floor, Hopewell Centre,
183 Queen's Road East, Wanchai, HK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)

препарати за правење пијалоци
(111) 26049

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/623

(220) 20/06/2016
(181) 20/06/2026

(450) 31/05/2018
(732) Финансиско друштво МКеш
Македонија ДООЕЛ Скопје
ул. Орце Николов бр. 68 кат 1, 1000,

JADE
(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)
кл. 34
тутун,

(540)
преработен

или

сиров;

производи од тутун; замени за тутун, кои не
се користат во медицински или куративни
цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни
машинки за правење на цигари; туби за
цигари;

филтери

за

цигари;

хартија

за

цигари; електронски цигари; течности за
електронски цигари; кибрити и артикли за

(591) бела, сива, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,
повлекување или трансфер на парични

пушачи
(111) 25963

(151) 22/05/2018

(210) TM 2015/1287

(220) 16/12/2015

средства
[ATM];
апарати за демагнетизирање за магнетни
ленти;
апарати

за

картички

(кодирани

corporation organized under the laws od
Delaware

кодирани
магнетни;

белегзии

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US

кодирани
магнетни

картички,
магнетни;
карти
за
идентификација;

(740) Друштво за застапување од областа на

магнетни
магнетни

ленти;
податоци;

(181) 16/12/2025
(450) 31/05/2018
(732) The Coca-Cola Company, a

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
Трговски марки

обработка

носачи

на

картички),
за

податоци;
магнетни;

идентификација,

на

носачи на податоци (магнетни носачи на
податоци);
носачи на податоци (оптички носачи на
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податоци);

комерцијално или индустриско управување

оптички

носачи

на

податоци;

за

(помош

комерцијално

и

парични средства (автоматски благајни за
депонирање, повлекување или трансфер на

индустриско
компјутерски

бази

управување);
на
податоци

парични
средства)
[ATM]
кл. 35 ажурирање на рекламниот материјал;

(систематизација
на
компјутерски
бази

информации
во
на
податоци);

анализа
на
цените;
ангажирање манекени за рекламирање или

компјутерски бази на податоци (собирање
информации во компјутерски бази на

промовирање

податоци);

на

производи;

аукционерство;
аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];

компјутерско рекламирање преку интернет;
консултации за раководење со персонал;

барање
бизнис (помош

консултирање
консултирање);

спонзорства;
водењето бизнис);

во

бизнис
бизнис
бизнис

консултирање

бизнис
бизнис

информации;
истражување;

лепење
маркетинг

(професионално

маркетинг

консултирање);
проценки;

бизниси (услуги
бизнисите);

за

преместување

вработување
директно
рекламирање
дистрибуција

на

персонал;
преку
пошта;

на

примероци;

бизнис

плакати;
истражување;
студии;

надворешно
објавување
обработка
одговор

(професионално

рекламирање;
текстови;

рекламни
на
(телефонски

претплатниците
пишување
подготовување

текстови;
одговор)
за

што не
рекламни

се

даночни

достапни;
текстови;
уплати;

договарање претплати за телекомуникациски
услуги
за
трети
лица;

помош за комерцијално или индустриско
управување;

економско
експерти

потрошувачи (комерцијални информации и
советување на потрошувачи) [советувалиште

прогнозирање;
ефикасност;

за

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;

за
пребарување

изнајмување

претплати

рекламен

материјал;

(бизнис
(договарање

потрошувачи];
пребарување);
претплати)

за

индустриско
управување
(помош
за
комерцијално или индустриско управување);

телекомуникациски услуги за трети лица;
прогнозирање (економско прогнозирање);

информативни
информативни

агенции

(комерцијалноагенции);

промовирање на продажбата за трети лица;
проценки
(бизнис
проценки);

информации
испитување

(бизнис
(бизнис

информации);
испитување);

радио
реклами;
раководење (советодавни услуги за бизнис

испитување
јавно мислење
мислење);

на

јавното

(испитување

мислење;
на

јавното

раководење);
рекламен
материјал
рекламниот

(ажурирање
на
материјалј);

книговодство;
комерцијални информации и советување на

рекламен материјал (изнајмување рекламен
материјал);

потрошувачите
потрошувачи];

рекламирање;
рекламирање
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рекламирање

преку

пошта;

недвижен

рекламирање

преку

радио;

имот);

имот

недвижен

(проценување

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);

организирање
позајмување

рекламни текстови (објавување рекламни
текстови);

пренесување
пренесување

средства

(електронско
средства);

рекламни текстови
текстови);

проценки
[осигурување,

(финансиски
банкарство,

проценки)
недвижнини];

систематизација

(пишување

на

рекламни

информации

во

служби

врз

за

наплаќање;
на
залог;

основа

кредитни

картички;

компјутерски
бази
на
податоци;
собирање информации во компјутерските

советување
во
врска
со
финансии;
спонзорирање (финансиско спонзорирање);

бази
собирање

управување
факторинг

на
статистички

советување
советување

за
за

податоци;
податоци;

бизнис
работење;
бизнис
работење
и

(финансиско
управување);
[администрирање
на

побарувачката на
посредство
на

една организација со
надворешен
орган];

организација;

финансии

советување на потрошувачите (комерцијални
информации
и
советување
на

финансии);
финансиски

потрошувачите)
потрошувачи];

за

финансиски
банкарство,

реклами;
рекламирање;

финансиски
финансиско

услуги;
спонзорирање;

(договарање

финансиско

управување;

претплати за телекомуникациски услуги ) за
трети
лица;

штедилници

телефонски одговор за претплатници што не
се
достапни;

(111) 25848

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/630

(220) 22/06/2016

кл.
36
агенциии

(181) 22/06/2026
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија

[советувалиште

телевизиски
телевизиско
телекомуникациски

агенции
за
за
кредити

анализирање
банкарски
банкарски

услуги

(финансиско

наплаќање;
долгови;

анализирање);

служби за дебитни картички;
трансакции
од
дома;

(советување

во

врска

информации;
проценки

[осигурување,
недвижнини];

и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK

гаранции;
давање заеми врз основа на хипотеки;

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

заеми;
издавање

(540)

инвестиции

кредитни

картички;

(капитални

инвестиции);

информации
(финансиски
информации);
кредитни картички (издавање кредитни
картички);
купување
лизинг
наплаќање

на
на
(организирање

Трговски марки

кредит;
недвижности;
наплаќање);

со

Pantemax
(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,
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лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл.

5

фармацевтски

и

(540)

ветеринарни

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување

штетници,

фунгициди,

хербициди
(111) 25817

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/639

(220) 24/06/2016

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги преведување

(181) 24/06/2026
(450) 31/05/2018
(732) Discover Financial Services
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois
60015, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 25855

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/657

(220) 30/06/2016

(181) 30/06/2026
(450) 31/05/2018
(732) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
финансиски услуги; услуги на
кредитни картички, дебитни картиччки и
платежни картички; електронски кредитни и
дебитни
трансакци;
банкарски
услуги;
исплата на сметки и услуги за поднесување;

VERLOTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

препарати;

санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

услуги за електронски трансфер на средства;
услуги за управување со кредит; финансиски

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

информации кои се доставуваат
глобална компјутерска мрежа

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

преку

(111) 25814

(151) 14/05/2018

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(210) TM 2016/640

(220) 24/06/2016

хербициди

(181) 24/06/2026
(450) 31/05/2018
(732) Анета Наумоска
ул. Антон Попов бр. 31-14, 1000, Скопје,
MK
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(732) Соња Чаловска
бул. Партизанси Одреди бр. 6/35, Скопје,

(450) 31/05/2018
(732) Соња Чаловска

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

бул. Партизанси Одреди бр. 6/35, Скопје,
MK

Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска

(540)

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

MK

(591) жолта, бела, црна

(591) кафена, црна, бела, портокалова,
црвена, жолта, беж
(551) индивидуална
(510, 511)
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;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
материјал за

прибор
(освен
мебел);
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
работи
кл. 41

со

работата;

канцелариски

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
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;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
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
кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности
(111) 25989

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/666

(220) 30/06/2016
(181) 30/06/2026

(111) 25879

(151) 14/05/2018

(450) 31/05/2018
(732) Мусах Фејзулов

(210) TM 2016/659

(220) 30/06/2016

Село Горно Нерези, Карпош, Скопје, MK

(181) 30/06/2026
Трговски марки
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(210) TM 2016/670

СКОПЈЕ

(220) 01/07/2016
(181) 01/07/2026

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/05/2018
(732) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ
ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, MK
(740) Ефимија Димовска

MAARIF

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатерни работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 41

апарати)

(освен

облека,
обувки
и
капи
образовни услуги; подготвување

настава; забава;
активности

спортски

и

културни

CitroSeptol
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 спрејови за освежување на здивот;
цитрон (есенцијални масла од цитрон)
кл. 5
разладни спрејови за медицинска

(111) 25821

(151) 30/04/2018

употреба; дезинфекциони производи
медицинска
употреба;
екстракти

(210) TM 2016/669

(220) 01/07/2016

фармацевтска

употреба;

за
за

прочистувачи;

(181) 01/07/2026
(450) 31/05/2018
(732) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ
ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, MK

средства за прочистување; средства за
уништување паразити; средства против

(740) Ефимија Димовска
ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје

медицинска употреба

(540)

(111) 25823

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/671

(220) 01/07/2016
(181) 01/07/2026

главоболки; еукалиптус за фармацевтска
употреба; средства за плакнење на уста за

CitroSeptol Plus

(450) 31/05/2018
(732) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 спрејови за освежување на здивот;
цитрон (есенцијални масла од цитрон)
кл. 5
разладни спрејови за медицинска
употреба; дезинфекциони производи за
медицинска

употреба;

екстракти

ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, MK
(740) Ефимија Димовска
ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје
(540)

за

CitroNasal Plus

фармацевтска
употреба;
прочистувачи;
средства за прочистување; средства за

(551) индивидуална

уништување паразити;
главоболки; еукалиптус

средства против
за фармацевтска

(510, 511)
кл. 3 спрејови за освежување на здивот;

употреба; средства за плакнење на уста за
медицинска употреба

цитрон (есенцијални масла од цитрон)
кл. 5
разладни спрејови за медицинска
употреба;

(111) 26064
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употреба;

прочистувачи;

прочистување;

уништување паразити;
главоболки; еукалиптус

средства

за

(551) индивидуална
(510, 511)

средства против
за фармацевтска

кл. 3 спрејови за освежување на здивот;
цитрон (есенцијални масла од цитрон)

употреба; средства за плакнење на уста за
медицинска употреба

кл. 5
разладни спрејови за медицинска
употреба; дезинфекциони производи за

(111) 25825

(151) 07/05/2018

медицинска
употреба;
екстракти
за
фармацевтска
употреба;
прочистувачи;

(210) TM 2016/672

(220) 01/07/2016

средства

(181) 01/07/2026
(450) 31/05/2018
(732) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ
ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, MK

за

прочистување;

уништување паразити;
главоболки; еукалиптус

средства

средства против
за фармацевтска

употреба; средства за плакнење на уста за
медицинска употреба

(740) Ефимија Димовска
ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје

(111) 25877

(151) 14/05/2018

(540)

(210) TM 2016/682

(220) 04/07/2016

(181) 04/07/2026
(450) 31/05/2018
(732) JJGC Industria e Comerio de Materiais
Dentarios S.A.

CitroNasal
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 спрејови за освежување на здивот;
цитрон (есенцијални масла од цитрон)
кл. 5
разладни спрејови за медицинска
употреба; дезинфекциони производи за
медицинска

употреба;

екстракти

за

фармацевтска
употреба;
прочистувачи;
средства за прочистување; средства за
уништување паразити;
главоболки; еукалиптус

за

средства против
за фармацевтска

употреба; средства за плакнење на уста за
медицинска употреба

Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, 3291,
Cidade Industrial, Curitiba - PR (Parana)
81270-200, ZB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NEODENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки и медицински апарати и
инструменти, за употреба во водена (guided)

(111) 25849

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/673

(220) 01/07/2016

хирургија; хируршка опрема составена од
хируршки
и
медицински
апарати
и

(181) 01/07/2026
(450) 31/05/2018
(732) ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ
ул. Сава Ковачевиќ 15 бр. 344, Скопје, MK

инструменти за употреба во водена (guided)
хирургија;
вештачки
заби;
хируршки

(740) Ефимија Димовска

имено, хируршки инструменти како што е

ул. Прашка бр. 13/3-16, Скопје
(540)

мерач за висина, за проверување длабочина,
хируршки чекан, титаниумски пинцети,

Origoleum

бушалки на развлекување, сврдли за
трепанација; протетски инструменти како

Трговски марки
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момент

клуч,

повеќеаголен

управувач,

активности

управувач за прилоагодување протетика,

кл. 43

рачен
шрафцигер,
хируршки
сетови,
составени пред се од хируршки инструменти,

пијалоци;
привремено
сместување
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни

протетски инструменти како момент клуч,
повеќеаголен управувач, рачен управувач,

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или пивотните; услуги од областа на

управувач за прилоагодување протетика,
рачен шрафцигер и други инструменти како

земјоделството,
шумарството

градинарството

handle), завртка за насадување на коски,
мелници за коски со запчест механизам,

(111) 26050

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/704

(220) 08/07/2016

Columbi механизам за вовлекување и кирета
за поткревање на синуси; забни импланти,

(181) 08/07/2026
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

сечило и Bivers рачка (blade and

протези и
медицински

услуги за подготвување храна и

и

bivers

нивни делови; хируршки и
апарати и инструменти за

употреба во компјутерски водена (guided)

ДООЕЛ Скопје

дентална
хирургија
кл. 35 бизнис услуги, имено, рекламирање,

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK

бизнис менаџмент, бизнис администрација,
канцелариски
работи;
маркетинг,

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

спроведување и следење на програми за
унапредување
на
продажбата;

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

малопродажба (промовирање на продажба);
консултантски
потрошувачка

услуги

за

широка

(111) 25997

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/685

(220) 07/07/2016
(181) 07/07/2026

(450) 31/05/2018
(732) Лидија Балтовска
ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK

(591) црна, бела, кафена и црна
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(540)

саго, замена за кафе; брашно, производи од

ARMADEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
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жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф;
мирудии); мирудии

оцет,

сосови

(111) 25854

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/705

(220) 08/07/2016

(како

(181) 08/07/2026
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(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

MOXIRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

антибактериски
употреба

производи

производи,
за

системска

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25851

(151) 07/05/2018

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности

(210) TM 2016/712

(220) 14/07/2016
(181) 14/07/2026

(111) 25990

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/715

(220) 18/07/2016
(181) 18/07/2026

(450) 31/05/2018
(732) Xian Typical Industries Co., Ltd.
No. 335 South Tai Bai Road, Xi'an, CN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за шиење; машини за везови;
машини за сечење (отрезни машини);
машини за плетење; хармониски редуктори
на брзина; мотори и маси за машини за
шиење; држачи (маси) за машини за шиење;
машини за порабување (за шиење); машини
за составување (парчиња); оверлок (преку
раб на ткаенина) машини за шиење
(111) 26071

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/713

(220) 13/07/2016
(181) 13/07/2026
(450) 31/05/2018

(732) Јусуф Хашими
ул. 113 бр. 17-А, Тетово, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
Трговски марки

(450) 31/05/2018
(732) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

AJAX OPTIMAL 7
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
(111) 25853

(151) 07/05/2018

(210) TM 2016/717

(220) 15/07/2016
(181) 15/07/2026
(450) 31/05/2018
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(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

HEMOQIN

CABLIVI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати (подготовки);
фармацевтски лекови
(111) 25834

(151) 14/05/2018

(210) TM 2016/965

(220) 10/10/2016

(510, 511)

(181) 10/10/2026
(450) 31/05/2018
(732) Трампевски Томе and ДПТУ ТОМЕ И

кл. 5 лекови за терапија на хипертензија и
срцева инсуфициенција

СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола
ул. Смилевска 19, 7000, Битола, MK and

(551) индивидуална

ул. Маршал Тито бр. 71, MK
(111) 25866

(151) 04/05/2018

(740) Трампевски Томе

(210) TM 2016/788

(220) 11/08/2016
(181) 11/08/2026

ул. Смилевска 19, 7000, Битола
(540)

(450) 31/05/2018
(300) 1326562 11/02/2016 BX
(732) Ablynx N.V.
Technologiepark 21 BE-9052 Zwijnaarde, BE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) светло жолта, темно жолта, златнокафена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

ELCAPSUR
(551) индивидуална

кл. 33
алкохол
јаболка;алкохолни

од ориз;алкохол од
екстракти;алкохолни

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати (подготовки);

есенции;алкохолни
пијалаци;алкохолни
пијалаци, освен пиво;алкохолни алкохолни

фармацевтски лекови

пијалаци
што
[ликер];анасонка

содржат
овошје;анасон
[ликер];аперитиви;арак

(111) 25867

(151) 04/05/2018

[ракија од ориз];баијиу [кинески пијалак од

(210) TM 2016/789

(220) 11/08/2016

дестилиран
алкохол];битерс
[ликери];вино;виски;вишновка;водка;дестили

(181) 11/08/2026
(450) 31/05/2018
(300) 1326566 11/02/2016 BX
(732) Ablynx N.V.
Technologiepark 21 BE-9052 Zwijnaarde, BE

рани пијлаци;дигестиви [ликери и жестоки
алкохолни пијлаци];измешани алкохолни

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

круши];куркао [ликер со вкус на кора од

(540)

пијалаци кои не се врз база
пиво;ин;коктели;крушовица
[ракија

портокал];ликери
кл. 35 вработување персонал;бизнис (услуги
за
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проценки;бизнис
во

пребарување;бизнис
водењето

(210) TM 2016/1127

(220) 28/11/2016

бизнис);бизнис

(181) 28/11/2026

менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај
уметничките професии;бизнис консултирање

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги и трговија

(помош

бизнис
истражување;бизнис

(професионално
консултирање);бизнис

ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје
ул. Мариовска бр. 1, 1000, Скопје, MK

испитување;бизнис
информации;барање
спонзорства;аутсорсинг услуги [поддршка на

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

бизниси];аукционерство;ангажирање

(540)

надворешни
управување

фирми за административно
со
компании;ангажирање

манекени за рекламирање или промовирање
на производи;анализа на цените;ажурирање
на рекламниот материјал;ажурирање и
одржување податоци во компјутерски бази на
податоци;администрација

(комерцијална

администрација) за издавање лиценци за
стоки
и
услуги
за
други
лица;административна
обработка
на
нарачките за купување;агенции за увоз и
извоз;агенции за рекламирање;агенции за
вработување
кл. 43

бироа за сместување [хотели,

пансиони];бифеа;детски
јасли;домови
(старечки домови);изнајмување автомати за
вода за пиење;изнајмување за времено
сместување;изнајмување преносни градежни
објекти;изнајмување
состаноци;изнајмување

простории
столови,

за
маси,

чаршави и стакларија;изнајмување уеди за
готвење;изнајмување
уреди
за
осветлување;изнајмување шатори;изработка
на скулптури од храна;кампови за летување
(услуги
на
камповите
за
летување);кампување (обезбедување објекти
за кампување);кантини;кафетерии експрес

(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 услуги во дејности на забава, спортски
и
културни
активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, кафе барови, ресторани
(111) 26105

(151) 22/05/2018

(210) TM 2016/1146

(220) 01/12/2016

(181) 01/12/2026
(450) 31/05/2018
(732) Дрвно индустриски комбинат ФАГУС
ДООЕЛ Пехчево
ул. Индустриска бб, Пехчево, MK
(740) Владимир Цековски
ул. Луј Пастер бр. 14/3, Скопје
(540)

ресторани;летувалишта;мотели;привремено
сместување (резервирање за привремено
сместување);пансиони за сместување на
животни;пансиони;обезбедување објекти за
кампување
(591) црна, бела, портокалова
(111) 26104
Трговски марки

(151) 22/05/2018

(551) индивидуална
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 20 столчиња

(510, 511)

(111) 25968

(151) 22/05/2018

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(210) TM 2017/71

(220) 30/01/2017
(181) 30/01/2027

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(450) 31/05/2018
(732) КУПИГУМИ ДОО Скопје

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

Бул. Србија бр. 10, 1000, Скопје, MK

средства за дезинфекција, препарати за

(540)

уништување
хербициди

(591) црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 гуми,кит за гуми, репарација на гуми
(смеса
за
репарација
на
гуми)
кл. 12 гуми, пневматски гуми, велосипедски
гуми, автомобиски гуми, внатрешни гуми за
пневматски гуми, надворешни гуми за
пневматски гуми, гуми за велосипеди, гуми за
возила, внатрешни гуми (опрема за поправка

штетници,

и ветеринарни
препарати
за

фунгициди,

(111) 26037

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/96

(220) 06/02/2017
(181) 06/02/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

на внатрешни гуми), шарки на вулканизерски
гуми, тубелес гуми за велосипеди, гуми за
тркала
кл. 37

гуми

на
(менување

возила
гуми), гуми

(вулканизирање),
балансирање
вулканизирање гуми (поправање)

гуми,
(551) индивидуална

(111) 25842

(151) 08/05/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/75

(220) 31/01/2017

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
обични метали и нивните легури; метални

(181) 31/01/2027
(450) 31/05/2018
(732) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

LEVUNO
242 | С т р а н а

градежни материјали; метални преносни
конструкции;
метални
материјали
за
железнички шини; жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични; железарија,
мали предмети од железо; метални цевки;
каси; производи од обичен метал кои не се
опфатени
со
другите
класи;
руди
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи;
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печатени работи; книговезнички материјал;
хартија

за

пишување;

лепила

за

(111) 26055

(151) 22/05/2018

канцелариска и куќна употреба; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за

(210) TM 2017/97

(220) 06/02/2017
(181) 06/02/2027

пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија

(освен апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

класи);

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK

видови

печатари;

блокови

за

печатење
кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

рамки за слики; производи ( кои не се
опфатени во другите класи) од дрво, плута,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

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. 21 садовии кутии за домаќинство или
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за правење
четки; производи кои се користат за чистење;
челична волна; сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло); стакларија,
порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се
опфатени
со
другите
класи
кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,
канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и
торби (кои не се опфатени со другите класи);
материјали за полнење (освен од гума или
од пластични материи); сурови текстилни
влакнести
материи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети;
покривки
за
маси
кл. 27
килими, килимчиња, рогозини и
бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
кл. 28

игри и играчки; производи за

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
Трговски марки

COMODITA HOME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции;
метални
материјали
за
железнички шини; жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични; железарија,
мали предмети од железо; метални цевки;
каси; производи од обичен метал кои не се
опфатени
со
другите
класи;
руди
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
хартија
за
пишување;
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови
печатење

печатари;

блокови

за

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала,
рамки за слики; производи ( кои не се
опфатени во другите класи) од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови,
коски, слонова коска, китови коски, школки,
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килибар, седеф, морска пена и замена на

кл. 41

сите

спорт икултурни активности

тие

материјали,

или

од

пластика

кл. 21 садовии кутии за домаќинство или
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен

образовни услуги, обуки, забава,

(111) 25960

(151) 22/05/2018

сликарски четки); материјали за правење
четки; производи кои се користат за чистење;

(210) TM 2017/185

(220) 23/02/2017
(181) 23/02/2027

челична волна; сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло); стакларија,

(450) 31/05/2018
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,

опфатени
со
другите
класи
кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,

Wilmington, DE 19805, US

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и
торби (кои не се опфатени со другите класи);

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

материјали за полнење (освен од гума или
од пластични материи); сурови текстилни
влакнести

материи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети;
кл. 27

покривки
за
маси
килими, килимчиња, рогозини и

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
кл. 28
игри и играчки; производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 26103

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/128

(220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 31/05/2018

TREND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 сурфактанти за употреба со хербициди,
фунгициди, инсектициди
(111) 25934

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/193

(220) 24/02/2017

(181) 24/02/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство трговија
на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО
Скопје
ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(732) Зоран Ѓоргиев
ул. Илинденска 11/5, Битола, MK
(540)

(591) светло сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 батерии, електрични, кутии за батерии,

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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(коаксијални кабли), кабли (влакна оптички
кабли),

коаксијални

кабли,

видеокамери,

полначи за електрични батерии, запалки за
цигари за автомобили, апарати за чистење
за дискови за снимање звук, исправувачи
електрични,
спојки
(акустични
спојки),
високотонци
навигација

за
за

звучници,
возила,

апарати за
навигациони

инструменти, преносни телефони, апарати за
репродукција на звук, телефонски апарати,
телефонски слушалки, видео телефони
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: батерии, електрични, кутии за
батерии, полначи за батерии, апарати за
забава приспособени за употреба со
надворешен екран или монитор, аларми
против кражба, звучници, кутии за звучници,
кабли (коаксијални кабли), кабли (влакна
оптички
кабли),
коаксијални
кабли,
видеокамери,
полначи
за
електрични
батерии, запалки за цигари за автомобили,
апарати за чистење за дискови за снимање
звук,

исправувачи

електрични,

спојки

(акустични спојки), високотонци за звучници,
апарати
за
навигација
за
возила,
навигациони
инструменти,
преносни
телефони, апарати за репродукција на звук,
телефонски апарати, телефонски слушалки,
видео телефони, фолии (пластични фолии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати и санитарни инсталаци;
додатоци за функсонирање на апаратите и
водоводните
или
гасоводнитеа
цевки;
апарати или инсталаци за омекнување на
водата; апарати за сушење на рацет во
туаети; бојлери за грење; заптиви елементи
(славини, тапи) (чешми) за водоводни цевки;
туш кабини; инсталаци за кади за сауни; туш
кабини (затворени); лавабоа за миење на
раце (делови на санитарни инсталаци);
чучавци (санитарна опрема); опрема за кади
кл. 19
материали

порцелански плочи; блокови
за поплочување, кои не се

метални: декоративни елементи, за изградба
који не се од метал; мермер; плочи за
подови. кои не се од метал; ѕидни плочи, кои
не се од метал; плочи [градежен материал],
водоводни цевки, кои не се од метал
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
продажба на големо и мало на материјали за
санитарни намени

што не се за амбалажа), фолии за заштита

(111) 25984

(151) 22/05/2018

од заслепување за прозорци (обоени фолии),
држачи за телефон, адаптери, футроли за

(210) TM 2017/199

(220) 24/02/2017

таблети, жичани слушалки, блутут слушалки,
селфи стик, мобилна галантерија, дата кабли

(181) 24/02/2027
(450) 31/05/2018
(732) Керсан Дооел Скопје
Јадранска магистрала 86, 1000, Скопје, MK

(111) 25983

(151) 22/05/2018

(540)

(210) TM 2017/197

(220) 24/02/2017

(181) 24/02/2027
(450) 31/05/2018
(732) Керсан Дооел Скопје
Јадранска магистрала 86, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

додатоци за функсонирање на апаратите и

(510, 511)
кл. 11
апарати и санитарни инсталаци;
водоводните

Трговски марки
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апарати или инсталаци за омекнување на
водата; апарати за сушење на рацет во

(181) 01/03/2027

туаети; бојлери за грење; заптиви елементи
(славини, тапи) (чешми) за водоводни цевки;

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги „КОЛА“ ДООЕЛ увоз-извоз

туш кабини; инсталаци за кади за сауни; туш
кабини (затворени); лавабоа за миење на

Скопје
ул.„Качанички пат“ бр.254, Скопје, MK

раце (делови на санитарни инсталаци);
чучавци (санитарна опрема); опрема за кади

(540)

кл.

19

порцелански

плочи;

блокови

материали за поплочување, кои не се
метални: декоративни елементи, за изградба

(591) црна, бела, црвена

који не се од метал; мермер; плочи за
подови. кои не се од метал; ѕидни плочи, кои

(551) индивидуална
(510, 511)

не се од метал; плочи [градежен материал],
водоводни цевки, кои не се од метал

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

управување со работи; канцелариски работи,
продажба на големо и мало на материјали за

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

санитарни намени

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(111) 25949

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/211

(220) 28/02/2017

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(181) 28/02/2027

печење,

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија на спортска

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

опрема, услуги и спортски инженеринг
Спорт М ДОО експорт-импорт Скопје

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

ул. Рајко Жинзифов бр. 18-1/2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад

Дамески и Ќелешоска

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

(111) 25986

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/212

(220) 01/03/2017
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(732) Kandit d.o.o. Osijek

(540)

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

SAGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

KANDI

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

(551) индивидуална

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

жита, леб, производи од тесто и слатки,

производи, масла и масти за јадење, варено

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

овошје
и
зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

мирудии); мирудии; мраз

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(111) 26018

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/223

(220) 01/03/2017

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

(181) 01/03/2027

мирудии); мирудии; мраз

(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek

(111) 26021

(151) 22/05/2018

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(210) TM 2017/225

(220) 01/03/2017
(181) 01/03/2027

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

KANDIT DESSERT CHEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

IDILA

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

(551) индивидуална

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

жита, леб, производи од тесто и слатки,

производи, масла и масти за јадење, варено

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

овошје
и
зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

мирудии); мирудии; мраз

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(111) 26019

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/224

(220) 01/03/2017

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

(181) 01/03/2027

мирудии); мирудии; мраз

(450) 31/05/2018

Трговски марки
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(111) 26022

(151) 22/05/2018

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(210) TM 2017/226

(220) 01/03/2017

печење,

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(181) 01/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

мирудии); мирудии; мраз

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

(181) 01/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek

(540)

(111) 26024

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/228

(220) 01/03/2017

(како

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

GOGA

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено

CONFETTINO

овошје
и
зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

(551) индивидуална
(510, 511)

саго, замена за кафе; брашно и производи од

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

производи, масла и масти за јадење, варено
овошје
и
зеленчук

печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

сосови

(како

(111) 26023

(151) 22/05/2018

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(210) TM 2017/227

(220) 01/03/2017

печење,

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(181) 01/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

мирудии); мирудии; мраз

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

(181) 01/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Kandit d.o.o. Osijek

(540)

(111) 26025

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/229

(220) 01/03/2017

(како

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

DADO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,
производи, масла и масти за јадење, варено

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

BONKO

овошје
и
зеленчук
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

(551) индивидуална
(510, 511)

саго, замена за кафе; брашно и производи од

кл. 29 желе, овошно желе, џемови, компоти,

жита, леб, производи од тесто и слатки,

производи, масла и масти за јадење, варено
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овошје

и

зеленчук

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,

кл.

фармацевтски

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

мирудии); мирудии; мраз

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

(111) 26042

(151) 22/05/2018

уништување

(210) TM 2017/256

(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027

хербициди

5

и

штетници,

ветеринарни

фунгициди,

(450) 31/05/2018
(732) АНАСТАСИЈА ПЛУЖНИКОВА

(111) 26031

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/259

(220) 06/03/2017

ул. Мишко Михајловски 19, Скопје, MK

(181) 06/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) ANFARM HELLAS SA

(540)

53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikisAthens, GR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Meropenem/Anfarm

(591) бронзена (кафена)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20
украси
кл. 43

(551) индивидуална
(510, 511)

од пластика

за храна

услуги за подготвување храна и

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

пијалоци;
ресторани
кл. 45 планирање и организирање венчавки

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(111) 26030

(151) 22/05/2018

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

(210) TM 2017/258

(220) 06/03/2017
(181) 06/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) ANFARM HELLAS SA
53-57 Perikleous str.,153 44 GerakasAttikis-

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

штетници,

фунгициди,

(111) 25873

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/306

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(220) 15/03/2017
(181) 15/03/2027

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/05/2018

Athens, GR

Nimedine
(551) индивидуална
Трговски марки

(732) Френки Д.О.О.
Гоце Делчев 58, Струмица, MK
(740) Марјан Митев, Френки Д.О.О
Гоце Делчев 58, Струмица
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железарија,

(540)

мали

метални

предмети;

метални цевки; каси; производи одобичен
метал што не се вклучени во другите класи;
руди
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено
овошје
и
зеленчук;
џемови

(111) 25830

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/336

(220) 20/03/2017

кл.

(181) 20/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,

свежо

31

овошје

и

зеленчук

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на: свежо и конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; џемови

Гостивар, MK
(111) 26043

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/330

(220) 16/03/2017

(540)

(181) 16/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Mojca Kolar
Podlog 3, 3311 Sempetar, SI
(740) Христина Стојановиќ, адвокат
бул. АСНОМ 98/30, 1000, Скопје
(540)
(591) сина, бела, жолта, сива

LINDAP
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивни легури; метални

кл. 32 енергетски безалкохолни пијалоци

градежни материјали; метални преносни
конструкции;
метални
материјали
за

(111) 25862

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/337

(220) 21/03/2017
(181) 21/03/2027

железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи;
руди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, услуги на увоз и извоз и продажба на
големо и мало со: обични метали и нивни
легури;

метални

метални преносни
материјали
за

градежни

материјали;

конструкции;
железнички

(450) 31/05/2018
(732) Under Control Commercial Brokerage
L.L.C
Office 1202, owned by Al Sheikh Batty Al
Maktom, Deira, Riqqat Al Buttain, Dubai, AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

метални
шини;

неелектрични кабли и жици од обичен метал;
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(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(591) светло сина, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи; запалки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 јаглен, брикети од јаглен

(111) 25863

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/339

(220) 21/03/2017
(181) 21/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Idealism Industries FZE
P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al
Khaimah, AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(111) 25865

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/341

(220) 21/03/2017

(181) 21/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Idealism Industries FZE
P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al
Khaimah, AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

COCOAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 јаглен, брикети од јаглен
(591) зелена, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 јаглен, брикети од јаглен
(111) 25864

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/340

(220) 21/03/2017

(181) 21/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Idealism Industries FZE

(111) 26044

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/342

(220) 21/03/2017

(181) 21/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Base London Limited
4-6 Buckingham Court, Rectory Lane,
Loughton, Essex IG10 2QZ, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al
Khaimah, AE
Трговски марки
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(732) Друштво за производство трговија
ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје
, MK
(740) Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски
ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје
(591) бела, црна, портокалова, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 oблека; обувки; капи; чизми, чевли и

(540)

(591) црна, црвена, и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

влечки.

(111) 25829

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/343

(220) 21/03/2017
(181) 21/03/2027
(450) 31/05/2018

(300) 015853773 21/09/2016 EM
(732) Enrico Giotti S.P.A.
Via Pisana 592 I-50018 Scandicci (FI), IT
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 12 тркала и гуми за возила;пневматски
гуми
(111) 26062

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/345

(220) 22/03/2017

(181) 22/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство трговија
ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје
, MK
(740) Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски

(540)

ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски додатоци за храна, витамини
за

прехранбена

индустрија

кл. 2 средства за бојосување на храна;
средства
а
бојосување
на
пијалоци

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 тркала и гуми за возила; пневматски
гуми

кл. 3 аромати [есенцијални масла]; ароми за
пијалоци
[есенцијални
масла]

кл. 37 инсталација, чистење, поправла и
одржување

кл. 29 растителни екстракти за готвење;
растителни
екстракти
за
храна

(111) 26063

(151) 22/05/2018

кл. 30 мирудии; сушени билки; зачини

(210) TM 2017/347

(220) 22/03/2017
(181) 22/03/2027

(111) 26061

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/344

(220) 22/03/2017
(181) 22/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги РСИ
МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

(450) 31/05/2018

бул. В.С. Бато бр. 37-2/2, MK
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(540)

(300) 87/293,265 09/01/2017 US
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation)
250 Binney Street, Cambridge,

(591) црна, златножолта, црвена, бела, сина

Massachusetts 02142, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 3

парфимерија, есенцијални масла,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

козметички
производи
кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба, диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална

(111) 26046

(151) 22/05/2018

(510, 511)
кл. 44 медицински услуги од областа на

(210) TM 2017/348

(220) 23/03/2017

неврологија

(181) 23/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за угостителство и услуги
РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје
ул. 1 бр. 1/1-1 Матка, MK

(111) 26039

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/351

(220) 23/03/2017
(181) 23/03/2027

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/05/2018
(732) The Procter & Gamble Company

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

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(540)

Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

PAMPERS SPLASHERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

гаќички за пливање за еднократна

(510, 511)

употреба и пелени за еднократна употреба
направени од хартија и/или целулоза

кл. 43 бифеа, кантини, кафетерии (експрес
ресторани), ресторани, служење храна и

(111) 26041

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/352

(220) 23/03/2017
(181) 23/03/2027

(551) индивидуална

пијалаци, снек-барови, услуги во барови,
услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 25831

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/350

(220) 23/03/2017

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДИАС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

(181) 23/03/2027
(450) 31/05/2018

(540)

Трговски марки

ул. 11 Октомври 86/3-6, Скопје, MK
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цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи од
тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;
тутун во прав; замени за тутун (кои не се

(591) бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
женски чанти; ремени од кожа;
паричници (џебни паричници); актовки
кл. 25 обувки

користат во медицински цели); артикли за
пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари и пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки;

(111) 25833

(151) 14/05/2018

кибрити; стапчиња од тутун, производи од
тутун за загревање, електронски уреди и

(210) TM 2017/354

(220) 24/03/2017
(181) 24/03/2027

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на аеросоли

(450) 31/05/2018
(300) 31011 27/09/2016 AD
(732) Philip Morris Products S.A.

кои содржат никотин за инхалација; раствори

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

цигари; електронски цигари како замена за
традиционални цигари; електронски уреди за

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење; електронски

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

од тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои се

IQOS THIS CHANGES
EVERYTHING

вклучени во класата 34; апарати за гаснење
на загреани цигари и пури како и загреани

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

батерии за електронски цигари;

батерии за електронски уреди кои се
користат за загревање на тутун, полначи за
електронски уреди кои се
загревање на тутун; USB

користат
полначи

за
за

електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; полначи за автомобили
за

инхалација со аеросоли кои содржат никотин;
орални вапоризатори за пушачи, производи

електронски

цигари;

полначи

за

автомобили за уреди кои се користат за
загревање на тутун; полначи на батерии за
електронски
цигари
кл. 11
електронски вапоризатори освен
електронски цигари; апарати за загревање на
течности; апарати за генерирање на пареа
кл. 34

жичен вапоризатор за електронски

254 | С т р а н а

стапчиња од тутун; табакери за полнење на
електронски цигари
(111) 26040

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/355

(220) 27/03/2017
(181) 27/03/2027
(450) 31/05/2018

(300) 016401143 24/02/2017 EM
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

AMBI PUR ONE
Трговски марки
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(551) индивидуална

кл. 1

(510, 511)

земјоделството,

кл. 3
препарати за нега, третман и
разубавување на ткаенини; потпури; темјан;

шумарството; ѓубрива; подобрувачи за почва;
адитиви за почва; кондиционери за почва;

масла за парфеми и мириси; миризлива вода
за употреба во домаќинството и за употреба

средства за променување на состојбата на
почвата; подготвени почви; хемикалии за

на ткаенини; миризливо дрво; ароми;
етерични масла; препарати за парфимирање

збогатување на почвата; хемикалии за
кондиционирање на почвата; материјал за

на воздухот, атмосферата или на ткаенините

подобрување

во форма на чад, пареа или гас
кл. 4
свеќи, масла, восоци и фитили

подобрување на почвата; супстанции за
подобрување на почвата; ѓубрива(измет);

кл. 5 освежувачи на воздух; препарати за
прочистување на воздухот; деодоранси;

синтетички ѓубрива(измет); ѓубрива(измет)
кои
содржат
антиоксиданси;
адитиви

препарати за деодорирање за ткаенини,
тапацир и амбиенталната атмосфера;

(хемиски -) за ѓубрива(измет); ѓубрива(измет)
со додадени микроорганизми; дијагностички

препарати за неутрализирање на мириси

препарати,

кл. 11
апарати за деодоризирање на
воздухот; апарати за ладење на воздухот;

ветеринарни цели; биолошки препарати,
освен за медицински или ветеринарни цели;

апарати за подгревање на воздухот; апарати
за сушење на воздухот; инсталации за

адитиви за добиточна храна (кои не се за
употребува за медицински цели); адитиви

климатизирање на воздухот; инсталации за
филтрирање на воздухот; апарати и машини

(хемиски -)
зачувување

за ѓубрива; супстанции
семиња;
супстанции

за прочистување на воздухот; апарати за

регулирање

на

стерилизирање на воздухот; апарати за
деодорирање, што не се за лична употреба;

супстанции за потпомагање на растот на
растенијата; регулатори на растот на

апарати за дезинфекција; апарати
дезинсекција, не за медицински цели

растенијата;
(фитохормони)

за

хемикалии кои се користат
хортикултурата

на

почвата;

освен

за

растот

агенти

медицински

на

растителни

во
и

за

или

за
за

растенијата;

хормони

(111) 25832

(151) 14/05/2018

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(210) TM 2017/359

(220) 27/03/2017

медицински и ветеринарни цели; диететска

(181) 27/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Rotam Agrochem International
Company Limited

храна и супстанции
прилагодени за
медицинска
и
ветеринарна
употреба;

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Streеt, Chai Wan, HK

животни; храна
материјали за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

пломбираље на заби; стоматолошки восок;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

средства за дезинфекција; препарати за
уништување
штетници;
фунгициди,

ROTAM
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

и ветеринарни
препарати
за

медицинска добиточна храна; витамински
препарати за животни; додатоци на храна за

хербициди;
пестициди
(111) 26047

за бебиња; фластери;
завои;
материјали за

паразитициди;

инсектициди;

(151) 22/05/2018
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(210) TM 2017/360

(220) 29/03/2017

кл. 32 газирани пијалоци

(181) 29/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Макпетрол АД Скопје

(111) 26108

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/362

(220) 30/03/2017

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4, Скопје, MK

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(740) Инспекциско тело „Макпетрол“ ТНГ
ул. Борис Трајковски - 7 бр. 85, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(591) црвена, бела, кафена
(551) индивидуална

нив; индустриски анализи и истражувачки

(510, 511)

услуги

кл. 32 негазирани пијалоци и сирупи

(111) 26107

(151) 22/05/2018

(111) 26109

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/361

(220) 30/03/2017

(210) TM 2017/363

(220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(540)

(540)

BIG EAGLE
(591) сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 32 енергетски пијалоци

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 26110

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/364

(220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци
(111) 26112

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/366

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

PIT POWER
(591) сина, црвена, сребрена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
кл. 32 енергетски пијалоци

(591) црвена, сребрена, темно кафена, бела
(551) индивидуална

(111) 26111

(151) 22/05/2018

(510, 511)
кл. 32 газирани пијалоци

(210) TM 2017/365

(220) 30/03/2017

(510, 511)

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(111) 26113

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/371

(220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

Simba
(591) кафена, жолта темно кафена, бела,
црна
Трговски марки
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(551) индивидуална

(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

(510, 511)

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

кл. 32 енергетски пијалоци

(540)

(111) 26114

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/372

(220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)
(591) црвена, сина, сива, темно сива, бела
(591) црвена, црна, сива, сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци
(111) 26115

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/373

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(111) 26118

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/375

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(540)

(591) сина, црвена, сива, бела
(591) црвена, црна, сива, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци
(111) 26117

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/374

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
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(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци
(111) 26119

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/376

(220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
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(540)

(540)

(591) црна, бела

(591) црвена, бела, зелена, темно зелена,

(551) индивидуална
(510, 511)

кафена
(551) индивидуална

кл. 32 енергетски пијалоци

(510, 511)
кл. 32 негазирани пијалоци

(111) 26120

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/377

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

(111) 26122

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/379

(220) 30/03/2017

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

(181) 30/03/2027
(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

(540)

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

Dr POWER
(591) црна, бела, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(554) тродимензионална

кл. 32 енергетски пијалоци
(111) 26121

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/378

(220) 30/03/2017
(181) 30/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, MK

Трговски марки

BBF Fruttavit
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 негазирани пијалоци
(111) 25828

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/385

(220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027

(450) 31/05/2018
(732) Inter IKEA Systems B.V.
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Olof Palmestraat 1, NL- 2616 LN Delft, NL

(што не се опфатени во другите класи);

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

видови на печатари; блокови за печатење;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

постери, акварели, водени бои, албуми,
алманаси, тетратки, атласи, тефртери за
пишување,
моливи,
перодршки,
обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи
од хартија, салфети од хартија за маса, каси
за писма, притискачи за хартија, ножеви за

(591) сина, жолта

отворање писма, папки за писма, книги,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и
за санитарни намени; бањи, бидеа, лачни
ламби, светла за велосипед, мијалници,
електрични ламби,
лонци, радијатори,

електрични експрес
факели, електрични

ќебиња, што не се за медицински цели,
вентилатори, фенови, пламеници на гас,
рингли за готвење, светилки, скари, фенови
за коса, решоа, електричен прибор за
готвење, сијалички за празнична декорација,
лампи, светилки, абажури, рефлектори,
лустери, апарати за сушење на воздухот,
флуоресцентни цевки, бањи за масажа,
газиени ламби, бојлери, плочи за греење,
апарати за пржење кафе, ражени за печење,
запалки, лавабоа, тостери за вафли, грејни
бојлери; светлечки диоди (LED), светилници,
халогени светилки, тавански светла, печки,
шпорети за готвење, микробранови печки,
печки за готвење, фрижидери, замрзнувачи,
инсталации бања, бојлери, електрични котли
кл. 16 хартија; картон и производи од нив,
што не се опфатени во другите класи;
печатени

материјали;

книговезнички

материјал;
материјали;

фотографии;
лепила
за

канцелариски
канцелариски

материјали или куќна употреба; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебел); материјал за настава и обука (освен
апарати); пластични материјали за пакување
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трансфери(decalcomanias),
датотеки
за
документи (канцелариски), хартиени етикети,
фотографии,
држачи
спајалици,
глобуси,

за
фотографии,
графички
слики,

графички репродукции, графики, честитки,
табли за пишување, Те-линијар за цртање,
хартиени лигавчња, прирачници, дупчалки,
летоци,
хартиени
филтри
за
кафе,
календари, картон, мапи, каталози, држачи
за креда, коверти, главна книга, линијари,
обрасци, сликарски четки, платно за
сликање, валјаци за бојадисување, штафелај
за сликарите, слики, креда за означување,
хартиени марамчиња, пенкала, портрети,
папки со листови што се вадат, подлоги за
цртање, пенкала за цртање, стрипови,
материјали за пишување, хартија за
пишување, прибор за пишување, табли за
пишување, кеси за ѓубре од хартија или
пластика, иглички за прицврстување за
цртање, челик пенкала, поштенски марки,
бришачи на креда, табли, држачи за лепливи
ленти, разгледници, аквариуми; сертификати
за
кл. 20

подароци
мебел, огледала, рамки за слики;

производи (што не се опфатени во другите
класи) 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; огласни табли, работни
маси, кутии од дрво или пластика, бамбус,
бамбус завеси, помошни седишта, дубаци,
држачи за цвеќиња, маси, шанкови, корпи за
Трговски марки
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леб, комоди со фиоки, тросед кревети,

(со исклучок на сликарски четки); материјали

работни

за правење четки; прибор за

маси,

клупи,

кушетки,

перници,

чистење;

лежалки, мебел врати, арматури за врати
што не се од метал, душеци со федери,

челични жици за стружење; сурово или
полуобработено стакло (освен стакло се

полици за шишиња, табуретка, кутии за
гнездење, фотелји, гардероби, куки за

користи во градежништвото); стаклени
производи,
порцелански
и
керамички

завеси, држачи за завеси, кордони, алки за
завеси,
корнизи(шини),
корнизи(шипки),

премети што не се вклучени во другите
класи; садови за путер, сапун кутии, кутии од

стапчиња за повлекување завеси, стаклена

стакло, држачи за сапуни, отпадни буриња,

плоча, шарки, што не се од метал, помагала
за одење, потпирачи за глава, полици за

кади за доенчиња, сунѓери за бањање, штици
за месење, уреди за наводнување, саксии,

шкафови
за
картотеки,
полици
за
складирање, полици, пораби од пластика за

садови од порцелан, четки за миење садови,
послужавници, сукала, кутии за чување леб,

мебел, кабинети за картотеки, закачалки,
закачалки за облека, што не се од метал,

чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,
прибор за чистење прашина, прибор од

мијалници

пердуви

(мебел),

канцелариски

мебел,

за

чистење

прашина,

чаши,

корпи, што не се од метал, перници, палети
за пренесување, што не се од метал,

сито(цедилка), рачки за врата од порцелан,
чинии, шишиња, готварски калапи, калапи за

оградени простори за бебиња, играчки кутии,
украси за рамки за слики, прегради на рамка

коцки мраз, капаци за тенџериња, чинии за
зеленчук,
ракавици
за
употреба
во

за слика, воздушни легла, воздушните
перничиња, фотелји, брави што не се од

домаќинството, ракавици за полирање, кофи,
кујнски прибор, што не од метал, кофи за

метал, душеци, маси за масирање, комоди,

мраз, тегли за бисквит, калапи за печење,

шкафови за лекови, фитинзи за мебел (што
не се од метал), мебел, табли за закачување

ножеви за тесто, бокали, тавчиња, пирустија,
керамички прбор, штипки за сушење алишта,

клучеви, табуретки, држачи за чадори,
внатрешни решеткасти ролетни, плетени

лажици за обување чевли, садови за
готвење, чаши за сервирање варени јајца,

дрвени
ролетни,
маси
за
цртање
(draughtman's tables), колички, шкафови,

отворачи за тапи, садови, полици за зачини,
метли, преносливи ладилници, торби за

седишта, клупи, училишен мебел, маси за

ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

пишување, дисплеј штандови, кабинети,
екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки,

прстени за држење свеќи што не се од
благородни метали, свеќници, што не се од

скали, столици, кревети, полици за садови,
пластични кутии за складирање, картонски

благородни метали, капаци на садови за
путер, чинии за зеленчук, кутии за ручек,

кутии за складирање, полици(закачалки) за
шапки, закачалки за капути, закачалки за

џогерите, стапици за глувци, четки за нокти,
капаци за садови за сирење, чинии од

шапки и капути, полици за списанија, полици

хартија, кошници за излет, нокшири(лонци),

за чевли, огледала за бања, кожен мебел,
вантрешни ролетни и паравани, кујнски

предмети од порцелан, четки за бричење,
рендиња, стапици за глувци, шејкери, калап

елементи, мебел за бања, мебел за градина
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови

за чевли, лажици за чевли, леѓени, стаклени
чаши, даски за пеглање, тави за пржење,

(што не се од благороден метал или
обложени со истиот); чешли и сунѓери; четки

чинии, четки за заби, термоси, тоалет четки,
тоалетни прибори, тоалетни торби, крпи за

Трговски марки
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чистење, канти за полевање, садови за

корисниците за полесно да ги видат и да ги

ладење вино, тостери за правење вафли, вок

купат тие производи; рекламирање; бизнис

тави, кригли за пиво, садови за чување
храна, саксии, не-електрични бокали, не-

менаџмент;
канцелариски

електрични
џезвиња
за
кафе
кл. 24 текстил и текстилни производи што не

рекламирање; директно рекламирање преку
пошта; професионални бизнис консултантски

се опфатени со другите класи; покривки за
кревети и маси; памучна ткаенина, тесни

услуги; изнајмување на рекламен простор;
дистрибуција на примероци; услуги на

ткаенини за маса, чаршафи, чаршафи за

набавки;

маса, салфети од текстил, подметачи од
текстил, ќебиња за кревети, завеси од

комерцијализација на стоки и услуги; услуги
на лиценцирање и франшиза, вклучувајќи

текстил, држачи на завеси од текстил,
прекривки за душеци, мрежи за комарци,

управување и контрола на истото, менаџмент
и консултации за бизнис; помош за

материјали за тапацирање, ќебиња за
кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),

маркетинг, истражување и
бизнис; уредување излози;

постелнина, постелнина, јоргани, прекривки

договори за купување и продажба на стоки;

за кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,
импрегнирано плато за чаршафи за маси,

услуги за раководење со персонал; услуги за
лојалност, поттик и програма за бонуси;

ткаенини, волнени ткаенини, навлаки за
перници, покривки за јастуци, покривки за

услуги на франшиза, имено, техничката
помош
и
/
или
поддршка
во

перници
кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,

воспоставувањето и / или работењето со
продажба на мебел на мало и покуќнина,

линолеум и други материјали за прекривање

генерално стока за широка потрошувачка,

подови;
ѕидни
завесите
(не-текстил);
простирки за во бања, простирки за во

продавници
за
играчки
кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и

автомобил,
линолеум

фоаје(чекална); привремено сместување;
услуги на сместување во одморалишта и

простирки за пред
простирки,

врата,
тепси

бизнис
администрација;
работи;
надворешно

деловни

услуги

и

совети

анализа
набавки

за

на
на

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени во

пансиони

другите класи; украси за новогодишни елки;

(111) 25827

(151) 14/05/2018

штитиници на ногарки, пинг-понг маси, игри
на табла, летала, новогодишни елки од

(210) TM 2017/386

(220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027

синтетички
материјал,
држачи
за
новогодишни елки, штитници за колено,

(450) 31/05/2018
(732) Inter IKEA Systems B.V.

конци за риболов, риболов справи, стрели,
лакови за стрелаштво, јадици за риболов,

Olof Palmestraat 1, NL- 2616 LN Delft, NL

скии, друштвени игри, карти за играње;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

играчки
кл. 35 услуги на големо; услуги на мало;

(540)

услуги на продавници на мало; онлајн услуги
на мало; спојување, за придонес на другите,
на различни производи (со исклучок на
превоз за истите), овозможувајќи им на
262 | С т р а н а
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апарати за осветлување, греење,

документи (канцелариски), хартиени етикети,

производство на пареа, готвење, ладење,

фотографии,

сушење, вентилација, снабдување со вода и
за санитарни намени; бањи, бидеа, лачни

спајалици,
глобуси,
графички
слики,
графички репродукции, графики, честитки,

ламби, светла за велосипед, мијалници,
електрични ламби, електрични експрес

табли за пишување, Те-линијар за цртање,
хартиени лигавчња, прирачници, дупчалки,

лонци, радијатори, факели, електрични
ќебиња, што не се за медицински цели,

летоци,
хартиени
филтри
за
кафе,
календари, картон, мапи, каталози, држачи

вентилатори, фенови, пламеници на гас,

за креда, коверти, главна книга, линијари,

рингли за готвење, светилки, скари, фенови
за коса, решоа, електричен прибор за

обрасци, сликарски четки, платно за
сликање, валјаци за бојадисување, штафелај

готвење, сијалички за празнична декорација,
лампи, светилки, абажури, рефлектори,

за сликарите, слики, креда за означување,
хартиени марамчиња, пенкала, портрети,

лустери, апарати за сушење на воздухот,
флуоресцентни цевки, бањи за масажа,

папки со листови што се вадат, подлоги за
цртање, пенкала за цртање, стрипови,

газиени ламби, бојлери, плочи за греење,

материјали

апарати за пржење кафе, ражени за печење,
запалки, лавабоа, тостери за вафли, грејни

пишување, прибор за пишување, табли за
пишување, кеси за ѓубре од хартија или

бојлери; светлечки диоди (LED), светилници,
халогени светилки, тавански светла, печки,

пластика, иглички за прицврстување за
цртање, челик пенкала, поштенски марки,

шпорети за готвење, микробранови печки,
печки за готвење, фрижидери, замрзнувачи,

бришачи на креда, табли, држачи за лепливи
ленти, разгледници, аквариуми; сертификати

инсталации бања, бојлери, електрични котли

за

кл. 16 хартија; картон и производи од нив,
што не се опфатени во другите класи;

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи (што не се опфатени во другите

печатени
материјал;

книговезнички
канцелариски

класи) од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,

материјали;
лепила
за
канцелариски
материјали или куќна употреба; уметнички

китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие материјали

материјали; сликарски четки; машини за

или од пластика; огласни табли, работни

пишување и канцелариски прибор (освен
мебел); материјал за настава и обука (освен

маси, кутии од дрво или пластика, бамбус,
бамбус завеси, помошни седишта, дубаци,

апарати); пластични материјали за пакување
(што не се опфатени во другите класи);

држачи за цвеќиња, маси, шанкови, корпи за
леб, комоди со фиоки, тросед кревети,

видови на печатари; блокови за печатење;
постери, акварели, водени бои, албуми,

работни маси, клупи, кушетки, перници,
лежалки, мебел врати, арматури за врати

алманаси, тетратки, атласи, тефртери за

што не се од метал, душеци со федери,

пишување,
моливи,
перодршки,
обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи

полици за шишиња, табуретка, кутии за
гнездење, фотелји, гардероби, куки за

од хартија, салфети од хартија за маса, каси
за писма, притискачи за хартија, ножеви за

завеси, држачи за завеси, кордони, алки за
завеси,
корнизи(шини),
корнизи(шипки),

отворање писма, папки за писма, книги,
трансфери(decalcomanias),
датотеки
за

стапчиња за повлекување завеси, стаклена
плоча, шарки, што не се од метал, помагала

материјали;
фотографии;

Трговски марки

држачи

за

за

пишување,

фотографии,

хартија

за

подароци
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за одење, потпирачи за глава, полици за

за месење, уреди за наводнување, саксии,

шкафови

за

садови од порцелан, четки за миење садови,

складирање, полици, пораби од пластика за
мебел, кабинети за картотеки, закачалки,

послужавници, сукала, кутии за чување леб,
чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,

закачалки за облека, што не се од метал,
мијалници (мебел), канцелариски мебел,

прибор за чистење прашина, прибор од
пердуви за чистење прашина, чаши,

корпи, што не се од метал, перници, палети
за пренесување, што не се од метал,

сито(цедилка), рачки за врата од порцелан,
чинии, шишиња, готварски калапи, калапи за

оградени простори за бебиња, играчки кутии,

коцки мраз, капаци за тенџериња, чинии за

украси за рамки за слики, прегради на рамка
за слика, воздушни легла, воздушните

зеленчук,
ракавици
за
употреба
во
домаќинството, ракавици за полирање, кофи,

перничиња, фотелји, брави што не се од
метал, душеци, маси за масирање, комоди,

кујнски прибор, што не од метал, кофи за
мраз, тегли за бисквит, калапи за печење,

шкафови за лекови, фитинзи за мебел (што
не се од метал), мебел, табли за закачување

ножеви за тесто, бокали, тавчиња, пирустија,
керамички прбор, штипки за сушење алишта,

клучеви,

за

картотеки,

табуретки,

за

чадори,

лажици

внатрешни решеткасти ролетни,
дрвени
ролетни,
маси
за

плетени
цртање

готвење, чаши за сервирање варени јајца,
отворачи за тапи, садови, полици за зачини,

(draughtman's tables), колички, шкафови,
седишта, клупи, училишен мебел, маси за

метли, преносливи ладилници, торби за
ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

пишување, дисплеј штандови, кабинети,
екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки,

прстени за држење свеќи што не се од
благородни метали, свеќници, што не се од

скали, столици, кревети, полици за садови,

благородни метали, капаци на садови за

пластични кутии за складирање, картонски
кутии за складирање, полици(закачалки) за

путер, чинии за зеленчук, кутии за ручек,
џогерите, стапици за глувци, четки за нокти,

шапки, закачалки за капути, закачалки за
шапки и капути, полици за списанија, полици

капаци за садови за сирење, чинии од
хартија, кошници за излет, нокшири(лонци),

за чевли, огледала за бања, кожен мебел,
вантрешни ролетни и паравани, кујнски

предмети од порцелан, четки за бричење,
рендиња, стапици за глувци, шејкери, калап

елементи, мебел за бања, мебел за градина

за чевли, лажици за чевли, леѓени, стаклени

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови
(што не се од благороден метал или

чаши, даски за пеглање, тави за пржење,
чинии, четки за заби, термоси, тоалет четки,

обложени со истиот); чешли и сунѓери; четки
(со исклучок на сликарски четки); материјали

тоалетни прибори, тоалетни торби, крпи за
чистење, канти за полевање, садови за

за правење четки; прибор за чистење;
челични жици за стружење; сурово или

ладење вино, тостери за правење вафли, вок
тави, кригли за пиво, садови за чување

полуобработено стакло (освен стакло се

храна, саксии, не-електрични бокали, не-

користи во градежништвото); стаклени
производи,
порцелански
и
керамички

електрични
џезвиња
за
кафе
кл. 24 текстил и текстилни производи што не

премети што не се вклучени во другите
класи; садови за путер, сапун кутии, кутии од

се опфатени со другите класи; покривки за
кревети и маси; памучна ткаенина, тесни

стакло, држачи за сапуни, отпадни буриња,
кади за доенчиња, сунѓери за бањање, штици

ткаенини за маса, чаршафи, чаршафи за
маса, салфети од текстил, подметачи од
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текстил, ќебиња за кревети, завеси од

на лиценцирање и франшиза, вклучувајќи

текстил,

управување и контрола на истото, менаџмент

држачи

на завеси

од

текстил,

прекривки за душеци, мрежи за комарци,
материјали за тапацирање, ќебиња за

и консултации за бизнис; помош
маркетинг, истражување и анализа

кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),
постелнина, постелнина, јоргани, прекривки

бизнис; уредување излози; набавки на
договори за купување и продажба на стоки;

за кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,
импрегнирано плато за чаршафи за маси,

услуги за раководење со персонал; услуги за
лојалност, поттик и програма за бонуси;

ткаенини, волнени ткаенини, навлаки за

услуги на франшиза, имено, техничката

перници, покривки за јастуци, покривки за
перници

помош
и
/
или
поддршка
во
воспоставувањето и / или работењето со

кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за прекривање

продажба на мебел на мало и покуќнина,
генерално стока за широка потрошувачка,

подови;
ѕидни
завесите
(не-текстил);
простирки за во бања, простирки за во

продавници
за
играчки
кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и

автомобил,

фоаје(чекална);

простирки

линолеум
кл. 28
игри

за

пред

врата,

простирки,
тепси
и играчки; предмети за

гимнастика и спорт што не се опфатени во
другите класи; украси за новогодишни елки;

привремено

за
на

сместување;

услуги на сместување во одморалишта и
пансиони
(111) 25826

(151) 14/05/2018

штитиници на ногарки, пинг-понг маси, игри
на табла, летала, новогодишни елки од

(210) TM 2017/387

(220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027

синтетички

новогодишни елки, штитници за колено,
конци за риболов, риболов справи, стрели,

(450) 31/05/2018
(732) Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1, NL- Delft, NL

лакови за стрелаштво, јадици за риболов,
скии, друштвени игри, карти за играње;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

играчки
кл. 35 услуги на големо; услуги на мало;

(540)

материјал,

држачи

за

услуги на продавници на мало; онлајн услуги
на мало; спојување, за придонес на другите,
на различни производи (со исклучок на
превоз за истите), овозможувајќи им на
корисниците за полесно да ги видат и да ги
купат тие производи; рекламирање; бизнис
менаџмент;
бизнис
администрација;
канцелариски

работи;

надворешно

рекламирање; директно рекламирање преку
пошта; професионални бизнис консултантски
услуги; изнајмување на рекламен простор;
дистрибуција на примероци; услуги на
набавки; деловни услуги и совети за
комерцијализација на стоки и услуги; услуги
Трговски марки

ИКЕА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и
за санитарни намени; бањи, бидеа, лачни
ламби, светла за велосипед, мијалници,
електрични ламби, електрични експрес
лонци,

радијатори,

факели,

електрични

ќебиња, што не се за медицински цели,
вентилатори, фенови, пламеници на гас,
рингли за готвење, светилки, скари, фенови
за коса, решоа, електричен прибор за
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готвење, сијалички за празнична декорација,

за сликарите, слики, креда за означување,

лампи,

рефлектори,

хартиени марамчиња, пенкала, портрети,

лустери, апарати за сушење на воздухот,
флуоресцентни цевки, бањи за масажа,

папки со листови што се вадат, подлоги за
цртање, пенкала за цртање, стрипови,

газиени ламби, бојлери, плочи за греење,
апарати за пржење кафе, ражени за печење,

материјали за пишување, хартија за
пишување, прибор за пишување, табли за

запалки, лавабоа, тостери за вафли, грејни
бојлери; светлечки диоди (LED), светилници,

пишување, кеси за ѓубре од хартија или
пластика, иглички за прицврстување за

халогени светилки, тавански светла, печки,

цртање, челик пенкала, поштенски марки,

шпорети за готвење, микробранови печки,
печки за готвење, фрижидери, замрзнувачи,

бришачи на креда, табли, држачи за лепливи
ленти, разгледници, аквариуми; сертификати

инсталации бања, бојлери, електрични котли
кл. 16 хартија; картон и производи од нив,

за
кл. 20

што не се опфатени во другите класи;
печатени
материјали;
книговезнички

производи (што не се опфатени во другите
класи) од дрво, плута, трска, рогозина,

материјал;

светилки,

абажури,

канцелариски

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,

материјали;
лепила
за
канцелариски
материјали или куќна употреба; уметнички

китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие материјали

материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

или од пластика; огласни табли, работни
маси, кутии од дрво или пластика, бамбус,

мебел); материјал за настава и обука (освен
апарати); пластични материјали за пакување

бамбус завеси, помошни седишта, дубаци,
држачи за цвеќиња, маси, шанкови, корпи за

(што не се опфатени во другите класи);

леб, комоди со фиоки, тросед кревети,

видови на печатари; блокови за печатење;
постери, акварели, водени бои, албуми,

работни маси, клупи, кушетки, перници,
лежалки, мебел врати, арматури за врати

алманаси, тетратки, атласи, тефртери за
пишување,
моливи,
перодршки,

што не се од метал, душеци со федери,
полици за шишиња, табуретка, кутии за

обележувачи, потпирачи за книги, чаршафи
од хартија, салфети од хартија за маса, каси

гнездење, фотелји, гардероби, куки за
завеси, држачи за завеси, кордони, алки за

за писма, притискачи за хартија, ножеви за

завеси,

отворање писма, папки за писма, книги,
трансфери(decalcomanias),
датотеки
за

стапчиња за повлекување завеси, стаклена
плоча, шарки, што не се од метал, помагала

документи (канцелариски), хартиени етикети,
фотографии,
држачи
за
фотографии,

за одење, потпирачи за глава, полици за
шкафови
за
картотеки,
полици
за

спајалици,
глобуси,
графички
слики,
графички репродукции, графики, честитки,

складирање, полици, пораби од пластика за
мебел, кабинети за картотеки, закачалки,

табли за пишување, Те-линијар за цртање,

закачалки за облека, што не се од метал,

хартиени лигавчња, прирачници, дупчалки,
летоци,
хартиени
филтри
за
кафе,

мијалници (мебел), канцелариски мебел,
корпи, што не се од метал, перници, палети

календари, картон, мапи, каталози, држачи
за креда, коверти, главна книга, линијари,

за пренесување, што не се од метал,
оградени простори за бебиња, играчки кутии,

обрасци, сликарски четки, платно за
сликање, валјаци за бојадисување, штафелај

украси за рамки за слики, прегради на рамка
за слика, воздушни легла, воздушните
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перничиња, фотелји, брави

31 Maj 2018

што не се од

кујнски прибор, што не од метал, кофи за

метал, душеци, маси за масирање, комоди,

мраз, тегли за бисквит, калапи за печење,

шкафови за лекови, фитинзи за мебел (што
не се од метал), мебел, табли за закачување

ножеви за тесто, бокали, тавчиња, пирустија,
керамички прбор, штипки за сушење алишта,

клучеви, табуретки, држачи за чадори,
внатрешни решеткасти ролетни, плетени

лажици за обување чевли, садови за
готвење, чаши за сервирање варени јајца,

дрвени
ролетни,
маси
за
цртање
(draughtman's tables), колички, шкафови,

отворачи за тапи, садови, полици за зачини,
метли, преносливи ладилници, торби за

седишта, клупи, училишен мебел, маси за

ладење, кујнски прибор од метал, грнчарии,

пишување, дисплеј штандови, кабинети,
екрани, каучи, вреќи за спиење, носилки,

прстени за држење свеќи што не се од
благородни метали, свеќници, што не се од

скали, столици, кревети, полици за садови,
пластични кутии за складирање, картонски

благородни метали, капаци на садови за
путер, чинии за зеленчук, кутии за ручек,

кутии за складирање, полици(закачалки) за
шапки, закачалки за капути, закачалки за

џогерите, стапици за глувци, четки за нокти,
капаци за садови за сирење, чинии од

шапки и капути, полици за списанија, полици

хартија, кошници за излет, нокшири(лонци),

за чевли, огледала за бања, кожен мебел,
вантрешни ролетни и паравани, кујнски

предмети од порцелан, четки за бричење,
рендиња, стапици за глувци, шејкери, калап

елементи, мебел за бања, мебел за градина
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови

за чевли, лажици за чевли, леѓени, стаклени
чаши, даски за пеглање, тави за пржење,

(што не се од благороден метал или
обложени со истиот); чешли и сунѓери; четки

чинии, четки за заби, термоси, тоалет четки,
тоалетни прибори, тоалетни торби, крпи за

(со исклучок на сликарски четки); материјали

чистење, канти за полевање, садови за

за правење четки; прибор за чистење;
челични жици за стружење; сурово или

ладење вино, тостери за правење вафли, вок
тави, кригли за пиво, садови за чување

полуобработено стакло (освен стакло се
користи во градежништвото); стаклени

храна, саксии, не-електрични бокали, неелектрични
џезвиња
за
кафе

производи,
порцелански
и
керамички
премети што не се вклучени во другите

кл. 24 текстил и текстилни производи што не
се опфатени со другите класи; покривки за

класи; садови за путер, сапун кутии, кутии од

кревети и маси; памучна ткаенина, тесни

стакло, држачи за сапуни, отпадни буриња,
кади за доенчиња, сунѓери за бањање, штици

ткаенини за маса, чаршафи, чаршафи за
маса, салфети од текстил, подметачи од

за месење, уреди за наводнување, саксии,
садови од порцелан, четки за миење садови,

текстил, ќебиња за кревети, завеси од
текстил, држачи на завеси од текстил,

послужавници, сукала, кутии за чување леб,
чинии, шашки, чаши за ссервирање овошје,

прекривки за душеци, мрежи за комарци,
материјали за тапацирање, ќебиња за

прибор за чистење прашина, прибор од

кревет, покривки за јоргани, свила (крпа),

пердуви за чистење прашина, чаши,
сито(цедилка), рачки за врата од порцелан,

постелнина, постелнина, јоргани, прекривки
за кревет, покривки, тафт (крпа), ткаенини,

чинии, шишиња, готварски калапи, калапи за
коцки мраз, капаци за тенџериња, чинии за

импрегнирано плато за чаршафи за маси,
ткаенини, волнени ткаенини, навлаки за

зеленчук,
ракавици
за
употреба
во
домаќинството, ракавици за полирање, кофи,

перници, покривки за јастуци, покривки за
перници

Трговски марки
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кл. 27 теписи, килими, простирки и бришачи,

продажба на

линолеум и други материјали за прекривање

генерално стока за широка потрошувачка,

подови;
ѕидни
завесите
(не-текстил);
простирки за во бања, простирки за во

продавници
за
играчки
кл. 43 услуги на ресторан, кетеринг, бар и

автомобил,
линолеум

фоаје(чекална); привремено сместување;
услуги на сместување во одморалишта и

простирки за пред
простирки,

врата,
тепси

мебел на мало и покуќнина,

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени во

пансиони

другите класи; украси за новогодишни елки;

(111) 26035

(151) 22/05/2018

штитиници на ногарки, пинг-понг маси, игри
на табла, летала, новогодишни елки од

(210) TM 2017/396

(220) 05/04/2017
(181) 05/04/2027

синтетички
материјал,
држачи
за
новогодишни елки, штитници за колено,

(450) 31/05/2018
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

конци за риболов, риболов справи, стрели,
лакови за стрелаштво, јадици за риболов,

KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)

скии, друштвени игри, карти за играње;

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

играчки
кл. 35 услуги на големо; услуги на мало;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

услуги на продавници на мало; онлајн услуги
на мало; спојување, за придонес на другите,

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

на различни производи (со исклучок на
превоз за истите), овозможувајќи им на

(540)

корисниците за полесно да ги видат и да ги
купат тие производи; рекламирање; бизнис
менаџмент;
бизнис
администрација;
канцелариски
работи;
надворешно
рекламирање; директно рекламирање преку
пошта; професионални бизнис консултантски
услуги; изнајмување на рекламен простор;
дистрибуција

на

примероци;

услуги

на

набавки; деловни услуги и совети за
комерцијализација на стоки и услуги; услуги
на лиценцирање и франшиза, вклучувајќи
управување и контрола на истото, менаџмент
и консултации за бизнис; помош
маркетинг, истражување и анализа

за
на

бизнис;

на

уредување

излози;

набавки

договори за купување и продажба на стоки;
услуги за раководење со персонал; услуги за

RAV4
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
делови

(111) 25840

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/427

(220) 13/04/2017
(181) 13/04/2027

(450) 31/05/2018
(732) Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo ,
JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

лојалност, поттик и програма за бонуси;
услуги на франшиза, имено, техничката
помош
и
/
или
поддршка
во
воспоставувањето и / или работењето со
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31 Maj 2018

фармацевтски препарати, имено

антибактериски препарати; антибиотици

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(111) 25843

(151) 22/05/2018

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

(210) TM 2017/428

(220) 13/04/2017
(181) 13/04/2027

1000, Скопје, MK
(540)

(450) 31/05/2018
(732) Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo ,
JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ALKA Bar
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 25818

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/447

(220) 21/04/2017
(181) 21/04/2027

MEIACT
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/05/2018
(732) GRAND CANDY LLC

кл. 5

31 Masis str. 0061 Yerevan, AM

фармацевтски препарати, имено

антибактериски препарати; антибиотици

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

(111) 25816

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/431

(220) 13/04/2017

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

(181) 13/04/2027
(450) 31/05/2018
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

(540)

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, црна, бела, златна

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи од

(551) индивидуална

жито; леб, производи од тесто и кондиторски

(510, 511)
кл. 32 пиво

производи, бисквити; бонбони; карамели
(бонбони); чоколада, слатки, десерт со мраз,

(111) 25846

(151) 22/05/2018

овошен сок и шеќер; шеќер, мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет,

(210) TM 2017/445

(220) 21/04/2017
(181) 21/04/2027

Трговски марки
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(111) 25819

(151) 22/05/2018

(551) индивидуална

(210) TM 2017/454

(220) 27/04/2017

(510, 511)

(181) 27/04/2027
(450) 31/05/2018
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско
друштво во приватна сопственост за

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од

услуги во прометот и трговија увоз-извоз
Скопје

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK

кл. 35

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

управување со работи; канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(540)

пијалоци; привремено сместување

Топлотека
(551) индивидуална
(510, 511)
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
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43

услуги за подготвување храна и

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

огласување; водење на работење;

(111) 25847

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/457

(220) 28/04/2017
(181) 28/04/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за информатички
технологии КОДИТ СОЛУШН ДОО Скопје
булевар АСНОМ бр. 94/2-2, Скопје, MK
(540)

(591) црна, светло сина и светло сива

пијалоци; привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25820

(151) 22/05/2018

кл.
кл. 41

(210) TM 2017/455

(220) 27/04/2017

наставата;

(181) 27/04/2027
(450) 31/05/2018
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско
друштво во приватна сопственост за
услуги во прометот и трговија увоз-извоз

38
телекомуникации
образовни услуги; подготвување на
забава

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

развој

на

Скопје
ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK

(111) 25822

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/460

(220) 28/04/2017

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

(181) 28/04/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични

(540)

производи РКМ ДООЕЛ Скопје
ул. Златко Шнајдер бр. 6-а-39, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
270 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 9 носачи и монтажни средства за камери

(540)

и монитори; објективи; камери; камери за
ССТ\/ (телевизија со затворен круг);
контролни единици за ССТ\/ камери; камери
за паметни телефони; камери за возила,
видео проектори и презентери; електронски
сензори;
надзорни
батерии

оптички
сензори;
сигурносни
уреди; уреди за полнење на
за

камери/

дигитални

камери;

адаптери за телевизија со затворен круг;
батерии за камери; електрични батерии;
(591) окер, бела и црна
(551) индивидуална

видео рекордери и апарати за видео
репродукција; ССТ\/ снимачи; мрежни видео

(510, 511)

снимачи; телевизија со затворен круг;
компјутерски софтвер; програми (софтвер) за

кл.
33
алкохолни
пијалоци,
вино
кл. 35 огласување, водење на работење,

паметни

телефони

кои

може

да

се

управување со работи, трговски дејности,
увоз-извоз

превземаат; монитори; апарати за обработка
на дигитален сигнал за мрежен видео

кл.
39
амбалажирање
производи,
изнајмување ладилници, дистрибуција на

надзор; апарати за прием на електронскиот
сигнал за мрежен видео надзор; сигурносна

вода, испорака/дистрибуција/на производи,

опрема за препознавање лица; Cloud
сервери; преносливи компјутери; преносливи

магацини
(изнајмување
магацини),
превознички/шпедиторски/услуги,

периферни компјутерски уреди погодни за

складирање (упатства за складирање),
складирање на стоката, цевоводи (превоз по

носење

цевоводи)

(111) 25824

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/473

(220) 03/05/2017

(111) 25861

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/470

(220) 03/05/2017
(181) 03/05/2027

(181) 03/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) SAGA FURS OYJ

(450) 31/05/2018
(732) HANWHA CORPORATION

Martinkylantie 48 FIN-01601 Vantaa, FI

86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, KR

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)
(551) индивидуална

(591) портокалова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

(510, 511)
кл. 18 крзно (животинска кожа), животинска
кожа од помали и поголеми животни, кожа и
имитација на овие материјали, производи од
еден од наведените материјали или од
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комбинација
кл. 20

на

овие

материјали

боење

на

крзно

кожа),

(животинска

воздушни перничиња што не се за

животинска кожа од помали и поголеми

медицинска употреба, воздушни душеци што
не се за медицинска употреба, воздушни

животни, кожа, како и примероци кои ги
покажуваат резултатите од горе наведените

перници што не се за медицинска употреба,
детски креветчиња, постелнина со исклучок

работни техники

на чаршафи, кревети, потперници, перници,
перници за миленичиња, перничиња; сите

(111) 26057

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/484

(220) 08/05/2017

претходно наведени производи направени од

(181) 08/05/2027

крзно (животинска кожа), животинска кожа од
помали и поголеми животни, кожа и

(450) 31/05/2018
(732) Олимпија Камчева Стојческа

имитација на
комбинација

ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје,
MK

овие
на

материјали или од
овие
материјали

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

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

кревети и маси, сите наведени производи

(540)

направени од крзно (животинска кожа),
животинска кожа од помали и поголеми
животни, кожа и имитација на овие
материјали или од комбинација на овие
материјали
кл. 25 облека, обувки и капи со или без
додатоци за овие производи; сите претходно
наведени производи направени од крзно
(животинска кожа), животинска кожа од
помали и поголеми животни, кожа и
имитација на овие материјали или од
комбинација
на
овие
материјали
кл. 35
рекламирање, маркетинг и
промовирање во име на произведителите на
крзно (животинска кожа), животинска кожа од
помали и поголеми животни, кожа и
имитација на овие материјали, и облека,
обувки и капи; организирање и одржување на
изложби и трговски саеми за комерцијални
или рекламни цели, вклучително во врска со
крзно (животинска кожа), животинска кожа од
помали и поголеми животни, кожа и
имитација на овие материјали; рекламирање
во форма на организирање саеми, настани,
изложувања и приеми за рекламирање и
маркетинг на крзно, животинска кожа и кожа,
работни техники за третирање, обработка и
272 | С т р а н а

SLIMY
(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. 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
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
кл.
25
кл. 28

букви,
облека,
обувки

клишиња
и
капи

игри и играчки, производи за

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи,
украси
за
елка
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
Трговски марки
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образовни услуги; подготвување на

наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности

кл. 41

образовни услуги; подготвување на

наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности

(111) 26056

(151) 22/05/2018

(111) 26028

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/485

(220) 08/05/2017

(210) TM 2017/487

(220) 08/05/2017

(181) 08/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Олимпија Камчева Стојческа

(181) 08/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија

ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје,
MK

и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул. Ленинова бр. 53, 1000, Скопје, MK

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

(540)

(540)

NOMAD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на: велосипеди, тротинети, кајаци,

(551) индивидуална
(510, 511)

даски за едрење на вода, резервни делови
за велосипеди, кровни носачи на багаж,

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

спортска и камп опрема, специјализирани
патики за возење велосипед, обувки и

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

предмети од кожа, рачни торби, новчаници,
облека, часовници, текстил, електрични

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

апарати, кондиторски производи, средства за

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

хигиена,
метална
стока
кл. 37 услуги при поправки, одржување и

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

сервисирање велосипеди

лепила за канцелариска и куќна употреба;

(111) 26029

(151) 22/05/2018

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

(210) TM 2017/488

(220) 08/05/2017

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија

апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;

и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул. Ленинова бр. 53, 1000, Скопје, MK

печатарски

(540)

кл.
25
кл. 28

букви,

клишиња

(181) 08/05/2027

облека,
обувки
и
капи
игри и играчки, производи за

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи,
украси
за
елка
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
Трговски марки
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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
печење, сол,
мирудии);

(591) црна, бела, сина, зелена

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на: велосипеди, тротинети, кајаци,

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

даски за едрење на вода, резервни делови

производство
на
пијалоци
кл. 33
алкохолни пијалоци (освен пиво)

за велосипеди, кровни носачи на багаж,
спортска и камп опрема, специјализирани

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци; привремено сместување

патики за возење велосипед, обувки и
предмети од кожа, рачни торби, новчаници,

(111) 25875

(151) 07/05/2018

(210) TM 2017/494

(220) 10/05/2017

облека, часовници, текстил, електрични
апарати, кондиторски производи, средства за
хигиена,

метална

стока

кл. 37 услуги при поправки, одржување и
сервисирање велосипеди
(111) 25872

(151) 07/05/2018

(210) TM 2017/489

(220) 08/05/2017
(181) 08/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) Караман Јасин
ул.„Благоја Тоска“ бр.39-16, Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво Даути и
Симјаноски
ул. Струшка бр. 25/1, Тетово
(540)

(591) сина, бела, зелена, бордо, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
274 | С т р а н а

(181) 10/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул. Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки
(111) 25836

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/503

(220) 11/05/2017
(181) 11/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,,
1000, Скопје, Скопје, MK
(540)
Трговски марки
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(450) 31/05/2018
(732) БЕРЛИН БАР ДОО Скопје
бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 24 лок. 2, 1000, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(591) бела, црна, сина, портокалова, жолта,
црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажна тоалетна хартија
(111) 25874

(151) 07/05/2018

(210) TM 2017/505

(220) 12/05/2017
(181) 12/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

41
43

забави (планирање забави)
кафетерии; служење храна и

пијалоци, услуги во барови
(111) 25844

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/511

(220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив, кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и
сапови за
производи

одење,

камшици

и

сарачки

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

JGL
(551) индивидуална

кл. 25 облека, обувки и капи

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

(111) 25881

(151) 22/05/2018

за перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување
и
триење;
сапуни;

(210) TM 2017/508

(220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027

парфимериски производи, етерични масла,
масла за козметичка употреба, масла за

Трговски марки
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парфимерија, масла за чистење, козметички

производи за нега на заби, нега на устата;

производи,

за

Лекови за хумана медицина, медицински

сунчање, козметички производи за нега на
кожа, козметички подготовки за капење,

производи, фармацевтски и ветеринарни
производи;
хемиско-фармацевтски

козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,

производи, хемиски реагенси за медицински
потреби, креми за медицински потреби,

лосиони, лосиони за коса; шампони,
производи за нега на заби, нега на устата

хигиенски производи за употреба во
медицината; диететски производи, диететски

кл.

намирници

5

козметички

лекови

за

препарати

хумана

медицина,

за

медицинска

употреба,

медицински производи, фармацевтски и
ветеринарни
производи;
хемиско-

биолошки
употреба,

фармацевтски производи, хемиски реагенси
за медицински потреби, креми за медицински

фармацевтска
употреба,
масти
медицинска употреба, медицински

потреби, хигиенски производи за употреба во
медицината; диететски производи, диететски

медицински
фармацевтска

намирници

употреба,

препарати, храна за бебиња, фластери,

медицинска
масти за

материјали за завои;
материјали за
пломбирање заби и забарски смоли; лосиони

биолошки
употреба,

за

медицинска

препарати
за
лековити чаеви,

фармацевтска
употреба,
масти
медицинска употреба, медицински
медицински
фармацевтска

напитоци,
употреба,

за
чај,

сируп
за
витамински

препарати
за
лековити чаеви,

напитоци,
употреба,

медицинска
масти за
за
чај,

сируп
за
витамински

за фармацевтска употреба, средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

препарати, храна за бебиња, фластери,

(111) 25880

(151) 22/05/2018

материјали за завои;
материјали за
пломбирање заби и забарски смоли; лосиони

(210) TM 2017/512

(220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027

за фармацевтска употреба, средства за
дезинфекција; препарати за уништување

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за промет, трговија и

штетници,
фунгициди,
хербициди
кл. 35 рекламирање, водење на работење;

услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје

управување со работата, услуги при увоз-

бул. „8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје,

извоз и продажба на големо и мало на:
средства за белење и други супстанции за

MK

перење; препарати за чистење, полирање,
нагризување
и
триење;
сапуни;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

парфимериски производи, етерични масла,
масла за козметичка употреба, масла за
парфимерија, масла за чистење, козметички
производи,
козметички
препарати
за
сунчање, козметички производи за нега на
кожа, козметички подготовки за капење,
козметики производи за слабеење, креми за
козметичка употреба, тоалетни производи,
лосиони, лосиони за коса; шампони,
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(591) црна, бела, црвена, сива
(551) индивидуална

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за промет, трговија и

(510, 511)
кл.

услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје

возила

12

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
изнајмување време за пристап на глобална

бул. „8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје,
MK

компјутерска мрежа, инфрмации од областа
на
телекомуникациите,
компјутерски

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

терминали,

(540)

комуникација

со

мобилни

телефони, обезбедување пристап до бази на
податоци, повикување, пренесување преку
сателит
кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражување и планирање поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; алатки за пребарување за
интернет; анализа на компјутерски системи;

(591) црна, бела, црвена, сива

изнајмување
компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

веб сервери; изнајмување
програми,
изработка
на

компјутерски програми, инсталирање на
компјутерски програми, компјутерски бази на

кл.

возила

12

податоци, компјутери, компјутерски програми

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
изнајмување време за пристап на глобална

компјутерски
програми),
програми
(изработка
на

компјутерска мрежа, инфрмации од областа
на
телекомуникациите,
компјутерски

(изнајмување
компјутерски

компјутерски
програми),
програми (инсталирање на

компјутерски
компјутерски

терминали,
комуникација
со
мобилни
телефони, обезбедување пристап до бази на

програми
програми),

податоци, повикување, пренесување преку

компјутерски програми (осовременување на

сателит.
кл. 42

научни и технолошки услуги и

компјутерски
програми),
програми
(умножување

компјутерски
компјутерски

истражување и планирање поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

програми
програми),

изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; алатки за пребарување за

компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски носачи,

интернет; анализа на компјутерски системи;

програми),
(одржување

програми),
(советување

компјутерски
на компјутерски

компјутерски
за компјутерски

програми, сервери, размена на компјутерски

изнајмување
компјутерски

програми
и
податоци,
компјутерски системи

компјутерски програми, инсталирање на
компјутерски програми, компјутерски бази на

програмирање

веб сервери; изнајмување
програми,
изработка
на

(111) 26101

(151) 22/05/2018

податоци, компјутери, компјутерски програми
(изнајмување
компјутерски
програми),

(210) TM 2017/513

(220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027

компјутерски
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компјутерски

програми
програми),

(изработка

на

компјутерски
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програми

на

компјутерски

возила

(полирање

возила);

компјутерски

програми

возила

(чистење

возила);

(инсталирање

програми),

(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување на

врати и прозорци
прозорци);

компјутерски
програми),
програми
(умножување

вулканизирање
гуми
градби
(изолирање

програми),
(советување

компјутерски
компјутерски

компјутерски
за компјутерски

врати

(монтирање

и

[поправање];
градби);

програми
програми),

градби
градби

(информирање
(чистење градби)

компјутерско програмирање, конверзија на

градби

(чистење

податоци од физички на електронски носачи,
програми, сервери, размена на компјутерски

површини];
градежни работи

(изолирање

градежни

програми
и
податоци,
компјутерски системи

работи);
градежни

(надзор

на

градежни

програмирање

работи

за
градби);
[внатрешност];

градби)

[надворешни

(111) 26102

(151) 22/05/2018

работи);
градење

(210) TM 2017/516

(220) 16/05/2017

градење заштитни ѕидови на пристаништа;

бродови;

(181) 16/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за инженеринг,
градежништво, трговија и услуги ЛИНИКА

градење
градење

и

поправање
под

ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
ул. Христо Смирненски бр. 14/3, 1000,

гуми
гуми

Скопје, MK

дезинфицирање;

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

дератизација;
занитнување;

(540)

заштитување
ѕидање;

градење
градење

пристаништа;
фабрики;

(вулканизирање гуми)
(менување

од

‘рѓосување

ѕидарски
изградба
изградба

(551) индивидуална
(510, 511)

изградба на
изнајмување

багери
бензински

заштитување;

(изнајмување
станици за возила

гориво

и

багери);
[полнење

одржување];

и

изнајмување
изнајмување

на

возила;

одржување
штандови

кранови

на
и

цевководи;
продавници;
багери;

булдожери;
[градежна опрема];

изнајмување машини за чистење улици;
изнајмување
опрема
за
градење;
изолирање

брави
(поправање
сигурносни
брави);
булдожери
(изнајмување
булдожери);

изолирање
инсталирање

бунари
возила

(копање
(миење

бунари);
возила);

информации
информирање

возила

(одржување

возила);

возила

(подмачкување

возила);

ископување
ископување
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[поправање];
гуми);

услуги;
*;

(591) плава, црвена, зелена, црна, бела

кл. 37
антикорозивно
асфалтирање;

складишта;
вода;

градби;
и

градежни
поправање

работи;
телефони;

за
за

поправки;
градби;

(ископување

руда);
руда;

Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

калаисување;

натписи (бојосување или поправка натписи);

компјутерски

хардвер

(инсталирање,

ножеви

ножеви);

(острење

одржување и поправање на компјутерски
хардвер);

облека
(чистење
облека);
обновување машини што се амортизирани

копање
крпење

бунари;
облека;

или
обновување

тапети;

обновување мотори што се амортизирани
или
делумно
уништени;

лакирање;
лепење

делумно

уништени;
мебел;

лифтови (монтирање и поправање лифтови);

обновување

облека;

малтерисување;
машини за чистење (изнајмување машини за

одржување
одржување

базени;
возила;

чистење);
мебел

одржување
одржување

мебел);

(обновување

менување
миење;

и
и

поправање
поправање

авиони;
каси;

гуми;

одржување
и
поправање
трезори;
одржување и поправка на моторни возила;

миење

автомобили;

одржување крзна, чистење и поправање;

миење
миење

возила;
возила;

одржување
мебел;
одржување на кожа, чистење и поправка;

и

опрема за градење (изнајмување опрема за
градење);

монтирање
врати
и
прозорци;
монтирање и поправање алармни уреди;

острење
ножеви;
отстранување пречки кај електрични апарати;

монтирање и поправање апарати за греење;

патишта (поставување асфалтна површина

монтирање
мрзнење;

за

на
пеглање

патишта);
облека;

електрични

пеглање
перење

платна;
алишта;

моторни

молерисување,
надворешност;

и

монтирање
апарати;
монтирање
монтирање

внатрешност

поправање

и
и

и
и
и

аларми;
монтирање

и

наводнување;
монтирање
монтирање,

поправање

поправање клима уреди;
и
поправање
лифтови;

монтирање
монтирање
монтирање

поправање

музички
надзор

поправање

уреди

кујнска
одржување

инструменти
на

печки;

поправање
пламеници;
поправање противпожарни

и

поправка

на

перење
платна

ленено
(пеглање

платно;
платна);

платна

(чистење

платна);

подводни
подмачкување
полирање
полнење
поправања
поправање

поправања;
возила;
тонери

за

(подводни

возила;
печатачи;
поправања);
возила;

поиравање и одржување кино проектори;

и
опрема;
поправка на

поправање
поправање

на

поправање
поправање

сигурносни
тапациран

брави;
мебел;

инструменти);
работи;

поправање
поправање

фотографски

апарати;
чадори;

(реставрација

градежни

Трговски марки

за

опрема;

канцелариски
машини
монтирање, одржување и
машини;
музички

апарати

облека;
пумпи;
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поиравање

чадори

за

сонце;

(732) LRC Products Limited

поправање

часовници;

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1

поправање
поправки
(информации

чевли;
поправки);

3UH, GB

поставување
патишта;

за

асфалтна

поставување
поставување

површина

водоводни

на

инсталации;
скелиња;

(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)

прозорци (монтирање врати и прозорци);
реставрација
реставрација

на музички инструменти;
на
уметнички
дела;

рушење
светнување

градби;
пемза;

со

снег (услуги за произведување вештачки
снег);
ставање

покриви

на

столарија
тапацирање;

објекти;
[поправање];

тапети
(лепење
тапети);
тонери за печагачи (полнење тонери за
печатачи);
уништување

штетници,

со

исклучок

на

земјоделството;
услуги за произведување вештачки снег;
услуги
поврзани
со
каменолом;
хемиско
хидроизолирање
чистење
чистење

чистење;
[градби];
чистење);
возила;

(хемиско

чистење

градби

[внатрешност];

чистење градби [надворешни површини];
чистење и полирање со песочен млаз;
чистење
чистење

и

поправање

бојлери;
облека;

чистење
чистење

оџаци;
платна;

чистење

прозорци;

чистење улици
(111) 25945

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/518

(220) 18/11/2016
(181) 18/11/2026
(450) 31/05/2018
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SCHOLLMED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински препарати

за нега

на стапала, раце, нокти, тело и кожа и за
украсување; креми, гелови, лосиони, масла,
балзами, пудри, талк пудри и спрејови за
употреба за стапала, раце, нокти, тело и
кожа; немедицински препарати за третман,
нега, чистење, смирување, ревитализација и
релаксирање на стапала, раце, нокти, тело и
кожа; немедицински препарати за капење во
форма на соли, масла и за киснење (облоги);
препарати за киснење во форма на таблети;
немедицински
тоалетни
препарати;
дезодоранси; деодорантни креми, гелови,
лосиони, пудри, талк пудри и спрејови;
дезодоранси импрегнирани во влошки за
чевли;
дезодоранси
за
стапала
кл. 5 хигиенски препарати за медицински
цели;медицински препарати за грижа на
стапала, тело и кожа;креми за навлажнување
(медицински);креми

за

навлажнување

(фармацевтски);гелови за навлажнување
(фармацевтски);лосиони за навлажнување
(фармацевтски);лосиони за навлажнување
на
телото
(фармацевтски);лосиони
за
навлажнување
на
кожата
(фармацевтски);креми за навлажнување на
кожата (фармацевтски);медицински креми,
гелови, лосиони, масла, балсами, пудри, талк
пудри и спрејови за стапала, тело и
кожа;медицински, санитарни или препарати
за дезинфекција за третман на стапала, тело
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Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

и кожа;медицински и терапевски препарати и
додатоци за бања во форма на соли, масла и
препарати за киснења;медицински или
дезинфекциски препарати за киснење во
форма
на
фармацевски

таблети;медицински
или
препарати
против

потење;медицински
масажа;медицински

течности

препарати;медицински

или

за
тоалетни

фармацевтски

производи за плускавци и замрзнати
места;влошки за чевли и перничиња
вклучени во класа 5 за заштита од
воспаление на прстите на нозете и
задебелување на кожата на набиено
место;медицински препарати за лечење на
зараснати

нокти

нозете;медицински
влошки;материјали

на

прстите

на

за

и
за

влошки

чевли

преврска;фластери;фластери во форма на
прстени
(фластер
рингс);прстени
за
плускавци;самолепливи
фластери;материјали

за

преврска;завои;препарати

за

дезинфекција;антисептички
производи;супстанции

LOVE TUBEROSE
(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 тело и лицето;
пудра; препарати за употреба при бањање и
туширање; деодоранси
(111) 25895

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/525

(220) 22/05/2017

(181) 22/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

против

габички;медицински влошки за чевли и
перничиња вклучени во класа 5 за заштита
од воспаление на прстите на нозете и од
задебелување на кожата на набиено
место;влошки,

влошки

за

чевли

импрегнирани перчничиња со,
инкорпорираат,
супстанции

и

или кои
против

габички;завои за рани;фунгициди, хербициди
(111) 25996

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/522

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027
(450) 31/05/2018

(732) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
Трговски марки

(591) сина, светло сина, жолта, златна,
бисерно сива, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода, газирана вода, сода
вода
кл. 35

продажба на мало и продажба на

големо на минерална вода, газирана вода,
сода вода
(111) 25998

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/526

(220) 22/05/2017
(181) 22/05/2027
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(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги

(591) светло и темно сина, зелена,

НА Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

кл. 5 додатоци во исхраната на луѓето

портокалова, виолетова, бела

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(111) 26005

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/528

(220) 22/05/2017

1000, Скопје

(181) 22/05/2027

(540)

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги
на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

(591) светло и темно зелена, виолетова,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

жолта, бела

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

кл. 3
козметички производи,
(козметички Креми), крем за кожа
(111) 25999

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/527

(220) 22/05/2017

креми

(181) 22/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги
на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид

(540)

(591) светло и темно сина, светло и темно
зелена, бела
(551) индивидуална

ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски диететски супстанции

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

што
се
користат
во
медицината,
фармацевтски прополис спреј препарати

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(111) 26007

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/529

(220) 22/05/2017

(181) 22/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги
на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(210) TM 2017/531

1000, Скопје

(220) 22/05/2017
(181) 22/05/2027

(540)

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги
на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно зелена, сина,
портокалова, виолетова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната за луѓето
(111) 26008

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/530

(220) 22/05/2017
(181) 22/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги

(591) светло и темно кафена, портокалова,
сина, бела, црна, црвена

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 3 козметички производи за нега на кожа
кл. 5 фармацевтски производи за нега на

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

кожата

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(111) 26009

(151) 22/05/2018

(540)

(210) TM 2017/532

(220) 22/05/2017
(181) 22/05/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и услуги
на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид
(591) светло и темно жолта, виолетова,
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

козметички

производи,

(козметички креми), крем за кожа

креми

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(111) 26004
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(450) 31/05/2018
(732) MANICA S.p.A.
Via all'Adige 4 38068 ROVERETO (TN), IT
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3
козметички производи, козметички
лосини,
лосиони
за
коса,
сапуни
кл. 5

фармацевтски производи за нега на

кожата

OSSICLOR
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26099

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/533

(220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN

кл. 1
хемикалии кои се користат
индустријата и науката, како и

во
во

земјоделството,
хортикултурата
шумарството;
ѓубрива
за
почва

и
и

земјоделство; бакарен сулфат (витриол);
супстрати за хидропонско култивирање

INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(обработка)

во

земјоделството

кл. 5 фармацевтски и ветринарни препарати;
санитарни препрати за медицинска употреба;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување
штетници;
фунгициди,
хербициди

KFC
(551) индивидуална

(111) 26059

(151) 22/05/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/535

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
кл. 30

и
масти
за
јадење
кафе, чај, какао и замена за

кафе;ориз, тапиока, саго;брашно и производи
од жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед;шеќер, мед, меласа;квасец, прашок
за печење;сол, сенф;оцет,
мирудии);мирудии;мраз

сосови

(450) 31/05/2018
(732) Philip Morris Products S..A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(како

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 26060

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/534

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027
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(591) црна, бела, сива, сина, сребрена

кл.

(551) индивидуална

производи

тутун,

(510, 511)
кл. 34
тутун,

34

од

преработен
тутун;

или

пури,

сиров;
цигари,

сиров;

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

не

цели);

делови за загревање на цигари или тутун со

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

џебни

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

запалки, кибрити

џебни машинки
запалки, кибрити

(111) 25835

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/537

(220) 19/05/2017

се

преработен

користат

во

за

или

медицински

мотање

на

цигари,

(111) 26058

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/536

(220) 19/05/2017

машинки

за

мотање

на

цигари,

(181) 19/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Philip Morris Products S.A.

(181) 19/05/2027
(450) 31/05/2018
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црна, бела, сива, портокалова, кафена
(551) индивидуална
(591) црна, бела, сива, сина,

(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

(551) индивидуална

производи

тутун;

(510, 511)

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

Трговски марки
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за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

храна

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

ресторани,

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

хотели,
изнајмување
простории
за
состаноци, мотели, хостели, пансиони;

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

резервирање на привремено сместување;
резервирање хотели

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

(111) 26032

(151) 22/05/2018

течен

(210) TM 2017/583

(220) 06/06/2017

никотин

за

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

и пијалоци; барови, кафетерии,
ноќни

клубови,

снек-барови;

(181) 06/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(111) 26069

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/574

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги СИЛВЕР НАТИВА ДОО Охрид
ул. Коста Абраш бр. 38, 6000, Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

AVADIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26091

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/592

(220) 05/06/2017
(181) 05/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент
на
локали
кл.
41
забава,
активности;известување
за

културни
забави,

планирање забави, изложби (организирање
изложби),
програми;услуги

организирање
на

шоу
клубови

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување; служење
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производи за лична нега, имено,

препарати

за

чистење

на

кожата

тело и кожа;талк во прав;препарати за

и

бричење;козметички препарати за сончање и

телото;тврд
сапун;течен
сапун
за
раце;гелови и креми за туширање;средства

препарати за заштита на кожата од ефектите
на
сонцето;влажни
марамчиња

за миење на тело;препарати за нега на
коса;дезодоранси,
антиперспиранти
и

импрегнирани со раствор за чистење

спрејови за под пазувите за лична
употреба;навлажнувачи, лосиони и креми за

(111) 26094

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/594

(220) 08/06/2017

тело и кожа;талк во прав;препарати за

(181) 08/06/2027

бричење;козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од ефектите

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и промет

на
сонцето;влажни
марамчиња
импрегнирани со раствор за чистење

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

(111) 26090

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/593

(220) 05/06/2017

(540)

УРО ДОФУРИН

(181) 05/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation

(551) индивидуална

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 26092

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/595

(220) 08/06/2017
(181) 08/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)

URO DOFURIN

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3
производи за лична нега, имено,
препарати за чистење на кожата и

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, диететски

телото;тврд
сапун;течен
сапун
за
раце;гелови и креми за туширање;средства

супстанции што се користат во медицината

за миење на тело;препарати за нега на
коса;дезодоранси,
антиперспиранти
и

(111) 26065

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/597

(220) 08/06/2017

лична

(181) 08/06/2027

употреба;навлажнувачи, лосиони и креми за

(450) 31/05/2018

спрејови

за

под

Трговски марки
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(300) 016706707 11/05/2017 EM
(732) LRC Products Limited

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

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

(540)

Wilmington, DE 19805, US

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

ЕВОРЕЛ
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 хербициди

SCHOLL ALL DAY
PROTECTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 ортопедски, ортотички, за педикир, и
за
грижа
инструменти;

за

стапала

апарати

и

ортопедски обувки, ортопедски производи;
ортопедски влошки и ѓонови; делови и
фитинзи за ортопедски обувки; перничиња за
нега на стапала, имено, ортопедски
перничиња, ортопедски гел перничиња за

(111) 26085

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/604

(220) 07/06/2017

(181) 07/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

METSTEGLO

пета; помагала за корекција на стапалата,
имено, влошки за сводот на стапалото;

(551) индивидуална

медицински
заштитни
апарати
против
стврднување на области на набиени места

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба

на

кај луѓето

кожата

и

воспаление

на

прстите;

ортопедски перничиња за пети и потпетици;
ортопедски влошки за чизми, прстени за

(111) 26084

(151) 22/05/2018

стапало и влошки за стапало; ортопедски
влошки за еднократна употреба, миризливи

(210) TM 2017/605

(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027

ортопедски влошки за ортопедски обувки
кл. 25 обувки; влошки; влошки и ѓонови за

(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

обувки;

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

внатрешни

ѓонови;

трикотажа;

чорапи; делови и фитинзи за обувки

Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 26083

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/599

(220) 08/06/2017

(181) 08/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
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кл. 5 фармацевтски препарати за употреба

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

кај луѓето

Jersey 08889, US

(111) 26093

(151) 22/05/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(210) TM 2017/606

(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

STEGLATRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
кај луѓето
(111) 26089

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/609

(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027

GLATRUJAN
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

кај луѓето

Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 26086

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/607

(220) 07/06/2017

(181) 07/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SEGLUROMET

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SIGERTUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
кај луѓето
(111) 26081

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/610

(220) 13/06/2017

(510, 511)

(181) 13/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
кај луѓето

Mahindra Towers. P.K. Kurne Chowk, Worli,
Mumbai 400 018, IN

(111) 26087

(151) 22/05/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(210) TM 2017/608

(220) 07/06/2017
(181) 07/06/2027

(551) индивидуална

(540)

(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

Трговски марки
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(551) индивидуална

флеш

(510, 511)

(компјутерски

дискови;

програми

кл. 12 апарати за движење по земја, воздух
или вода, моторни копнени возила, спортски

софтвер за игри; музички фајлови што можат
да се преземаат; видео датотеки што можат

теренски возила, компактни теренски возила,
електрични возила, автомобили, мотори и

да се преземаат; Бројачи; индикатори за
количина; електронски етикети за производи;

делови на возила вклучени во класа-12

Електронски
електронски

(111) 26096

(151) 22/05/2018

електронски индикатори; трепкачки светла;

(210) TM 2017/611

(220) 13/06/2017
(181) 13/06/2027

сигнални светла; светлечки или механички
сигнални табли; светлечки или механички

(450) 31/05/2018
(732) Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;
видео телефони; мрежа комуникациска

Seventh Floor, Building 1, No. 700 Dongliu
Road, Changhe Street, Binjiang District,

опрема; радиоопрема; радарска опрема;
електро-динамички апарат за далечинско

Hangzhou City, CN

управување на знаци; уреди за навигација за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

возила
систем

(540)

инструменти за оптичка комуникација; Уреди
за снимање; видео рекордери; видео камери,

програми);

за

надзор

компјутерски

табли
за
информирање;
огласни табли; светлечки

(он-борд компјутери); Глобален
за позиционирање (GPS) уреди;

преносни медија плеери; самодвижечка
машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери
(фотографија); апарати за мерење на
брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 Апарати за обработка на податоци;
компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни
програми;
компјутерски
периферни
софтвер;

уреди; снимен компјутерски
микропроцесори;
монитори

(компјутерски хардвер); централна процесна
единица (процесор); картички со интегрално
коло; паметни картички (картички со
интегрално коло); снимени компјутерски
програми; електронски изданија (што можат
да се преземаат); компјутерски програми
(софтвер што може да се презема); читачи
(опрема за обработка на податоци); USB
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набљудување; аудиовизуелни апарти за
настава; детектори; апарати за мерење на
брзина на возила; ласери (не за медицински
цели); Симулатори за управување и контрола
на возила; хидрометри; индикатори на
температура;
инструменти;

Оптички
апарати
и
оптички леќи; Електрични

материјали (жици, кабли); Полупроводнички
апарти; видео дисплеј екрани; далечински
управувач;

конвертори;

регулатори

на

светлина (електрична); Заштитни уреди за
лична употреба против незгоди; инсталации
за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против
Трговски марки
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кражба; Очила; Галвански батерии; батерии

кинематографски

за

(фотографија);

акумулаторот;

Анимирани

цртани

филмови;
апарати

за

камери
мерење

на

филмови
кл. 35 Услуги на големо и мало поврзани со

брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти
за

продажба на компјутерска опрема и
периферни уреди и апарати за домашна

набљудување; аудиовизуелни апарти за
настава; детектори; апарати за мерење на

забава и со следните производи, имено,
Апарати
за
обработка
на
податоци;

брзина на возила; ласери (не за медицински
цели); Симулатори за управување и контрола

компјутерски мемории; снимени компјутерски

на

оперативни
периферни

температура;
инструменти;

програми;
уреди; снимен

компјутерски
компјутерски

возила;

хидрометри;

индикатори

на

Оптички
апарати
и
оптички леќи; Електрични

софтвер;
микропроцесори;
монитори
(компјутерски хардвер); централна процесна

материјали (жици, кабли); Полупроводнички
апарти; видео дисплеј екрани; далечински

единица (процесор); картички со интегрално
коло; паметни картички (картички со

управувач;
конвертори;
регулатори на
светлина (електрична); Заштитни уреди за

интегрално

компјутерски

лична употреба против незгоди; инсталации

програми; електронски изданија (што можат
да се преземаат); компјутерски програми

коло);

за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;

(софтвер што може да се презема); читачи
(опрема за обработка на податоци); USB

звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против

флеш
дискови;
програми
(компјутерски
програми);

за
надзор
компјутерски

кражба; Очила; Галвански батерии; батерии
за
акумулаторот;
Анимирани
цртани

софтвер за игри; музички фајлови што можат

филмови; презентација на производи на

да се преземаат; видео датотеки што можат
да се преземаат; Бројачи; индикатори за

комуникациски медиуми за продажни цели на
големо и мало; управување на деловните

количина; електронски етикети за производи;
Електронски
табли
за
информирање;

работи на продавниците на големо и мало;
бизнис менаџмент консалтинг во однос на

електронски огласни табли; светлечки
електронски индикатори; трепкачки светла;

стратегија,
маркетинг,
производство,
персонал и работи за трговија на мало и

сигнални светла; светлечки или механички

големо; услуги за рекламирање, маркетинг и

сигнални табли; светлечки или механички
сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;

промоција; дистрибутерски услуги поврзани
со продажба на компјутерска опрема и

видео телефони; мрежа комуникациска
опрема; радиоопрема; радарска опрема;

периферни уреди и апарати за домашна
забава и со следните производи, имено,

електро-динамички апарат за далечинско
управување на знаци; уреди за навигација за

апарати
за
обработка
на
податоци,
компјутерски мемории; снимени компјутерски

возила

Глобален

оперативни

систем за позиционирање (GPS) уреди;
инструменти за оптичка комуникација; Уреди

периферни
софтвер;

за снимање; видео рекордери; видео камери,
преносни медија плеери; самодвижечка

(компјутерски хардвер); централна процесна
единица (процесор); картички со интегрално

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

коло; паметни картички (картички со
интегрално коло); снимени компјутерски

(он-борд

снимени

компјутери);

Трговски марки
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програми; електронски изданија (што можат

за

да се преземаат); компјутерски програми

противпожарни аларми; детектори на чад;

(софтвер што може да се презема); читачи
(опрема за обработка на податоци); USB

звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против

флеш
дискови;
програми
(компјутерски
програми);

за
надзор
компјутерски

кражба; Очила; Галвански батерии; батерии
за
акумулаторот;
Анимирани
цртани

софтвер за игри; музички фајлови што можат
да се преземаат; видео датотеки што можат

филмови;
услуги за
увоз
и извоз;
посредување и преговори на договори [за

да се преземаат; Бројачи; индикатори за

другите]; услуги за јавни набавки за други;

количина; електронски етикети за производи;
Електронски
табли
за
информирање;

подршка
на
бизниси,
управување
и
административни услуги; услуги за бизнис

електронски огласни табли; светлечки
електронски индикатори; трепкачки светла;

анализа, истражување и за информирање,
демонстрација на производи и услуги по

сигнални светла; светлечки или механички
сигнални табли; светлечки или механички

електронски пат, исто така за корист на
таканречениот телешопинг и услуги на

сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;

купување од дома; услуги за шема на

видео телефони; мрежа комуникациска
опрема; радиоопрема; радарска опрема;

лојалност
кл. 38 Tелевизиски Пренос; Телефонски

електро-динамички апарат за далечинско
управување на знаци; уреди за навигација за

услуги;
комуникации
со
компјутерски
терминали; пренос на пораки и слики со

возила
систем

помош на комјутери; информации за
телекомуникации; изнајмување апарти за

(он-борд компјутери); Глобален
за позиционирање (GPS) уреди;

заштита

од

кражба

инструменти за оптичка комуникација; Уреди

испраќање

за снимање; видео рекордери; видео камери,
преносни медија плеери; самодвижечка

телекомуникациска опрема; обезбедување
на телекомуникациски врски на глобалната

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

компјутерска мрежа; обезбедување на услуга
на корисниците за пристап до глобалната

кинематографски
филмови;
камери
(фотографија); апарати за мерење на

компјутерска мрежа; телеконферентни услуги
(услуги на пренесување конференции од

брзината

далечина);

(фотографија);

(фотографија);
набљудување;

рефлектори

трансфер

изнајмување

на

на

информации;

за
за

елетронска пошта; изнајмување на опрема за
пренос
на
информации;
пренос
на

настава; детектори; апарати за мерење на
брзина на возила; ласери (не за медицински

информација со оптички кабел; услуги со
електронски
огласни
табли

цели); Симулатори за управување и контрола
на возила; хидрометри; индикатори на

(телекомуникациски услуги); изнајмување на
време за пристап на глобалната компјутерска

температура;

и

мрежа; обезбедување на интернет виртуелни

инструменти; оптички леќи; Електрични
материјали (жици, кабли); Полупроводнички

простории за разговор; обезбедување на
услуги за пристап до база на податоци;

апарти; видео дисплеј екрани; далечински
управувач;
конвертори;
регулатори на

услуги на говорна пошта; дигитален пренос
на
датотека

светлина (електрична); Заштитни уреди за
лична употреба против незгоди; инсталации

кл. 42 Технички истражувања; проучување
технички проекти; инженеринг; истражување
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и развој (за другите); инжинерски цртежи;

(111) 26097

(151) 22/05/2018

Премерувања;

(210) TM 2017/612

(220) 13/06/2017

временска

прогноза;

метеоролошки информации;
дизајн; внатрешни дизајни;

Индустриски
Изнајмување

компјутери;
програмирање
компјутери;
компјутерски софтверски дизајни; анализа на

(181) 13/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.
Seventh Floor, Building 1, No. 700 Dongliu

компјутерски
компјутерски

Road, Changhe Street, Binjiang District,
Hangzhou City, CN

системи;
системи;

програмирање
ажурирање
на

компјутерски софтвер; консултантски услуги

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

во областа на компјутерски хардвер дизајн и
развој;
изнајмување
на
компјутерски

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

софтвер; обновување на компјутерски бази
на податоци; одржување на компјутерски
софтвер;
програма;

дуплирање
на
компјутерска
конверзија на податоци или

документит

од

физички

на

електронски

носачи; креирање и одржување на вебсајтови за другите; хостинг на компјутерски
станици
(сајтови);
инсталација
компјутерски
софтвер;
размена

на
на

податоците на компјутерски програми и
податоци (конверзија што е физичка);
советување

за

комјутерски

програми;

изнајмување на веб сервер; услуги за
заштита на компјутер против вируси;
обезбедување алатки за пребарување на
интернет;
далечински
мониторинг
на
компјутерски
документ

систем;

дигитализација на
(скенирање)

кл. 45 Kонсултантски услуги за безбедност;
следење на провалници и
аларми за
безбедност; ноќна стража; чувари; проверка
на безбедноста на централа; привремено
згрижување на бебе; привремен притвор на
куќата; привремена грижа
миленици;
социјална

за

домашни
придружба

(chaperoning); Гаснење пожар; изнајмување
на противпожарни аларми;
услуги од интелектуална

советодавни
сопственост;

издавање дозволи за компјутерски софтвер
(правни услуги); регистрација на домени
(правни услуги)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 Апарати за обработка на податоци;
компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни
програми;
компјутерски
периферни
софтвер;

уреди; снимен компјутерски
микропроцесори;
монитори

(компјутерски хардвер); централна процесна
единица (процесор); картички со интегрално
коло; паметни картички (картички со
интегрално коло); снимени компјутерски
програми; електронски изданија (што можат
да се преземаат); компјутерски програми
(софтвер што може да се презема); читачи
(опрема за обработка на податоци); USB
флеш
дискови;
програми
(компјутерски
програми);

за
надзор
компјутерски

софтвер за игри; музички фајлови што можат
да се преземаат; видео датотеки што можат
да се преземаат; Бројачи; индикатори за
количина; електронски етикети за производи;
Електронски

табли

за

информирање;

електронски огласни табли; светлечки
електронски индикатори; трепкачки светла;
сигнални светла; светлечки или механички
сигнални табли; светлечки или механички
сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;
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видео

телефони;

опрема;

мрежа

радиоопрема;

комуникациска

(компјутерски хардвер); централна процесна

опрема;

единица (процесор); картички со интегрално

електро-динамички апарат за далечинско
управување на знаци; уреди за навигација за

коло; паметни картички (картички со
интегрално коло); снимени компјутерски

возила
систем

(он-борд компјутери); Глобален
за позиционирање (GPS) уреди;

програми; електронски изданија (што можат
да се преземаат); компјутерски програми

инструменти за оптичка комуникација; Уреди
за снимање; видео рекордери; видео камери,

(софтвер што може да се презема); читачи
(опрема за обработка на податоци); USB

преносни

флеш

медија

радарска

плеери;

самодвижечка

дискови;

програми

за

надзор

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

(компјутерски
програми);
компјутерски
софтвер за игри; музички фајлови што можат

кинематографски
филмови;
камери
(фотографија); апарати за мерење на

да се преземаат; видео датотеки што можат
да се преземаат; Бројачи; индикатори за

брзината
(фотографија);
рефлектори
(фотографија);
Инструменти
за

количина; електронски етикети за производи;
Електронски
табли
за
информирање;

набљудување;

електронски

аудиовизуелни

апарти

за

огласни

табли;

светлечки

настава; детектори; апарати за мерење на
брзина на возила; ласери (не за медицински

електронски индикатори; трепкачки светла;
сигнални светла; светлечки или механички

цели); Симулатори за управување и контрола
на возила; хидрометри; индикатори на

сигнални табли; светлечки или механички
сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;

температура;
инструменти;

Оптички
апарати
и
оптички леќи; Електрични

видео телефони; мрежа комуникациска
опрема; радиоопрема; радарска опрема;

материјали (жици, кабли); Полупроводнички

електро-динамички апарат за далечинско

апарти; видео дисплеј екрани; далечински
управувач;
конвертори;
регулатори
на

управување на знаци; уреди за навигација за
возила (он-борд компјутери); Глобален

светлина (електрична); Заштитни уреди за
лична употреба против незгоди; инсталации

систем за позиционирање (GPS) уреди;
инструменти за оптичка комуникација; Уреди

за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;

за снимање; видео рекордери; видео камери,
преносни медија плеери; самодвижечка

звучни аларми; аларми; електрични брави;

машина за рекламирање; аудио и видео

звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии

приемници; Апликации за уредување за
кинематографски
филмови;
камери

за
акумулаторот;
филмови

(фотографија); апарати за
брзината
(фотографија);

Анимирани

цртани

мерење на
рефлектори

кл. 35 Услуги на големо и мало поврзани со
продажба на компјутерска опрема и

(фотографија);
набљудување;

периферни уреди и апарати за домашна

настава; детектори; апарати за мерење на

забава и со следните производи, имено,
Апарати
за
обработка
на
податоци;

брзина на возила; ласери (не за медицински
цели); Симулатори за управување и контрола

компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни
програми;
компјутерски

на возила; хидрометри;
температура;
Оптички

периферни
софтвер;

инструменти; оптички леќи; Електрични
материјали (жици, кабли); Полупроводнички

уреди; снимен компјутерски
микропроцесори;
монитори
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апарти; видео дисплеј екрани; далечински

електронски индикатори; трепкачки светла;

управувач;

на

сигнални светла; светлечки или механички

светлина (електрична); Заштитни уреди за
лична употреба против незгоди; инсталации

сигнални табли; светлечки или механички
сигнали; Апарати за меѓусебна комуникација;

за заштита од кражба (електрични);
противпожарни аларми; детектори на чад;

видео телефони; мрежа комуникациска
опрема; радиоопрема; радарска опрема;

звучни аларми; аларми; електрични брави;
звучни сигнали; алармантни апарати против

електро-динамички апарат за далечинско
управување на знаци; уреди за навигација за

кражба; Очила; Галвански батерии; батерии

возила

за
акумулаторот;
Анимирани
цртани
филмови; презентација на производи на

систем за позиционирање (GPS) уреди;
инструменти за оптичка комуникација; Уреди

комуникациски медиуми за продажни цели на
големо и мало; управување на деловните

за снимање; видео рекордери; видео камери,
преносни медија плеери; самодвижечка

работи на продавниците на големо и мало;
бизнис менаџмент консалтинг во однос на

машина за рекламирање; аудио и видео
приемници; Апликации за уредување за

стратегија,

кинематографски

конвертори;

маркетинг,

регулатори

производство,

(он-борд

компјутери);

филмови;

Глобален

камери

персонал и работи за трговија на мало и
големо; услуги за рекламирање, маркетинг и

(фотографија); апарати за
брзината
(фотографија);

промоција; дистрибутерски услуги поврзани
со продажба на компјутерска опрема и

(фотографија);
набљудување;

периферни уреди и апарати за домашна
забава и со следните производи, имено,

настава; детектори; апарати за мерење на
брзина на возила; ласери (не за медицински

апарати

цели); Симулатори за управување и контрола

за

обработка

на

податоци,

мерење на
рефлектори

Инструменти
аудиовизуелни апарти

компјутерски мемории; снимени компјутерски
оперативни
програми;
компјутерски

на возила; хидрометри;
температура;
Оптички

периферни
софтвер;

уреди; снимен компјутерски
микропроцесори;
монитори

инструменти; оптички леќи; Електрични
материјали (жици, кабли); Полупроводнички

(компјутерски хардвер); централна процесна
единица (процесор); картички со интегрално

апарти; видео дисплеј екрани; далечински
управувач;
конвертори;
регулатори на

коло;

со

светлина (електрична); Заштитни уреди за

интегрално коло); снимени компјутерски
програми; електронски изданија (што можат

лична употреба против незгоди; инсталации
за заштита од кражба (електрични);

да се преземаат); компјутерски програми
(софтвер што може да се презема); читачи

противпожарни аларми; детектори на чад;
звучни аларми; аларми; електрични брави;

(опрема за обработка на податоци); USB
флеш
дискови;
програми
за
надзор

звучни сигнали; алармантни апарати против
кражба; Очила; Галвански батерии; батерии

(компјутерски

за

паметни

картички

програми);

(картички

компјутерски

акумулаторот;

индикатори
апарати

за
за

Анимирани

на
и

цртани

софтвер за игри; музички фајлови што можат
да се преземаат; видео датотеки што можат

филмови;
услуги за
увоз
и извоз;
посредување и преговори на договори [за

да се преземаат; Бројачи; индикатори за
количина; електронски етикети за производи;

другите]; услуги за јавни набавки за други;
подршка
на
бизниси,
управување
и

Електронски
електронски

административни услуги; услуги за бизнис
анализа, истражување и за информирање,

табли
за
информирање;
огласни табли; светлечки
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демонстрација на производи и услуги по

на податоци; одржување на компјутерски

електронски пат, исто така за корист на

софтвер;

таканречениот телешопинг и услуги на
купување од дома; услуги за шема на

програма; конверзија на податоци или
документит од физички на електронски

лојалност
кл. 38 Tелевизиски Пренос; Телефонски

носачи; креирање и одржување на вебсајтови за другите; хостинг на компјутерски

услуги;
комуникации
со
компјутерски
терминали; пренос на пораки и слики со

станици
(сајтови);
инсталација
компјутерски
софтвер;
размена

помош

податоците

на

комјутери;

информации

за

дуплирање

на

на

компјутерски

компјутерска

програми

на
на
и

телекомуникации; изнајмување апарти за
испраќање
порака;
изнајмување
на

податоци (конверзија што е
советување
за
комјутерски

телекомуникациска опрема; обезбедување
на телекомуникациски врски на глобалната

изнајмување на веб сервер; услуги за
заштита на компјутер против вируси;

компјутерска мрежа; обезбедување на услуга
на корисниците за пристап до глобалната

обезбедување алатки за пребарување на
интернет;
далечински
мониторинг
на

компјутерска мрежа; телеконферентни услуги

компјутерски

(услуги на пренесување конференции од
далечина);
трансфер
на
информации;

документ
(скенирање)
кл. 45 Kонсултантски услуги за безбедност;

елетронска пошта; изнајмување на опрема за
пренос
на
информации;
пренос
на

следење на провалници и
аларми за
безбедност; ноќна стража; чувари; проверка

информација со оптички кабел; услуги со
електронски
огласни
табли

на безбедноста на централа; привремено
згрижување на бебе; привремен притвор на

(телекомуникациски услуги); изнајмување на

куќата;

време за пристап на глобалната компјутерска
мрежа; обезбедување на интернет виртуелни

миленици;
социјална
придружба
(chaperoning); Гаснење пожар; изнајмување

простории за разговор; обезбедување на
услуги за пристап до база на податоци;

на противпожарни аларми;
услуги од интелектуална

услуги на говорна пошта; дигитален пренос
на
датотека

издавање дозволи за компјутерски софтвер
(правни услуги); регистрација на домени

кл. 42

(правни услуги)

Технички истражувања; проучување

технички проекти; инженеринг; истражување
и развој (за другите); инжинерски цртежи;
Премерувања;
метеоролошки

систем;

привремена

физичка);
програми;

дигитализација

грижа

за

на

домашни

советодавни
сопственост;

(111) 26073

(151) 22/05/2018
(220) 14/06/2017
(181) 14/06/2027

временска
информации;

прогноза;
Индустриски

(210) TM 2017/614

дизајн; внатрешни дизајни;
компјутери;
програмирање

Изнајмување
компјутери;

(450) 31/05/2018
(732) Philip Morris Brands Sarl

компјутерски софтверски дизајни; анализа на

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

компјутерски
компјутерски

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

системи;
системи;

програмирање
ажурирање
на

компјутерски софтвер; консултантски услуги
во областа на компјутерски хардвер дизајн и
развој;
изнајмување
на
компјутерски
софтвер; обновување на компјутерски бази
296 | С т р а н а

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FLAVOR CORE
Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(551) индивидуална

(111) 26067

(151) 22/05/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/616

(220) 14/06/2017

кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек

(181) 14/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се
користат
во
медицински

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

цели);електронски цигари;производи од тутун

(540)

за загревање;електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација;раствори со
течен никотин за електронски цигари;артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити
(111) 26080

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/615

(220) 14/06/2017
(181) 14/06/2027

(450) 31/05/2018
(300) Ж-2017/831 06/06/2017 RS
(732) VISTROS INTL FZC
SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman,, AE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент
на
хотели
кл. 39 организирање патувања, резервации
за патувања, услуги на туристички агенции
или брокери, имено, организирање на
туристички

пакети,

обезбедување

информации и резервации за сите видови на
патување и транспорт, информации и
резервации
изнјамување

за
одмори,
патувања,
на возила, советодавни и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

консултанстки
услуги
горенаведеното

(540)

кл. 43

BANKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;тутун за замотување;замена за
тутун;производи
од
тутун;ароматизиран
тутун;филтери за туту;тутун за луле;сиров
тутун;тутун за џвакање;кибрити;сигурносни
кибрити;цигари;производи
запалки
за
пушачи,

за
пушачи,
пепелници
за

пушачи;орален вапоризер за пушење

Трговски марки

на

во

врска

со

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување; бироа за
сместување [хотели, пансиони], домови
(старечки домови), изнајмување простории
за состаноци, кафетерии, мотели, хостели,
пансиони; резервирање на привремено
сместување,
резервирање
хотели,
ресторани, ресторани со самопослужување,
сместување
(изнајмување
за
сместување), снек-барови, хотели

времено

(111) 26095

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/627

(220) 16/06/2017
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(181) 16/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, кафена, зелена, окер, беж,
зелена, жолта, розева, црвена, бордо, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 26074

(151) 22/05/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/631

(220) 20/06/2017

кл. 3

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги

(181) 20/06/2027

производи за лична нега, имено,

препарати за чистење на кожата и телото;
тврд сапун; течен сапун за раце; гелови и
креми за туширање; средства за миење на
тело;
препарати
за
нега
на
коса;
дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за
под
пазувите
за
лична
употреба;
навлажнувачи, лосиони и креми, маса за
тело и кожа
(111) 26068

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/629

(220) 19/06/2017
(181) 19/06/2027
(450) 31/05/2018

(732) Djordans Ltd.
Knyaz Bogoridi 1, 4000, Plovdiv, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

АЛКОМ Александар ДООЕЛ експортимпорт
ул. Елисие Поповски - Марк бр. 10/лок. 7,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива и тиркизна
(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 проценски,
информации
(бизнис
информации),
испитување (бизнис испитување), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
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бази

на

на

(систематизација

податоци

информации

во

(181) 22/06/2027

компјутерски бази на податоци), компјутерски
бази на податоци (собирање информации во

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за инвестиции
градежништво и трговија ЕЛИТЕН

компјутерски бази на податоци), компјутерско
рекламирање преку интернет, комуникациски

ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. Партизански одреди 52/1-18, 1000,

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за малопродажба,

Скопје, MK

консултации за раководење со персонал,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

консултирање
консултирање),

(540)

(професионално
бизнис
маркетинг
истражување,

објавување рекламни текстови, обработка на
текстови,
пребарување
(бизнис
пребарување), раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење), раководење
со датотеки (компјутеризирано раководење
со датотеки), раководење со персонал
(консултации за раководење со персонал),
рекламирање, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), рекламни текстови
(објавување рекламни текстови), рекламни
текстови (пишување рекламни текстови),
собирање информации во компјутерските
бази на податоци, собирање статистички
податоци, советување за бизнис работење и
организација, советување за организирање
на работењето, текстови (обработка на
текстови),
текстови)
кл. 38

текстови

(пишување

рекламни

телекомуникации, емитување радио

програми, емитување телевизиски програми,
телевизиски
програми
(емитување
телевизиски програми),
(информации
од

телекомуникации
областа
на

телекомуникациите)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности, електронско
издаваштво, звучни записи
звучни
записи),
он-лајн

(изнајмување
публикување

електронски книги и списанија
(111) 26106

(151) 18/05/2018

(210) TM 2017/641

(220) 22/06/2017

Трговски марки

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(591) црна, кафена, златна, крем, окер, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, асфалтирање, ѕидање,
надзор над градежни работи, изолирање
градежни работи, монтирање и поправање
алармни уреди, монтирање и поправање
клима уреди, столарија, изградба, опрема за
градење, хидроизолирање градби, рушење
градби, градење пристаништа, монтирање и
поправање апарати за греење, монтирање и
поправање лифтови, монтирање врати и
прозорци, копање бунари, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни
аларми, молерисување внатрешност и
надворешност, лепење тапети, поставување
асфалтна
површина,
малтерисување,
поставување водоводни инсталации, услуги
поврзани
со
каменолом,
изнајмување
булдожери, изнајмување опрема за градење,
изнајмување кранови, ставање покриви на
објекти,
антикорозивно
заштитување,
чистење и полирање со песочен млаз,
поставување скелиња, градење под вода
кл. 42
научни и технолошки услуги и
планирањето поврзано со нив, индустриски
анализи и истражувачки услуги, градежно
советување,

архитектура,

советување

за

заштеда на енергија, геолошки истражувања,
премерување
земјиште,
физика
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технички

(истражување),
контролирање
уредување,
дизајн,

на

квалитетот,

инжинерство,
испитување

проекти,
внатрешно
индустриски
материјали,

урбанистичко планирање
(111) 25868

(151) 04/05/2018

(210) TM 2017/649

(220) 27/06/2017

NATURAL AMERICAN SPIRIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, произведен или сиров; тутун за
пушење, тутун за луле, тутун за виткање,
тутун за џвакање, снус тутун; цигари,
електронски цигари, пури, цигарилоси;

(181) 27/06/2027

бурмут; производи за пушачите вклучени во
класа 34; хартија за виткање цигари, штеки

(450) 31/05/2018
(732) Kia Motors Corporation

за цигари и кибрити

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 25870

(151) 04/05/2018

(210) TM 2017/652

(220) 23/06/2017
(181) 23/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) JT International SA

KIA STONIC
(551) индивидуална

8 rue Kazem-Radjavi , 1202, Geneva, CH

(510, 511)
кл. 12

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

автомобили;

патнички

коли

(автомобили); делови и додатоци за
автомобили; рачки за автомобилски врати;

(540)

воздушни перничиња (безбедносни уреди за
автомобили); брисачи за ветробрански
стакла; ретровизори за автомобили; браници
за
автомобили;
автомобилски
тела;
ветробрански стакла; детски безбедносни
седишта
за
автомобили;
волани
за
автомобили; автомобилски прагови; тркала
за автомобили; покривки за седишта за
автомобили; погонски машини за копнени
возила; мотори за копнени возила; мали
колички за деца

(591) црна, бела, сива, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25869

(151) 04/05/2018

(210) TM 2017/651

(220) 23/06/2017

кл. 34 тутун, произведен или сиров; тутун за
пушење, тутун за луле, тутун за виткање,

(181) 23/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) JT International SA

тутун за џвакање, снус тутун; цигари,
електронски цигари, пури, цигарилоси;

8 rue Kazem-Radjavi , 1202, Geneva, CH

класа 34; хартија за виткање цигари, штеки
за цигари и кибрити

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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(111) 25871

(151) 04/05/2018

дигитално

(210) TM 2017/654

(220) 28/06/2017

хибридни драјвери (SSHD) и компјутерски

складирање

на

податоци,

(181) 28/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

периферни единици; уреди за складирање во
компјутерски мрежи, имено, складирање и

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

телекомуникациски
мрежи;
уреди
за
компјутерско складирање, имено, уреди за

(540)

чување на резервни копии (backup) на
електронски податоци локално или по пат на

складирање поврзани со мрежа (NAS) за
споделување на датотеки и чување на
резервни копии (backup) на податоци во

KING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди
(111) 25906

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/657

(220) 28/06/2017
(181) 28/06/2027

(450) 31/05/2018
(732) HGST Netherlands B.V.
Herikerbergweg 238 Luna ArenA
Amsterdam, Netherlands 1101 CM, NL
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

облак (cloud); диск драјвери за компјутери;
електронски
мемории;
диск
мемории;
мемориски
компјутери;

картички;
адаптери

компоненти

и

интерфејси
за
за
компјутери;

периферни

единици

за

компјутери; компјутерски мемории; опрема за
обработка на податоци; интегрирани кола;
печатени кола; магнетни дискови; диск
драјвери; уреди за складирање и пронаоѓање
на податоци; компакт дискови; магнетни
ленти; магнетофони; компјутерски машини;
видео рекордери; видео ленти; прирачници
со упатства за употреба и документирање
снимени на машински читливи носачи и кои
се
однесуваат
компјутерски

на

компјутери
или
програми

кл. 42
обезбедување на технички
информации во области на компјутерски

ULTRASTAR
(551) индивидуална

хардвер, компјутерско чување на податоци,

(510, 511)
кл. 9 компјутери, компјутерски хардвер и

чување на информации, компјутерски мрежи
и интерфејс за компјутерско вмрежување,

компјутерски софтвер; хард диск драјвери
(HDD); полупроводнички дискови (SSD);

диск драјвери, диск драјвери за компјутери и
електронски мемории; услуги на техничка

компјутерски програми; компјутерски хардвер

подцршка, имено, техничко управување со
сервери за други, отстранување на проблеми

за испраќање, складирање, пронаоѓање,
превземање, пренос и испорака на дигитална
содржина;
испраќање,

компјутерски
складирање,

во вид на дијагностицирање на проблеми на

хардвер
за
пронаоѓање,

сервер, миграција на апликациски софтвер
за центри за чување и обработка на

превземање, пренос и испорака на мрежна
содржина; уреди за чување на податоци,

податоци (datacenter), сервери и бази на
податоци и отстранување на проблеми во

имено,

компјутерски софтвер

единици

за

дигитални

дискови,

мултимедијални плеери, празни носачи за

Трговски марки
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(111) 25907

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/658

(220) 28/06/2017

(181) 28/06/2027
(450) 31/05/2018
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(591) бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

кл. 5 диететски супстанци прилагодени за
медицинска употреба

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 25916

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/666

(220) 04/07/2017

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(181) 04/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

РИБЛОЗЕЛ

(591) виолетова, црна, светло и темно сина,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(551) индивидуална
(510, 511)

фармацевтски

и

медицински

препарати;
диететски
супстанции
прилагодени за употреба во медицината;
диететски додатоци (додатоци на исхрана) за
луѓе

миелодиспластични

синдроми,

автоинфламаторна
болест,
автоимуна
болест, болест на крвта, рак, артритис,
мускулно-скелетни и кожни болести во
областа на онкологија, имунологија и

(111) 26116

(151) 18/05/2018

(210) TM 2017/662

(220) 04/07/2017

(181) 04/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА
КОСТОВСКА
ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK
and ул.Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
во
третман
на
бета
таласемија
и

воспаление;
фармацевтски
препарати,
имено, цитокин и инхибиторни лекови;
фармацевтски препарати кои го модулираат
имунолошкиот систем
(111) 25917

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/678

(220) 06/07/2017

(181) 06/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за градежништво промет и
услуги БИ ХОЛДИНГ ДОО Скопје
Булевар Партизански одреди 102/1-1,
Скопје, MK
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(540)

(комплет

од

џемпери,

облека

горна

и

долна

(односно

тренерка),

костими)

за

капење, маици (со кратки ракави), маици (без
ракави), вратоврски, хеланки, гаќи, маици
(поткошули),
долна
облека
и
елеци
кл. 35 продавници за малопродажба, услуги
за нарачки од каталог по пошта и онлајн
услуги за малопродажба на облека
(591) златно жолта и бела

(111) 25919

(151) 10/05/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/680

(220) 06/07/2017

кл. 37

градежни конструкции, поправки,

инсталациски услуги

(181) 06/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Tween Brands Investment, LLC
8323 Walton Parkway, New Albany, OH

(111) 25918

(151) 10/05/2018

43054, US

(210) TM 2017/679

(220) 06/07/2017

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(181) 06/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Tween Brands Investment, LLC

(540)

8323 Walton Parkway, New Albany, OH
43054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, имено, бањарки, наметки за

JUSTICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, имено, бањарки, наметки за
на плажа, облека за на плажа, ремени,
блејзери,
блузи,
боксерки
(шорцеви),
градници, камизоли, капи, палта, фустани,
обувки, ракавици, халтер блузи, шапки, ленти
за на глава, хулахопки, јакни, фармерки,
костуми за џогирање, доколенки, плетени
маици, плетени блузи, облека за по дома,
ракавици
без
прсти,
ноќници,
ноќни
кошули/маици, пижами, гаќи,
марами/шалови,
маици,

панталони,
шорцеви,

здолништа, панталони, облека за спиење,
чорапи, долни тренерки, горни тренерки,
кратки долни тренерки (шорцеви), тренерки
Трговски марки

на плажа, облека за на плажа, ремени,
блејзери,
блузи,
боксерки
(шорцеви),
градници, камизоли, капи, палта, фустани,
обувки, ракавици, халтер блузи, шапки, ленти
за на глава, хулахопки, јакни, фармерки,
костуми за џогирање, доколенки, плетени
маици, плетени блузи, облека за по дома,
ракавици
без
прсти,
кошули/маици, пижами,

ноќници,
ноќни
гаќи, панталони,

марами/шалови,
маици,
шорцеви,
здолништа, панталони, облека за спиење,
чорапи, долни тренерки, горни тренерки,
кратки долни тренерки (шорцеви), тренерки
(комплет од горна и долна тренерка),
џемпери, облека (односно костими) за
капење, маици (со кратки ракави), маици (без
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ракави), вратоврски, хеланки, гаќи, маици
(поткошули),

долна

облека

и

елеци

кл. 35 продавници за малопродажба, услуги
за нарачки од каталог по пошта и онлајн
услуги за малопродажба на облека

(591) сина, бела
(551) индивидуална

(111) 25966

(151) 11/05/2018

(210) TM 2017/683

(220) 06/07/2017

(510, 511)
кл. 35
маркетинг; бизнис менаџмент на

(181) 06/07/2027

хотели

(450) 31/05/2018
(732) Ivax International B.V.

кл. 37 бензиска станица за возила (полнење
гориво
и
одржување)

Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, NL

кл. 43 мотели; ресторани; кафетерии; снекбарови;
резервирање
на
привремено

(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)

AERIVIO SPIROMAX

сместување; сместување; хотели
(111) 25921

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/685

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027

(551) индивидуална

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за информатички

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

технологии ОПЕН МАЈНД СОЛУШНС увозизвоз ДОО Скопје

за човечка употреба, сите за третирање на
респираторни
болести

бул. „Климент Охридски “ бр. 20А/1-3,

кл. 10

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

уреди за инхалација, инхалатор,

Скопје, MK

инхалатори со измерени дози, компоненти на
делови и фитинзи за горенаведените

АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

производи

(540)

(111) 25920

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/684

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги ВИЕНА
ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Јосифово, Валандово, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,
што можат да се преземат; компјутерски
софтвер
кл. 42 изработка на компјутерски програми;
советување за компјутерски програми;
одржување компјутерски програми; анализа
на компјутерски системи; инсталирање на
компјутерски програми; осовременување на
компјутерски
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кл. 45 издавање на лиценци за компјутерски

медиуми) за малопродажба, консултации за

програми; регистрација на домени

раководење

(111) 25988

(151) 14/05/2018

(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми за малопродажба), маркетинг

(210) TM 2017/686

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027

истражување, надворешно рекламирање,
нарачки за купување (административна

(450) 31/05/2018
(732) ДЕ ЈОНГ МАРК ИВАН ВИКТОР

обработка на нарачките за купување), односи
со јавност, организирање трговски саеми за

ул.„Иван Цанкар“ бр. 19А, Скопје, MK

комерцијални

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

потрошувачи (комерцијални информации и
советување на потрошувачи), презентација

(540)

на стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба,
претставување
на

MARK IVAN VIKTOR DE JONG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент
на хотели; анализа на цени, ажурирање на
рекламен
материјал,
надворешен
(аутсорсинг)

услуги, бизнис

информации,

бизнис истражување, бизнис проценки,
вработување персонал, дистрибуција на
примероци, изложби (организирање изложби)
за
комерцијални
и
рекламни
цели,
изнајмување
рекламен
материјал,
изнајмување рекламен простор, испитување
на

јавното

мислење,

комерцијални

информации и советување на потрошувачи,
компјутерско рекламирање по пат на
интернет,
комуникациски
медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски
Трговски марки

со

персонал,

или

малопродажба

рекламни

цели,

производите, промовирање на продажбата за
трети лица, рекламен материјал, советување
на

потрошувачите;

трговски

саеми

(организирање
трговски
саеми)
за
комерцијални или рекламни цели, телевизски
реклами; трговски саеми за комерцијални
или рекламни цели, услуги за набавки за
трети лица, цени
ширење
на
кл.

(анализа на цените),
рекламни
огласи

41

образовни

услуги;обука;забава;спортски и
културни
активности;подготвување
настава;забавни
паркови, конгреси (организирање и водење
конгреси), конференции (организирање и
водење
конференции),
(професионално насочување)

насочување
[совети во

врска со образованието и оспособувањето],
натпревари
(организирање
натпревари)
[образование или забава], ноќни клубови,
обезбедување
електронски
публикации
што
не
може

он-лајн
да
се

даунлодираат, обезбедување организирање
и водење работилници, концерти;практична
обука, демонстрирање, објавување книги,
организирање изложби за културни или
образовни цели;организирање шоу програми,
продукција на шоу програми, претстави во
живо, радио и телевизиски програми
(продукција на радио и телевизиски
програми), радио и телевизиски програми од
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областа

текстови

медицинска употреба, балзамски препарати

(објавување и пишување текстови што не се

на

кулинарството,

за медицинска употреба, билки, билни чаеви

рекламни),
услови
за
(обезбедување услови за

за медицинска употреба, бомбони
медицинска
употреба,
брашно

рекламирање
рекламирање),

за
за

услуги на дискотеки, услуги на дискотеки,
услуги на клубови;услуги на пишување

фармацевтска употреба, вакцини, вата за
медицинска
употреба,
витамински

сценарија, услуги на студија за снимање,
фотографија,
шоу
програми

производи, води (минерални води) за
медицинска употреба, восок (моделирачки

кл. 43

услуги на обезбедување храна и

восок) за стоматолози, главоболки (средства

пијалаци; хотели; привремено сместување;
бироа за сместување [хотели, пансиони],

против главоболки), гликоза за медицинска
употреба, гума за медицинска употреба,

изнајмување
простории
за
состаноци,
кафетерии, мотели, хостели, пансиони;

дигестиви за
фармацевтска
употреба,
диететски пијалаци за медицинска употреба,

служење храна и пијалоци, резервирање на
привремено
сместување,
резервирање

диететски
прехрамбени
производи
за
медицинска употреба, диететски супстанци

хотели,

за

ресторани,

ресторани

со

медицинска

употреба,

екстракти

употреба,
препарати),

за

самопослужување, сместување (изнајмување
за времено сместување), снек-барови,

фармацевтска
(фармацевтски

еликсири
ензими за

хотели

медицинска употреба, капсули за лекови,
капсули за фармацевтска употреба, лекови

(111) 25991

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/691

(220) 10/07/2017

за луѓе, лековити билки, лековити корења,
лосиони
за
фармацевтска
употреба,

(181) 10/07/2027

магнезиум за фармацевтска употреба, масла

(450) 31/05/2018
(732) ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ

за масажи, масла за медицинска употреба,
масти за медицинска употреба, медицински

ул. 9-ти Мај бр. 22 Б/2, 1000, Скопје, MK
(740) Блаже Крчински, адвокат

напивки, медицински чај, прочистувачи,
серуми, средства за намалување на апетитот

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)

за медицинска употреба, таблети за
фармацевтска
употреба,
фармацевтски
производи,

фармацевтски

и

ветеринарни

производи,
хигенски
производи
за
медицинска употреба, диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња, фластери, материјали за
преврзување, материјал за
заби,
забарски
смоли,

пломбирање
аналгетици,

антисептици, антибиотици, бадемово млеко
за

фармацевтска
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за

ветеринарни
апарати
и
инструменти;
вештачки екстремитети; очи и заби;

(551) индивидуална
(510, 511)
5

додатоци

медицинска
употреба
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

(591) виолетова, сива, бела

кл.

хранливи

употреба,

балзами

за

ортопедски
медицинска
екстремитети;

производи; вбризгувачи за
употреба;
вештачки
екстремитети

(вештачки

екстремитети);
медицински
апарати
и
инструменти; ортопедски појаси; ортопедски
производи; спрееви за медицинска употреба;
терапевтски апарати со топол воздух; цуцли;
цуцли за шишенца за доенчиња; шишенца за
доенчиња
Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

d.11, pos. Belikovo, selskoe poselenie

управување со работа; канцелариски работи;

Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky

комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги на други лица;

municipalny rayon, RU-141345
Moscowskaya obl., RU

комерцијално
информативни
агенции;
малопродажба (презентација на стоки преку

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

кумуникациски медиуми за малопродажба);
надворешно
рекламирање,
објавување

(540)

рекламни текстови; обработка на текстови;
односи со јавноста; организирање изложби
за комерцијални или рекламни цели;
организирање
трговски
саеми
за
комерцијални или рекламни цели; помош во
водење бизнис; примероци (дистрибуција на
примероци);
рекламирање;
телевизиски

(591) розова, бела, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5

фармацевтски

производи,

антикоагуланси

реклами; телевизиско рекламирање
(111) 25922

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/698

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(111) 25993

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/704

(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Ристевски Спорт дооел увоз-извоз
Скопје
ул. Франц Розман 6А, Карпош-Скопје ,
Скопје, MK
(540)

(540)

XSTYLE
(551) индивидуална

(591) црна, бела и црвена

(510, 511)
кл. 34 тутун, произведен или сиров;тутун за

(551) индивидуална
(510, 511)

пушење, тутун за луле, тутун за виткање,

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало при увоз и извоз на спортска опрема

тутун за џвакање, снус
електронски
цигари,

тутун;цигари,
пури,

цигарилоси;бурмут;производи за пушачите
вклучени во класа 34;хартија за виткање

(111) 25924

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/712

(220) 12/07/2017

цигари, штеки за цигари и кибрити

(181) 12/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

(111) 25923

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/700

(220) 11/07/2017
(181) 11/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Sotex "PharmFirm"
Трговски марки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

РЕБЛОЗИЛ

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
во
третман
на
бета
таласемија
и
миелодиспластични
автоинфламаторна

болест,

Скопје, MK
(540)

синдроми,
автоимуна

болест, болест на крвта, рак, артритис,
мускулно-скелетни и кожни болести во
областа

на

онкологија,

имунологија

и

воспаление;
фармацевтски
препарати,
имено,
цитокин
инхибиторни
лекови;
фармацевтски препарати кои го модулираат
имунолошкиот систем
(111) 25925

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/713

(220) 12/07/2017

(181) 12/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) светла и темна зелена, црвена, жолта,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за чистење тоалет со мирис
на ментол
(111) 25927

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/719

(220) 17/07/2017
(181) 17/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) црна, темна и светла окер, темна и
светла кафена, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња за подни површини
(111) 25926

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/718

(220) 17/07/2017
(181) 17/07/2027
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(510, 511)
кл. 3 гел за чистење тоалетна школка
(111) 25928

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/720

(220) 17/07/2017
(181) 17/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(591) сива, црна, светло и темно
портокалова, жолта, црвена, зелена, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за чистење тоалет со мирис
на лимон
(111) 26053

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/728

(220) 19/07/2017

(181) 19/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Alm Group Sh.p.k.
(591) сина, црна, кафена, темно сина,
црвена, бела, портокалова, светла и темна

Rv.VII. Fazliu p.n., 10000, Prishtine, ZB

кафена
(551) индивидуална

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 3 средство за одзатнување мијалници и

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

одводни цевки
(111) 25899

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/721

(220) 17/07/2017
(181) 17/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, светло сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
влажни марамчиња натопени со
козметички
лосиони
кл. 5

влажни марамчиња натопени со

фармацевтски лосиони
(111) 25905

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/729

(220) 19/07/2017
(181) 19/07/2027
(450) 31/05/2018

Трговски марки
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31 Maj 2018

(732) Друштво за производство, трговија

идентификација,

и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-

(електронски бележници); влакна за оптички

извоз Битола
ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, MK

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за
компјутери; компакт дискови [аудио- видео];

(540)

компакт дискови [меморија само за читање;
дискови за сметање; дискови за снимање

магнетни

бележници

звук; екрани за проекција електронски
изданија што можат да се симнат од
интернет;

електронски

огласни

табли;

(591) зелена, темно сина, сина и црна

електронски
пенкала
[видеотерминали];
електронски цртачи; елементи со магнетска

(551) индивидуална
(510, 511)

лента за компјутери картички (кодирани
картички), магнетни; картички со интегрално

кл. 9 апарати и инструменти за научни
испитувања во лабаратории, апарати и

коло [мемориски смарт картички]; компакт
диск
плеери;
дискетни
единици
за

инструменти за контрола на бродови, како
што се апаратите и инструментите за

компјутери;

печатачи

за

употреба

со

мерење и за пренос на наредби; апарати за

компјутери; компјутерски бележници; подлоги
за компјутерски глувчиња; компјутерски

забава што се користат само со надворешни
екрани или монитори; компјутерски програми

мемории; компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;

и софтвер, без оглед на носачите на
податоци или начините на ширење, односно

компјутерски програми [софтвер што може да
се симнува од интернет]; компјутерски

софтвер снименна магнетни
податоци или спуштен од

програми за играње; компјутерски програми,

носачи на
далечинска

компјутерска мрежа, апарати и инструменти

снимени; компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски тастатури; компјутерско глувче

за мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола); апарати и инструменти

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп
компјутери; ласери што не се за медицинска

за
спроведување,
исклучување,

вклучување
и
трансформирање,

употреба;
ленти
(апарати
за
демагнетизирање за магнетски ленти); ленти

акумулирање, регулирање или контрола на
електрична енергија; апарати за снимање,

за снимање звук; ленти за чистење на

пренос или репродукција на звук или снимка;

главите на уреди за снимање леќи; леќи
(оптички леќи); магнети; магнетни дискови;

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми

магнетни енкодери; магнетни жици; магнетни
карти за идентификација; магнетни ленти;

за апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

магнетни носачи на податоци; магнетофони;
магнетска лента (елементи со магнетска

опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за дијагноза што не се за

лента), за компјутери; машини за сметање;

медицинска употреба; апарати за забава

машини за собирање; машини за факсимил;
машини за фактурирање; мемориски смарт

приспособени за употреба со надворешен
екран или монитор; апарати за меѓусебна

картички [картички
микропроцесори;

комуникација; апарати за чистење дискови за
снимање звук; кодирани белегзии за

[компјутерски
програми];
монитори
[компјутерски хардвер]; електронски огласни
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монитори

Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

табли;

31 Maj 2018

оптички

влакна

[филаменти

за

претплати за телекомуникациски услуги за

спроведување светлина]; оптички дискови;

трети

оптички носачи на податоци; оптички читачи
на знаци; предаватели [телекомуникации];

(компјутеризирано раководење со датотеки);
систематизација
на
информации
во

предаватели
на
електронски
сигнали;
предавателни
уреди
[телекомуникации];

компјутерски бази на податоци; собирање
информации во компјутерските бази на

преносни снимачи на звук; преносни
телефони;
процесори
[централни

податоци; собирање статистички податоци;
советување за бизнис работење; советување

процесорски

за

единици];

процесори

за

лица;

бизнис

раководење

работење

и

со

датотеки

организација;

обработка на текст сигнали (предаватели на
електронски сигнали); скенери [опрема за

советување за организирање на работењето;
статистички податоци (собирање статистички

обработка на податоци]; слајд проектори;
ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи

податоци); услуги за набавки за трети лица
[купување производи и услуги за други

[опрема за обработка на податоци]; читачи
на
бар
кодови

фирми]; услуги
бизнисите

кл. 35

кл. 37

услуги на рекламирање за други;

помош при
управување

водење на работењето и
со работата; изнајмување

за

преместување

на

услуги на поправка на електрика,

апаратура,
инструменти,
алати
сл;
инсталациски
услуги
на
електрика,

автомати; административна обработка на
нарачките
за
купување;
комерцијална

апаратура,
компјутерски

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица; аутсорсинг

одржување и поправање на компјутерски
хардвер); монтирање, одржување и поправка

услуги [поддршка на бизниси]; помош во

на

водењето бизнис; бизнис информации;
бизнис
консултирање
(професионално

монтирање, одржување и поправка на
машини; поправки (информации за поправки)

бизнис консултирање); комерцијално
индустриско
управување
(помош

или
за

кл. 38 услуги на телекомуникации; апарати
за испраќање пораки (изнајмување апарати

комерцијално и индустриско управување);
компјутерски
бази
на
податоци

за испраќање пораки); електронска пошта;
изнајмување време за пристап на глобалната

(систематизација

во

компјутерска мрежа; изнајмување модеми;

компјутерски бази на податоци); компјутерски
бази на податоци (собирање информации во

изнајмување телекомуникациска опрема;
изнајмување телефакс апарати; изнајмување

компјутерски бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет; комуникациски

телефони; информации од областа на
телекомуникациите;
испраќање
пораки;

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за малопродажба;

комуникации со телефон; комуникација со
мобилни телефони; комуникација со помош

објавување рекламни текстови; телефонски

на компјутерски терминали; комуникација со

одговор за
достапни;

претплатниците што не се
пребарување
(бизнис

помош на мрежи со оптички кабли;
обезбедување интернет соби за разговор;

пребарување); пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети лица;

обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната компјутерска мрежа [провајдери

презентација на стоки преку комуникациски
медиуми, за малопродажба; договарање

на услуги]; обезбедување пристап до бази на
податоци; обезбедување телекомуникациски

на

Трговски марки

информации

инструменти,
хардвер

канцелариски

машини

алати
сл;
(инсталирање,

и

опрема;
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врски на глобалната компјутерска мрежа;

податоци (обновување компјутерски бази на

обезбедување телекомуникациски канали за

податоци);

телевизиско
купување
[телешопинг];
повикување [радио, телефонски или други

компјутери);
(изнајмување

средства за електронска комуникација];
пошта (електронска пошта); пренесување по

компјутерски
компјутерски

факс;
пренесување
преку
сателит;
пренесување слики и пораки со помош на

програми
програми);

компјутери; соби за разговор (обезбедување

(одржување

интернет соби за разговор); телевизиско
купување
[телешопинг];
(обезбедување

компјутерски програми (осовременување на
компјутерските
програми);
компјутерски

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; телекомуникации

програми (советување
програми);

за

компјутерски
компјутерски

(информации
од
телекомуникациите);

областа
на
телекомуникациски

програми(умножување
програми;
компјутерски

компјутерски
системи

канали

телекомуникациски

(програмирање

(обезбедување

компјутери

(изнајмување

компјутерски
компјутерски

програми
програми);

програми
(изработка
на
програми);
компјутерски
(инсталирање
компјутерски

компјутерски
програми

компјутерски

програми);

компјутерски

системи);

канали)
за
телевизиско
купување
[телешопинг]; телефон (комуникации со

компјутерски хардвер (советување на полето
на компјутерски хардвер); компјутерско

телефон); телефонски услуги; услуги на
поставување телекомуникациски довод и

програмирање; конверзија на податоци од
физички
на
електронски
носачи;

приклучок;
услуги
на
пренесување
конференции од далечина; услуги со говорна

контролирање на квалитетот; креирање и
одржување веб [интернет] страници за други;

пошта; услуги со електронски огласни табли

обезбедување алатки за пребарување по

[телекомуникациски
услуги]
кл. 42
научни и технолошки услуги и

интернет; обновување комјутерски бази на
податоци;
одржување
(креирање
и

истражување и планирањето поврзано со нив
во областа на компјутерското програмирање;

одржување) веб [интернет] страници за
други; размена на компјутерски програми и

индустриски анализи и истражувачки услуги
во областа на компјутерското програмирање;

податоци [конверзија која не е физичка]

изработка и развој на комјутерски хардвер и

(111) 25898

(151) 15/05/2018

софтвер; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер за други, изработка и

(210) TM 2017/734

(220) 20/07/2017
(181) 20/07/2027

развој на комјутерски хардвер и софтвер по
нарачка,
алатки
за
пребарување

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги ВИЕНА

(обезбедување алатки за пребарување), за
интернет; анализа на компјутерски системи;

ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јосифово,
Валандово

давање простор за веб [интернет] страници;

ул. Димитар Гунов бр. 40, с.Јосифово,

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски
дизајн); заштита на компјутери од вируси

Валандово, MK

(услуги за заштита на компјутери од вируси);
изнајмување
веб
[интернет]
сервери;

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

изнајмување компјутери; истражување и
развој за други; компјутерски бази на
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
хотели

маркетинг; бизнис менаџмент на

кл. 37 бензиска станица за возила (полнење
горива
и
одржување)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 43 мотели; ресторани; кафетерии; снек барови;
резервирање
на
привремено

(111) 25886

(151) 15/05/2018

сместување; сместување; хотели

(210) TM 2017/749

(220) 26/07/2017
(181) 26/07/2027

(111) 26003

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/738

(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на

(450) 31/05/2018
(732) Stupcat Group Sh.P.K

големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,

Garibaldi Kati 2 no.15/8, Prishtina, --

MK

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

(540)

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

Stupcat Group
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл. 41

со

работата;

канцелариски

образовни услуги; обука; забава;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

спортски и културни активности
(111) 25884

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/750

(220) 26/07/2017

(111) 25882

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/748

(220) 26/07/2017

(181) 26/07/2027

(181) 26/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 25 облека, обувки и капи

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) 25888

(151) 15/05/2018

(111) 25885

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/751

(220) 26/07/2017
(181) 26/07/2027

(210) TM 2017/753

(220) 26/07/2017

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје

(181) 26/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експорт-

ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,

импорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,

MK

MK

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 25887

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/752

(220) 26/07/2017

(181) 26/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 25883

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/754

(220) 26/07/2017

(181) 26/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

314 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Maj 2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 25889

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/755

(220) 26/07/2017

(181) 26/07/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА експортимпорт Скопје
ул.Божин Николов-Силни бр. 20, Скопје,
MK
(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ
ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, бела, жолта,
кафена, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

млечни

производи,

сирење

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало, увоз и извоз на сирење
(111) 25912

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/764

(220) 31/07/2017
(181) 31/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Church & Dwight Canada Corp., a
corporation of Nova Scotia, Canada

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

635 Secretariat Court Mississauga, Ontario,
Canada L5S 0A5, CA

(111) 26001

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/761

(220) 28/07/2017
(181) 28/07/2027

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/05/2018
(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови АД МЛЕКАРА
БИТОЛА
ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 7000,
Битола, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

GRAVOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
и превенција од лошење, повраќање,
вртоглавица, главоболка, температура
помали болки, антацидни препарати

1000, Скопје

(111) 25897

(151) 15/05/2018

(540)

(210) TM 2017/766

(220) 01/08/2017

и

(181) 01/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) The Headhunter SHPK

Трговски марки
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Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli

(732) Wal-Mart Stores, Inc

Germenji, 1, 1010, Pallati 8, Kati 3, AL

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

72716, US

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

The HEADHUNTER Staff
Leasing
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл. 36

со

работата;

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(111) 25900

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/770

(220) 31/07/2017
(181) 31/07/2027

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

NEBREMEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

WALMART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

услуги на продавници на мало кои

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;Продавници
за
малопродажба
опрема
и

на

автомобилски делови,
додатоци;Малопродажни

пекари;Услуги за продажба на мало во
деликатесна продавница; продавници на
мало (бакалници);Услуги на продажба на
мало во аптеки;Услуги на продавници на
мало опремени со широка палета на
производи за широка потрошувачка
други;Услуги на продажба на мало

на
во

продавници за оптика;Услуги за продажба на
мало во продавници опремени со производи
од електроника, уреди, апарати, внатрешен и
надворешен мебел, куќен декор, играчки,
производи за спортување, надворешна
рекреација,
производи
за
здравје,
разубавување и лична нега и хигиена,
основни средства за домакинство, облека,
отворен двор, градина, нега на тревник и
одржување

на

земјиште,

производи

за

унапредување и санација на дом, производи
за печење и готвење, снимања на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабудувања на
канцеларии,
предмети
и
прибор
за
уметности, вештини и знаење, предмети и
прибор

за

одмори

и

прослави,

накит,

(111) 25911

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/778

(220) 03/08/2017

производи за домашни милинечиња, услуги
за регистрирање подароци;услуги на онлајн

(181) 03/08/2027
(450) 31/05/2018

(online) продажба на мало во продавници кои
содржат широка палета на производи за
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(online)

намена,

продажба на мало на автомобилски делови,

потрошувачка;Онлајн

нарачки.

опрема
и
продавница

(online)
пекарски

Рекламирање;деловни
информации;снабдување на онлајн (online)

производи;Услуги на онлајн (online) продажба
на мало во деликатесни продавници;Онлајн

пазар со производи и услуги за купувачи и
продавачи;консултации за управување со

(опНпе) продавница на мало, Онлајн (online)
продавница на мало (бакалница);Услуги на

персонал;услуги
за
преселување
на
фирми;секретарски услуги, книговодство,

онлајн

изнајмување

додатоци;Онлајн
на
мало
на

(online)

продажба

на

мало

во

административна

на

автомати

обработка

за

на

продажба,

апотеки;Услуги на онлајн (online) продажба
во продавници опремени со широка палета

пронаоѓање спонзорство;изнајмување на
изложбен простор за продажба;услуги на

на производи за широка потрошувачка на
други;Продавници
за
онлајн
(online)

продажба
на
големо
и
мало
на
фармацевтски производи, ветеринарни или

продажба на мало на оптика;Услуги на
онлајн (online) продажба на мало во

санитарни препарати за медицински потреби
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

продавници

монетарни

опремени

со

производи

од

работи;

финансиски

совет

и

електроника,
апарати,
внатрешен
и
надворешен мебел, двор, градина, нега на

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; Банкарски услуги; управување

тревник и одржување на земјиште, производи
за печење и готвење, производи за

со недвижности; собирање на добротворни
средства; Управување со стоковна куќа;

подобрување на домот, куќен декор, играчки,
предмети за спортување, надворешна

управување
со
пазар;
управување со супер маркет

работење

и

рекреација, здравје, убавина и лична хигиена
и нега, основни средства за домакинство,
облека, снимање на забави, видео игри,

(111) 25892

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/779

(220) 04/08/2017

книги, издавање и публикација на книги,
музички
инструменти,
снабдувања
на

(181) 04/08/2027
(450) 31/05/2018

канцеларии,
предмети
и
прибор
за
уметности, вештини и знаење,предмети и

(732) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ

прибор

ШИРКЕТИ

за

одмори

и

прослави,

накит,

производи за домашни миленичиња, онлајн
(online)услуги
за
регистрирање

Улуабат Коју бр. 16700, Карачабеј Бурса,
TR

подароци;Промоција на продажби за други,
агенции за извоз-извоз, односи со јавност,

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

помош при водење на бизнис, непосредно
електронско рекламирање, пропрагирање и

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

ширење на рекламирање, анализа на цена

(540)

на чинење, истражување и проучување на
пазар,
дистрибуирање
на
примероци
(мостри) на производи, претставување и
презентирање
на
производи,
деловно
истражување, презентирање на производи во
медиуми за комуникација, за малопордажна
Трговски марки

Sanayran
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
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(111) 25894

(151) 15/05/2018

надворешно

(210) TM 2017/785

(220) 08/08/2017

материјал; услуги при продажва на бетон

рекламирање;

реклмен

(181) 08/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ГРЕЕМАК ДОО Скопје

кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; изградба на станбени,

ул. Владимир Полежиновски бр. 9 - лок 1,
Скопје, MK

градежни работи), ѕидање, вршење на
ископи, изнајмување опрема за градење

(540)

кл. 39

и нестанбени објекти, градби (информирање
за градби); градежни работи (надзор на

транспортни услуги, транспорт на

материјали со сопствена механизација

(591) бордо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
уреди и апарати за вентилација
(климатизација)
кл. 35 продажба на големо и мало на клима
уреди

(111) 25890

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/787

(220) 08/08/2017

(181) 08/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Трговско друштво за трговија на
големо и мало ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ
ДООЕЛ Битола
ул. Народни херои бр. 8, Битола, MK

кл. 37 монтирање и поправка на клима уреди

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 25891

(151) 15/05/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2017/786

(220) 08/08/2017
(181) 08/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за градежништво,
производство и услуги ЛАПОР ДОО увозизвоз Битола
Шералти бб, Битола, MK

(591) сина, црвен, бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

(540)

соединенија

за

собирање

прашина

со

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
со
работата;
бизнис
(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
информации,
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со
работата;
бизнис
вработување
персонал;

информации,

вработување

персонал;

надворешно
рекламирање;
рекламен
материјал; услуги при трговија на мало со
моторни горива и мазива во специјализирани
продавници
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монетарни

работи;

(111) 26002

(151) 22/05/2018

недвижен имот

(210) TM 2017/789

(220) 04/08/2017
(181) 04/08/2027

работи

поврзани

со

(111) 25910

(151) 15/05/2018

(450) 31/05/2018
(732) Осигурително брокерско друштво

(210) TM 2017/795

(220) 11/08/2017
(181) 11/08/2027

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000,

(450) 31/05/2018
(732) BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

Битола, MK

a corporation organized and existing under

(540)

the laws of the State of Delaware
71 Stevenson Street, 22nd Floor, San

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА
(551) индивидуална
(510, 511)

Francisco, California 94105, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 36

осигурување; финансиски работи;

монетарни

работи;

работи

поврзани

со

недвижен имот
(111) 26000

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/790

(220) 04/08/2017

(181) 04/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000,
Битола, MK
(540)

BUXOM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметика; козметички препарати;
немедицински препарати за нега на кожа;
прибор за шминкање; дезодорански за тело;
етерични масла; пудри за тело; препарати за
заштита од сонце; парфимерија; гелови,
спрејови и балзами за стилизирање и нега на
коса;
лакови
за
коса;
шампони,
кондиционери, серуми,
креми за коса

маски и пенести

(111) 25909

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/796

(220) 11/08/2017

(181) 11/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Елена Лука Хоме Дооел
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
(591) сива и сина

130, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 36

осигурување; финансиски работи;

Трговски марки
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може

(510, 511)
кл. 37

градежни конструкции; поправки;

инсталациски услуги

кл. 35

да

се

даунлодираат)

огласување; раководење; деловна

администрација;
прибирање,
систематизација, компилирање и економска

(111) 25896

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/802

(220) 16/02/2017

анализа на податоци и информации во
компјутерски бази на податоци; услуги на

(181) 16/02/2027
(450) 31/05/2018

малопродажба (исто така и преку Интернет и
други комуникациски мрежи), во врска со

(300) 3020170040644 16/02/2017 DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

апарати и инструменти: научни, поморски,

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

сигнализација,
контрола
(инспекција),
спасување и настава, апарати и инструменти

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

за
спроведување,
вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

(540)

или

геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички,
за
вагање,
за
мерење,

контролирање

на

електрицитетот;

апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слики или податоци;
услуги на малопродажба (исто така и преку
Интернет и други комуникациски мрежи), во
врска со магнетски носачи на податоци,
машини за сметање, опрема за обработка на
податоци, компјутери, компакт дискови, ДВД
и други медиуми за дигитално снимање,
компјутерски
софтвер,
електронски

(591) магента, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слики или податоци;
магнетски носачи на податоци; машини за
сметање, опрема за обработка на податоци,
компјутери; компакт дискови, ДВД и други
медиуми

за

дигитално

снимање;

компјутерски
софтвер;
електронски
складирани податоци (што може да се
даунлодираат); електронски публикации (што
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складирани податоци (што може да се
даунлодираат), електронски публикации (што
може да
материјал,
реквизити

се даунлодираат), печатен
фотографии,
канцелариски
(освен

намештај),

упатства

и

наставен материјал (освен апаратура)
кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции
за печат; изнајмување на телекомуникациска
опрема; обезбедување информации за
телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување

и

услуги

на

планирање

поврзани со нив; индустриски анализи и
истражувачки услуги; изработка и развој на
комјутерски хардвер, софтвер и бази на
податоци; одржување на софтвер; технички
консалтинг; компјутерски услуги во врска со
складирање на електронски податоци;
Трговски марки
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изнајмување на опрема за обработка на
податоци; дизајнирање на веб страни за
други
(111) 25839

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/805

(220) 15/08/2017

(181) 15/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK

(591) црна, бела и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

осигурување,

реосигурување,

осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска
со осигурување, осигурителни информации,

(540)

актуарски
финансиски

операции,
проценки

актуарскиуслуги,
(осигурување),

(591) црна, бела и тиркизна

проценка на трошоци (финансиски проценки),

(551) индивидуална
(510, 511)

еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,

кл. 36
осигурување, реосигурување,
осигурување на живот, осигурување на имот,

финансиски
операции,
финансиско
управување, финансиска анализа, капитални

здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување

инвестиции,
финансии,

од пожар, брокерство, советување во врска

клириншки

со осигурување, осигурителни информации,
актуарски
операции,
актуарскиуслуги,

кл. 42 тестирање на возната состојба на
возилата

финансиски
проценки
(осигурување),
проценка на трошоци (финансиски проценки),

(111) 25838

(151) 08/05/2018

еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,

(210) TM 2017/809

(220) 15/08/2017
(181) 15/08/2027

финансиски

(450) 31/05/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK

операции,

финансиско

управување, финансиска анализа, капитални
инвестиции, советување во врска со
финансии,
клириншки

финансиско

управување,
куќи

советување во врска со
финансиско
управување,
куќи

(540)

кл. 42 тестирање на возната состојба на
возилата
(111) 25837

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/807

(220) 15/08/2017

(181) 15/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28 А, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

осигурување,

реосигурување,

осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска
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со осигурување, осигурителни информации,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

актуарски

(540)

операции,

актуарскиуслуги,

финансиски
проценки
(осигурување),
проценка на трошоци (финансиски проценки),
еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,
финансиски
операции,
финансиско
управување, финансиска анализа, капитални
инвестиции,

советување

финансии,
клириншки

во

финансиско

врска

со

управување,
куќи

кл. 42 тестирање на возната состојба на
возилата

(591) светла и темна: зелена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25845

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/810

(220) 16/08/2017

(181) 16/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Berko Ilac ve. Kimya San. A.S.
Yenisehir Mh.Ozgur Sk.No. 16-18, Atasehir

кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни за домашна
употреба; прашок за миење садови;
детергенти за миење садови; препарати за
миење садови; агенси за сушење за машини
за миење садови; одмастувачи

TR-34779, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 25857

(151) 04/05/2018

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

(210) TM 2017/814

(220) 17/08/2017

(540)

(181) 17/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги
РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО

Kafesit
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 13, 1000,

фармацевтски

и

ветеринарни

производи за медицинска употреба, хемиски
препарати за медицинска употреба, хемиски
препарати

за

фармацевтска

употреба,

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

нутрацевтски препарати за терапевтска или
медицинска употреба
(111) 25841

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/811

(220) 16/08/2017
(181) 16/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(510, 511)

носачи на податоци, дискови за снимање;

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

автоматски

управување
со
кл. 43
кафетерии, служење

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

работата
храна и

пијалаци, снек-барови

машини

и

механизми

за

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(111) 26100

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/826

(220) 17/08/2017

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

(181) 17/08/2027

вентилација,

снабдување

со

вода

и

(450) 31/05/2018
(732) Палензовска Електролукс Силвана

санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

(540)

четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакпо (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се
кл.

вклучени
во
другите
класи
35
рекламирање;водење
на

работењето;управување
работата;канцелариски работи
(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски
направи (кои не се рачни); инкубатори за
јајца
кл. 9

научни,

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

со

(111) 25856

(151) 04/05/2018

(210) TM 2017/827

(220) 21/08/2017

(181) 21/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги
Рамсторе Македонија ДОО
ул.„Св. Кирил и Методиј“ бр. 13, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и искпучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
апарати

за

снимање,

пренос

или

репродукција на звук или слика; магнетски
Трговски марки

(591) тиркизна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пелени за бебиња
(111) 25876

(151) 07/05/2018
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(210) TM 2017/828

(220) 21/08/2017

(111) 25992

(151) 22/05/2018

(181) 21/08/2027

(210) TM 2017/834

(220) 22/08/2017

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство,
транспорт трговија и услуги
МАЛЕШЕВСКА АРОНИЈА ДООЕЛ увоз-

(181) 22/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство трговија и
услуги ГЕРМАН ЕЛЕКТРО МЕХАТРОНИКС

извоз Берово
ул. Маршал Тито бр. 133, 2330, Берово, MK

ДОО ИЛИНДЕН
ул.Технолошко развојна индустриска зона

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

бр. Скопје 1 Парцела14.6, 1041 Илинден,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова, модра, зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
кл.
кл.

31
32

овошје

(591) зелена, сина, темносина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти за мерење,

сушено

(аронија)

овошје
свежо
(аронија)
овошни сокови (од аронија)

сигнализација,
проверка;
апарати
и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување,

трансформирање,

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: овошје сушено (аронија), овошје

акумулирање, регулирање и контролирање
на струја; ламби (лед ламби); диоди што

свежо (аронија), на овошни сокови (аронија)

емитуваат светлина, осветлување (батерии
за осветлување); светлечки апарати; знаци

(111) 26027

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/830

(220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027

светлечки; соларни батерии; соларни плочи
за производство на електрична енергија,
светлечки електронски покажувачи сите со

(450) 31/05/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

потекло
од
Германија
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

создавање
пареа,
ладење,
сушење,
вентилација, снабдување со вода, санитарни

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

намени; лед диоди уреди за осветлување;
апарати за осветлување; апарати за
осветлување

BlokMax Duo

возила; соларни

колектори;

(551) индивидуална

соларни печки; улични ламби; рефлектори;
светилки за празнични декорации сите со

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

потекпо
од
Германија
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: апарати и инструменти за мерење,
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сигнализација,

проверка;апарати

и

инструменти за спроведување, вклучување и

(450) 31/05/2018
(732) Трговско друштво за внатрешен и

искпучување,
трансформирање,
акумулирање, регулирање и контролирање

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен Фронт бр. 5-3/1, Скопје, MK

на струја;ламби (лед ламби);диоди што
емитуваат светлина, осветлување (батерии

(540)

за осветлување);светлечки апарати;знаци
светлечки;соларни батерии;соларни плочи за
производство

на

електрична

енергија,

светлечки електронски покажувачи;апарати
за осветлување, греење, создавање пареа,
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода, санитарни намени;лед диоди уреди
за
осветлување;апарати
за
осветлување;апарати
за
осветлување
возила;соларни

колектори;соларни

печки;улични ламби;рефлектори;светилки за
празнични декорации сите со потекпо од
Германија
(111) 25995

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/835

(220) 22/08/2017

PHARMAGRIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 26098

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/837

(220) 24/08/2017

(181) 24/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.
Chancery House, High Street Bridgetoen
Barbados, West Indies, BB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(181) 22/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ИДХИФА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
развој, купување,
финансирање,
управување,

продажба,
работење,

(551) индивидуална

изнајмување, промоција и застапништво на
станови, кондоминиуми, имот на база на

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување

временски закуп, трговски имот, трговски

на леукемија, други видови на рак и
автоимуни
заболувања;
фармацевтски
препарати, имено, цитокински инхибиторни
лекови; фармацевтски препарати кои го
модулираат имунолошкиот систем

центри, шопинг центри, недвижнини од сите
видови и удобности поврзани со истите;
размена
на
удобности
поврзани
наведеното; аранжмани за размена

со
на

недвижен имот, вклучувајќи ги и имотите за
временски закуп и други имоти за времена
сопственост

(111) 25994

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/836

(220) 24/08/2017
(181) 24/08/2027

Трговски марки
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крстарења,
работа

работење

на

на

туристички

пристаништа;
канцеларии

и

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

туристички
агенции;
организирање
на
патувања, придружба на патници, превоз на

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

патници; работење со гаражи, изнајмување
на паркинг места, паркинг на автомобили,

(540)

рент а кар (изнајмување на автомобили);
резервација на места за патници и
резервација за патувања; вкпучувајќи ги и
сите
горенаведени
услуги
што
се
обезбедуваат електронски или онлајн од
компјутерска база на податоци или преку
Интернет; информациски, советодавни и
консултантски услуги во врска со наведените
услуги; сите вклучени во Кпаса 39
кл.

43

услуги

на

хотели

и

резорти

(одмаралишта),
услуги
за
хотелски
резервации; ресторантски, угостителски и
банкетни
правење

услуги; и сите други услуги;
резервации за долгорочен и

краткорочен
престој
во
станови
и
кондоминиуми; обезбедување на простории
за конференции;

вклучувајќи

ги

и сите

горенаведени услуги што се обезбедуваат
електронски или онлајн од компјутерска база
на
податоци
или
преку
Интернет;
информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со наведените услуги; сите
вклучени
во
Класа
43
кл. 44

спа услуги, салони за убавина;

обезбедување можност за сауни; услуги за
слабеење
и
обликување
на
тело;
консултации за убавина и совети; услуги за
ароматерапија
(111) 25850

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/838

(220) 24/08/2017
(181) 24/08/2027
(450) 31/05/2018

(300) 016423121 01/03/2017 EM
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

(591) бела, црвена, темно црвена, сина и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, сиров или
преработен;производи од тутун; замена за
тутун (не е за медицински цели); пури,
цирагилос; запалки; кибрити; артикли за
пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки
за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за
виткање цигари; рачни машини за полнење
на тутун во хартиени обвивки; електронски
цигари; течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за загревање.
(111) 26026

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/840

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RESPISURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
ветеринарни

препарати,

имено,

вакцини за свињи

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH
(111) 25973
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(220) 25/08/2017

чоколадо; мешавина на пијалоци на база на

(181) 25/08/2027

чај; мешавина на пијалоци на база на чај од

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation

билки; пијалоци на база на кафе; пијалоци на
база на еспресо; пијалоци на база на

2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US

чоколадо; пијалоци на база на чај; пијалоци
на база на чај од билки; ароми (вкусови),

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

освен
етерични
масла,
за
пијалоци
кл.
32
овошни
пијалоци,
овошни

(540)

сокови;пијалоци

(210) TM 2017/841

на

овошје

и

пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
електрични мелници за кафе за
домашна
или
комерцијална
употреба;
машини за правење на газирани пијалоци;
електрични
кујнски
машини,
имено,
електрични машини за правење пена од
вендинг

база

сокови;течни и прашкасти мешавини на
пијалоци;ароматични сирупи (со вкус) за

VERISMO

млеко;
автоматски
(автомати).

на

машини

кл. 11 електрични апарати, имено апарати за
правење еспресо, апарати за правење кафе,
котлиња, чајници, апарати за правење на чај,
апарати за пијалоци со пареа, и апарати за
точење вода за домашна и комерцијална

(111) 25972

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/842

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GAZEBO BLEND

употреба; филтри за вода; единици за
филтрирање и прочистување на вода како и

(551) индивидуална
(510, 511)

резервни касети и филтри (за заменување)
за
истите

кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци
на база на кафе; мешавина на пијалоци на

кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко
со вкус); прехранбени пијалоци на база на

база на кафе

млеко, со исклучок на милкшејкови; пијалоци

(111) 25971

(151) 22/05/2018

на база на млеко кои содржат кафе; пијалоци
на база на млеко кои содржат овошен сок;

(210) TM 2017/843

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

пијалоци на база на млеко кои содржат
овошје; пијалоци на база на млеко кои

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation

содржат чоколадо; пијалоци на база на млеко
кои содржат чај; сушено млеко во прав;

2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US

мешавини на пијалоци на база на млечни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

производи
кл. 30 мешавина на пијалоци на база на

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кафе; мешавина на пијалоци на база на
еспресо; мешавина на пијалоци на база на
Трговски марки
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 43
услуги на ресторан, кафуле,
кафетерија, снек бар, кафе бар, бар за чај,

кл. 35 водење на работењето; помош во
управување со работата; франшизирање,

чајџилница, како и услуги на ресторан за
изнесување на храна; бар услуги; кетеринг

имено обезбедување на комерцијална помош
во основањето на и/или работењето со

услуги; подготовка на храна и пијалоци;
услуги за пијалоци по договор; ресторански

ресторани, кафичи, кафулиња, чајџилници, и
снек барови; услуги на продавници за

услуги што содржат програма за лојалност на

малопродажба во областа на кафе, чај,

клиентите која обезбедува ресторански
бенефиции за да ги наградат редовните

храна, пијалоци, апарати за правење кафе и
еспресо, апарати за правење чај, садови

муштерии

односно сервис за јадење, кујнски прибор,
книги, музички снимки, паричници, патни

(111) 25970

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/844

(220) 25/08/2017

торби, торби за пазарење, чанти, накит,
облека и капи, играчки, вклучувајќи полнети

(181) 25/08/2027

играчки; дистрибуција на големо (со исклучок

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation

на транспорт на истата) на храна, пијалоци,
мебел
(односно
производи
за
во

2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US

домаќинството) и кујнски прибор; услуги на
онлајн продавници за малопродажба кои

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

содржат храна, пијалок, мебел (односно
производи за во домаќинството) и кујнски

(540)

прибор;

CASI CIELO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци
на база на кафе; мешавина на пијалоци на
база на кафе
(111) 25969

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/845

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

STARBUCKS COFFEE
328 | С т р а н а

спроведување

на

програми

со

награди за поттик односно стимулација преку
издавање и обработка на попусти во вид на
поени за лојалност за купување на производи
и
услуги
на
компанијата
кл. 43
услуги на ресторан, кафуле,
кафетерија, снек бар, кафе бар, бар за чај,
чајџилница, како и услуги на ресторан за
изнесување на храна; бар услуги; кетеринг
услуги; подготовка на храна и пијалоци;
услуги за пијалоци по договор; ресторански
услуги што содржат програма за лојалност на
клиентите која обезбедува ресторански
бенефиции за да ги наградат редовните
муштерии
(111) 25965

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/846

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
Трговски марки
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2401 Utah Avenue South, Seattle,

производство/продукција на музика; филмска

Washington 98134, US

продукција;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

телевизиски програми; обезбедување онлајн
електронски публикации/изданија, кои не

(540)

може да се симнат/преземат; објавување на
книги

производство/продукција

на

STARBUCKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за декалцификација и
отстранување

на

бигор

за

чистење

на

домашни и/или комерцијални машини за
подготвување на пијалоци; препарати за
чистење за домашни и/или комерцијални
машини за подготвување на пијалоци;
средство за чистење за употреба на
домашни и/или комерцијални машини за
подготвување
кл. 33
кл. 38

на

(111) 25967

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/847

(220) 25/08/2017

(181) 25/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

пијалоци

алкохолни пијалоци, освен пиво
комуникациски услуги, имено

пренесување на аудио и видео забавна
програма што е проследена и може да се
симне/преземе
сателитски
и

преку
компјутерски,
комуникациски
мрежи;

обезбедување пристап до онлајн чет соби
(односно виртуели простории за разговор),
огласни табли и интернет форуми за пренос

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

на пораки помеѓу корисниците на компјутер
во областите на забава, музика, храна,

(510, 511)

пијалоци, (трговска) стока, и општ интерес;
обезбедување на телекомуникациски врски

кл. 30 мелено кафе и кафе во зрно; пијалоци
на база на кафе; какао; пијалоци на база на

мрежа;

чоколадо; чај и чај од билки; пијалоци на
база на чај и чај од билки; мешавина на

електронски пренос на вредносни картички
за подарок (гифт картички), честитки и

пијалоци на база на кафе; мешавина на
пијалоци на база на еспресо; мешавина на

пораки
кл. 41

пијалоци на база на чоколадо; мешавина на

до

глобална

забава;

компјутерска

забавни

информации;

образовни услуги; образовни информации;
рекреативни
информации;

пијалоци на база на чај; мешавина на
пијалоци на база на чај од билки; смрзнати

емисии;

слаткарски производи, имено, сладолед,
сладолед (односно млечен леден десерт со

организирање и водење на концерти;
презентација на настапи/изведби во живо;

помалку масти), замрзнат јогурт, замрзнати
слаткарски производи со вкус на чај, чај од

oрганизирање и водење на колоквиуми;
организација
на
емисии;

билки и/или овошје; ароми (вкусови), освен

производство/продукција

Трговски марки

на

етерични масла, за пијалоци; чоколадо во
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прав;

вкус

на

ванила

(ванила

арома);

и

услуги
услуги

печени производи (односно печива / бели
печива), имено, мафини, земички, бисквити,

кафетерија, снек бар, кафе бар, бар за чај,
чајџилница, како и услуги на ресторан за

колачиња, пити, торти, колачи, киш пити и
лебови; сендвичи; пици; подготвени јадења

изнесување на храна; бар услуги; кетеринг
услуги; подготовка на храна и пијалоци;

(оброци) кои се состојат претежно од
тестенини; подготвени јадења (оброци) кои

услуги за пијалоци по договор; ресторански
услуги што содржат програма за лојалност на

се состојат претежно од ориз; подготвени

клиентите

јадења (оброци) кои се состојат претежно од
житарки; намази на база на чоколадо;

бенефиции за да ги наградат редовните
муштерии

преработени
прехранбени
производи
добиени од житни култури кои се користат

(111) 25964

(151) 22/05/2018

како житарки за појадок; овес (односно
овесна каша); ужинка на база на житарки;

(210) TM 2017/848

(220) 25/08/2017
(181) 25/08/2027

крекери (кекс); пуканки; шеќер; мед; агавe

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,

која

на

компанијата

кл.

сируп (односно сируп од агава или агавин
сируп); сосови, имено мирудии за додавање

43

на

чоколадни и слаткарски (бонбони) производи;

ресторан,

обезбедува

кафуле,

ресторански

во
пијалоци;
преливи
за
салата
кл. 35 водење на работењето; помош во

Washington 98134, US

управување со работата; франшизирање,
имено обезбедување на комерцијална помош

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

во основањето на и/или работењето со
ресторани, кафичи, кафулиња, чајџилници, и
снек барови; услуги на продавници за
малопродажба во областа на кафе, чај,
храна, пијалоци, апарати за правење кафе и
еспресо, апарати за правење чај, садови
односно сервис за јадење, кујнски прибор,
книги, музички снимки, паричници, патни
торби, торби за пазарење, чанти, накит,
облека и капи, играчки, вклучувајќи полнети
играчки; дистрибуција на големо (со исклучок
на транспорт на истата) на храна, пијалоци,
мебел
(односно
производи
за
во
домаќинството) и кујнски прибор; услуги на
онлајн продавници за малопродажба кои
содржат храна, пијалок, мебел (односно
производи за во домаќинството) и кујнски
прибор; спроведување на програми со
награди за поттик односно стимулација преку
издавање и обработка на попусти во вид на
поени за лојалност за купување на производи
330 | С т р а н а

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
електрични мелници за кафе за
домашна
или
комерцијална
употреба;
машини за правење на газирани пијалоци;
електрични
кујнски
машини,
имено,
електрични машини за правење пена од
млеко;
автоматски
(автомати)
кл. 9
картички

вендинг

машини

магнетски кодирани вредносни
за подароци (гифт картички);

магнетски кодирани картички за лојалност;
Трговски марки
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компјутерски

31 Maj 2018

апликативен

софтвер

за

хартиена навлака односно обвивка за чаша,

мобилни уреди и мобилни телефони, имено

мукава

софтвер за корисниците на програмата за
лојалност да имаат пристап до, ги следат и

кл. 21 неелектрични апарати за правење на
кафе капка по капка; неелектрични апарати

управуваат со нивниот профил и средствата
во придружните сметки на складирана

за правење на кафе со преса; неелектрични
котлиња; инфузери (односно цедалки) за чај

вредност, да плаќаат за купувања преку
мобилна платежна функционалност, да

што не се од скапоцени (благородни) метали;
чајници што не се од скапоцени (благородни)

пристапуваат до мени на податоци и да

метали; цедалки (односно филтри) за чај;

складираат
информации
за
локација;
компјутерски софтвер за употреба во

неелектрични затоплувачи на чај што се
состојат од држач (подлога) за чајник со

симнувањето, пренесувањето, примањето,
пуштањето, складирањето и организирањето

држач за свеќа; термо изолирани садови за
пијалоци; чаши; чинии; шољи; стаклени

на аудио и видео податоци; аудио снимки кои
содржат музички и уметнички изведби;

производи за пијалоци; нехартиени филтри
за
кафе
за
повеќекратна
употреба;

музика која може да се симне преку глобална

подметачи, што не се од хартија или платно;

компјутерска мрежа и безжични уреди;
обвивки и футроли за мобилни телефони и

сервиси за чај што не се од скапоцени
(благородни) метали; послужавници за

лични електронски уреди; ременчиња за
мобилни телефони; подлоги за глувче;

домашни цели (потреба); садови; плитки
чинии; длабоки чинии; бокали; триножници;

апарати за снимање, односно регистрирање,
на
време

садови за употреба во домаќинството и во
кујната; навлаки за чајници; држач за свеќа

кл. 11 електрични апарати, имено апарати за

што не е од скапоцен (благороден) метал;

правење еспресо, апарати за правење кафе,
котлиња, чајници, апарати за правење на чај,

свеќници што не се од скапоцен (благороден)
метал; фигурки (украсни статуетки) од

апарати за пијалоци со пареа, и апарати за
точење вода за домашна и комерцијална

порцелан, керамика, глина, или стакло;
порцелански декоративни украси; црпалки

употреба; филтри за вода; единици за
филтрирање и прочистување на вода како и

(прибор односно сервис за јадење) за
употреба во кујна; неелектрични маталки за

резервни касети и филтри (за заменување)

употреба

за
кл. 16

истите
публикации, имено, весници и

кл. 29 млеко;ароматизирано млеко (млеко со
вкус);милкшејкови;прехранбени пијалоци на

списанија со општа содржина (oдносно од
општ карактер); наставни брошури (односно

база
на
млеко,
со
исклучок
на
милкшејкови;пијалоци на база на млеко кои

брошури со инструкции / упатства); хартиени
филтри за кафе; фото албуми, уметничка

содржат кафе;пијалоци на база на млеко кои
содржат овошен сок;пијалоци на база на

хартија, сликарски четки, пенкала, моливи,

млеко кои содржат овошје;пијалоци на база

маркери
(обечежувачи
за
книги),
канцелариски кутии (односно кутии за

на млеко кои содржат чоколадо;пијалоци на
база на млеко кои содржат чај;прехранбени

канцелариски
материјал),
футроли
за
пенкала, футроли за моливи, канцелариски

пијалоци на база на соја кои се користат како
замена за млеко;енергетски пијалоци на база

материјал,
хартиени

на млеко;сушено млеко во прав;мешавини на
пијалоци на база на млечни производи;соино

постери; хартиени салфетки,
подметачи,
хартиени
кеси;

Трговски марки

или

картон;

во

картонски

кутии

домаќинството
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млеко;ужинка на база на овошје;овошни

(210) TM 2017/849

(220) 25/08/2017

џемови, компоти, желеа;намази на база на

(181) 25/08/2027

месо, намази на база на риба, намази на
база на живина, намази на база на овошје,

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation

намази на база на јаткасти плодови, намази
на база на зеленчук, намази на база на

2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US

млечни производи;зготвен зеленчук;сушен
зеленчук;конзервиран зеленчук;зеленчукови

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

салати;сушено

(540)

овошје;конзервирано

овошје;овошни
салати;месо;риба;живина;дивеч;крвавица
[сувомеснати производи];месни екстракти
(месни
преработки);подготвени
јадења
(оброци) кои се состојат претежно од месо,
соја, живина, морска храна, зеленчук, овошје,
тофу,

и/или

сирење/кашкавал;супи;јогурт,

пијалоци на база на јогурт;изматен крем
(шлаг
крем);сирење/кашкавал;јајца;подготвени
семиња;подготвени
јаткасти
плодови,
зачинети јаткасти плодови, печени јаткасти
плодови;ужинка на база на јаткасти
плодови;масла

и

масти

за

јадење

кл. 32 овошни пијалоци, овошни сокови, и
пијалоци на база на овошје; зеленчукови
пијалоци, зеленчукови сокови, и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
имено газирани пијалоци, безалкохолни
пијалоци; енергетски пијалоци, изотонични
пијалоци;

течни

мешавини

за

правење

безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на
овошје; прашоци кои се користат во
подготовката на безалкохолни пијалоци и
пијалоци на база на овошје; сирупи за
пијалоци; флаширана вода за пиење со и без
вкус, минерална вода, газирана вода;
пијалоци на база на соја кои не се замена за
млеко; овошни концентрати и пиреа кои се
користат за правење пијалоци; пијалоци кои
се збогатени со хранлива вредност, пијалоци
кои се збогатени со витамини
(111) 25962
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(151) 22/05/2018

TEAVANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 oвошни пијалоци, овошни сокови, и
пијалоци на база на овошје; зеленчукови
пијалоци, зеленчукови сокови, и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
имено

газирани

пијалоци,

безалкохолни

пијалоци; енергетски пијалоци, изотонични
пијалоци; течни мешавини за правење
безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на
овошје; прашоци кои се користат во
подготовката на безалкохолни пијалоци и
пијалоци на база на овошје; сирупи за
пијалоци; флаширана вода за пиење со и без
вкус, минерална вода, газирана вода;
пијалоци на база на соја кои не се замена за
млеко; овошни концентрати и пиреа кои се
користат за правење пијалоци; пијалоци кои
се збогатени со хранлива вредност, пијалоци
кои се збогатени со витамини
(111) 25961

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/850

(220) 25/08/2017

(181) 25/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко

BEARISTA

со вкус); прехранбени пијалоци на база на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28

играчки, вклучувајќи мечиња и

млеко, со исклучок на милкшејкови; пијалоци
на база на млеко кои содржат кафе; пијалоци

полнети играчки; Божиќни украси

на база на млеко кои содржат овошен сок;
пијалоци на база на млеко кои содржат

(111) 25975

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/851

(220) 25/08/2017

овошје; пијалоци на база на млеко кои
содржат чоколадо; пијалоци на база на млеко

(181) 25/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кои содржат чај; сушено млеко во прав;
мешавини на пијалоци на база на млечни
производи
кл. 30 мешавина на пијалоци на база на
кафе; мешавина на пијалоци на база на
еспресо; мешавина на пијалоци на база на
чоколадо; мешавина на пијалоци на база на
чај; мешавина на пијалоци на база на чај од
билки; пијалоци на база на кафе; пијалоци на
база на еспресо; пијалоци на база на
чоколадо; пијалоци на база на чај; пијалоци
на база на чај од билки; ароми (вкусови),
освен
етерични
масла,
за
пијалоци
кл.
32
овошни
пијалоци,
овошни
сокови;пијалоци

на

база

на

овошје

и

сокови;течни и прашкасти мешавини на
пијалоци;ароматични сирупи (со вкус) за
пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
електрични мелници за кафе за
домашна
или
комерцијална
употреба;

(111) 25974

(151) 11/05/2018

(210) TM 2017/852

(220) 25/08/2017

машини за правење на газирани пијалоци;

(181) 25/08/2027

електрични
кујнски
машини,
имено,
електрични машини за правење пена од

(450) 31/05/2018
(732) Starbucks Corporation

млеко;
автоматски
(автомати)

2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, US

вендинг

машини

кл. 11 електрични апарати, имено апарати за
правење еспресо, апарати за правење кафе,
котлиња, чајници, апарати за правење на чај,
апарати за пијалоци со пареа, и апарати за
точење вода за домашна и комерцијална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DOUBLESHOT

употреба; филтри за вода; единици за
филтрирање и прочистување на вода како и

(551) индивидуална
(510, 511)

резервни касети и филтри (за заменување)
за
истите

кл. 29 млеко; ароматизирано млеко (млеко
со вкус); милкшејкови; прехранбени пијалоци

Трговски марки
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на

база

на

млеко,

со

исклучок

на

индивидуален работен простор, состаноци,

милкшејкови; пијалоци на база на млеко кои

деловни

конференции

и

настани

содржат кафе; пијалоци на база на млеко кои
содржат овошен сок; пијалоци на база на

кл. 39 информациски услуги за патување и
превоз; услуги на водич на патнички тури

млеко кои содржат овошје; пијалоци на база
на млеко кои содржат чоколадо; пијалоци на

кл. 43 хотелски и ресторански услуги

база на млеко кои содржат чај; прехранбени
пијалоци на база на соја кои се користат како

(111) 25940

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/855

(220) 29/08/2017

замена за млеко; енергетски пијалоци на

(181) 29/08/2027

база на млеко; соино млеко; пијалоци на
база
на
јогурт

(450) 31/05/2018
(732) Tyco Fire & Security LLC

кл. 30 пијалоци на база на кафе; пијалоци на
база на еспресо; пијалоци на база на

4700 Exchange Court, Suite 300, Boca
Raton, FL 33431, US

чоколадо; пијалоци на база на чај; пијалоци
на база на чај од билки; смрзнати слаткарски

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

производи со чај, чај од билки и/или овошни

(540)

вкусови; ароми (вкусови), освен етерични
масла,
за
пијалоци
кл. 32
безалкохолни пијалоци, имено
газирани пијалоци, безалкохолни пијалоци;
енергетски пијалоци, изотонични пијалоци;
пијалоци кои се збогатени со хранлива
вредност, пијалоци кои се збогатени со
витамини
(111) 25982

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/853

(220) 25/08/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 25/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Dekel Hostels Holding, S.A., a Panama

кл. 6 спојки за метални цевки, приклучоци за

company having a place of business at
Cl.11 #3-55, Bogota, CO

метални цевки, имено, колена, резделници,
стеги, редуктори (метална опрема), и држачи;

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

капачиња за заптивање метални цевки;
спојки за метални цевки, имено, нажлебени и

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

пресувачки спојки, спојки под висок притисок,

(540)

SELINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
обезбедување канцелариски
капацитети и капацитети за состаноци за
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спојување на метални туби и цевки; опрема
за метални цевки, спојки и зглобови за

спојки редуктори, флексибилни спојки,
цврсти спојки, спојки со обичен завршеток,
преодни спојки, фланша спојки, и механички
излезни спојки; метални навртки и завртки за
спојки; адаптери за метални фланши;
метални вентили и додатоци што не се
делови
вентили,

од

машини,

контролни

имено,

пеперутка

вентили,

топчести
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вентили, вентили за контола на проток,

лубриканти; композити за абсорбирање на

баланс вентили, цедилки, и вшмукувачки

прашина, навлажување и врзување; горива

дифузери

(вклучувајки и моторен спирт за гориво) и
илуминанти; свеќи и фитили за осветлување;

(111) 25932

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/858

(220) 29/08/2017

моторни масла; масла за подмачкување;
масти; лубриканти; синтетички лубриканти за

(181) 29/08/2027
(450) 31/05/2018
(732) Exxon Mobil Corporation, a

мотори; восоци; basestocks (беизстокс);
моторни горива, имено бензин и дизел

corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey

кл. 37
градежни конструкции; поправка;
инсталациски услуги; сервисни станици за

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

малопродажба на гориво; услуги за миење на
автомобили; услуги на подмачкување на

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

возила

(540)

(111) 25931

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/859

(220) 29/08/2017
(181) 29/08/2027

горива;

компресиран

природен

гас

(450) 31/05/2018
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во
индустријата, науката и фотографијата, како
и во земјоделството, хортикултурата и
шумарството; необработени вештачки смоли,
необработена пластика; ѓубрива; композити
за гасење на пожар; препарати за калење и
лемење; хемиски субстанци за зачувување

(551) индивидуална

(презервирање) на намирници; субстанци за

(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во

штавење; адхезиви кои што се користат во
индустријата;
флуиди
за
трансмисија

индустријата, науката и фотографијата, како
и во земјоделството, хортикултурата и

(пренос); хидраулични масла и флуиди;
антифриз/разладни течности; флуид за

шумарството; необработени вештачки смоли,
необработена пластика; ѓубрива; композити

кочници;
кл. 4

за гасење на пожар; препарати за калење и

флуди за
индустриски

Трговски марки

серво
масла

управувач
и масти;

лемење; хемиски субстанци за зачувување
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(презервирање) на намирници; субстанци за
штавење; адхезиви кои што се користат во

(111) 25981

(151) 22/05/2018

индустријата;
флуиди
за
трансмисија
(пренос); хидраулични масла и флуиди;

(210) TM 2017/863

(220) 31/08/2017
(181) 31/08/2027

антифриз/разладни течности; флуид за
кочници; флуди за серво
управувач

(450) 31/05/2018
(732) ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ

кл. 4
индустриски масла и масти;
лубриканти; композити за абсорбирање на

ул. 110 бр.103, с.Лешок, Тетово, MK

прашина, навлажување и врзување; горива

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(вклучувајки и моторен спирт за гориво) и
илуминанти; свеќи и фитили за осветлување;

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

моторни масла; масла за подмачкување;
масти; лубриканти; синтетички лубриканти за
мотори; восоци; basestocks (беизстокс);
моторни горива, имено бензин и дизел
горива;

компресиран

природен

гас

кл. 37
градежни конструкции; поправка;
инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење на
автомобили; услуги на подмачкување на

(591) зелена, светло зелена, портокалова и

возила

бела

(111) 26006

(151) 22/05/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/862

(220) 31/08/2017
(181) 31/08/2027

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

(450) 31/05/2018
(732) Томислав Ефремовски

препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул.11-ти Ноември бр. 200, 1300, Куманово,
MK

управување

(540)

со

работи;

претставувањена

производите, промовирање на продажбата,
продажба на големо и мало, увоз-извоз со:
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 25950

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/864

(220) 04/09/2017
(181) 04/09/2027
(450) 31/05/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
рачно
кл.

21

(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

производство
кутии

кл. 35 продажба на сапуни
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за

на

сапун
сапуни

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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кл. 41

забавни и културни активности,

организирање и водење на концерти, забава,

SunRio

звучни записи, изнајмување аудио опрема,
изнајмување звучни записи, ноќни клубови,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци, екстракти за
правење
пијалаци;
овошни
сирупи,
безалкохолни; сокови произведени од овошје
и/или зеленчук, шербети [пијалаци]
(111) 25943

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/865

(220) 04/09/2017
(181) 04/09/2027

продукција на музички емисии, ди џеи, ди џеи
услуги, ди џеи за забави и специјални
настани, ди цеи услуги за забави и
специјални настани, музичари, пеачи, услуги
на компонирање на музика
(111) 25952

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/866

(220) 07/09/2017
(181) 07/09/2027

(450) 31/05/2018
(732) FAES FARMA, S.A.
Avenida Autonomia 10, Lamiako-Leioa, ES

(450) 31/05/2018
(732) Петрески Јован
ул.„Франклин Рузвелт“ бр. 68/3-14, 1000,
Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

POSITON

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(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;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за емитување звук, апарати за
забава приспособени за употреба со

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

надворешен екран или монитор, апарати за
репродукција на звук, апарати за снимање на

(111) 25980

(151) 22/05/2018

звук, високотонци за звучници, грамофони,

(210) TM 2017/867

(220) 07/09/2017
(181) 07/09/2027

грамофонски
игли,
дискови
(компакт
дискови), дискови за снимање на звук, звук
(ленти за снимање звук), звучници, компакт
диск плеери, кутии за звучници, ленти за

(450) 31/05/2018
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

снимање звук, микрофони, плеери (ДВД
плеери), радија, апарати за снимање, пренос

KR

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл.

репродукција
15

музички

Трговски марки

на

звук

инструменти

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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(591) сина, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски
гуми; надворешни гуми за пневматски гуми;
обвивки

за

гуми;

гуми

за

мотоцикли;

внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрешни гуми); внатрешни
гуми за велосипеди; внатрешни гуми за
мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 доработка на текстил

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила;
внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи за

(111) 25985

(151) 22/05/2018

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за

(210) TM 2017/869

(220) 11/09/2017
(181) 11/09/2027

поправка на внатрешни гуми; бандажи за
тркала на возила; покривки на седла за
велосипеди;
покривки
на
седла
за
мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на
возила; возила (сопирачки сегменти за
возила); амортизери за возила; носачи за
скии на автомобили;

шилци за тркала;

клинови за гуми; гуми за возила; тврди гуми
за возила; шарки на вулканизирани гуми;
шарки на возила [ролерски траки]; шарки на
возила [тракторски тип]; тубелес гуми за

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за производство, промет и
услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз
Скопје
ул.Борис Трајковски бр. 68, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

велосипеди; тубелес гуми за мотоцикли;
вентили за гуми на возила; гуми за тркала на
возила
(111) 25987

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/868

(220) 07/09/2017
(181) 07/09/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за произвосто, трговија и
услуги ЈУ-КА ДООЕЛ увоз-извоз Велес
ул.Вардарска бр. 40, 1400, Велес, MK
(540)

(591) сива, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, горива
(вклучително и течни горива за мотори),
бензин, бензин во сурова состојба или
рафиниран, моторни горива, моторно масло,
нафта,
гас
(производствен
гас)
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кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

маркети, каталози, услуги при трговија на

управување со работата; агенции за увоз и

големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба,

извоз
кл. 37

возила

живина
и
дивеч;
месни
преработки;
конзервирано смрзнато, сушено и варено

(полнење гориво и одржување), одржување
возила, одржување и поправка на моторни

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и

возила,
поправање
кл. 40 нафта (преработка на нафта)

масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно

бензински

станици

за

возила

и производи од жито, леб, производи од
(111) 25942

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/871

(220) 11/09/2017

(181) 11/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги ДИА
ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашокза печење; сол, сенф; оцет,
сосови (како мирудии); мирудии; мраз
(111) 25933

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/872

(220) 12/09/2017

ул. Струмичка бр. 12/3-5, Скопје, MK

(181) 12/09/2027

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

(450) 31/05/2018
(300) 2017 33527 21/04/2017 AZ
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сина, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук;желеа, џемови,
компоти;јајца,
производи;масла

млеко
и
и масти за

млечни
јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување

со

работата;

канцелариски

работи; рекламирање; цени (анализа на
цени), презентација на производи во
Трговски марки

(591) темно сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; сиров или обработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицинскa употреба); пури; цигарило (мали
цигари); запалки; кибрити; артикли за
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пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки

(732) Друштво за производство, трговија

за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за

и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ

виткање цигари; рачни машини за полнење
на тутун во хартиени обвивки; електронски

ДООЕЛ Скопје
ул.„Орце Николов“ бр. 75, Скопје, MK

цигари; течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за загревање

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат

(111) 25939

(151) 22/05/2018

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2017/873

(220) 13/09/2017

(181) 13/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за услужни дејности
СТУДИО ЗА НЕГА НА ТЕЛО АКАДЕМИК
ЏАМБАЗОВСКИ ДООЕЛ СКОПЕ
ул.Пиринска бр. 38, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11

апарати за греење вода; грејачи за

вода (бојлери); грејачи; инсталации за
греење со топла вода; котли за греење;
апарати за греење; електрични апарати за
греење; апарати за напојување со вода на
грејни бојлери; бојлери за пералници;
бојлери што не се делови од машини;
електрични бојлери; цевки на бојлери за
грејни
инсталации
кл. 37 монтирање и поправање на апарати
за греење

(591) бела, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална

(111) 25976

(151) 22/05/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/875

(220) 14/09/2017

кл.
кл.

3
5

козметички
производи
фармацевтски препарати
и

фармацевтски
производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало
со
козметички
производи,
фармацевтски препарати и фармацевтски

(181) 14/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво заинвестиции технологија
градежништво трговија и услуги Џ-Џ
ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт

производи

Скопје
ул. Славеј планина бр. 4А , Скопје, MK

кл. 44 медицински услуги, хигиенска нега и
нега на убавината на луѓето

(540)

(111) 25977

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/874

(220) 13/09/2017
(181) 13/09/2027
(450) 31/05/2018
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кл. 29
варено

конзервирано, смрзнато, сушено и
овошје

и

производи
кл. 30
житарици

зеленчук,
и

житни

јаткасти
производи

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумски
производи и зрнасти производи, свежо
овошје
кл. 35

и
зеленчук,
семиња
услуги при продажба на големо и

мало, увоз-извоз со трговија на големо и
(591) бела, зелена, црна
(551) индивидуална

мало со конзервирано, сушено, смрзнато и
варено овошје и зеленчукм јаткасти

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

производи,
житарици
кл. 39 транспорт, пакување и складирање

управување

стоки

работи
кл. 36

со

работата;

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани со
имот

(111) 25978

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/878

(220) 14/09/2017
(181) 14/09/2027

кл.
40
производство
на
енергија
кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и

(450) 31/05/2018
(732) BOSNALIJEK d.d.

културни

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

активности

кл. 44 медицински услуги

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

(111) 25959

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/876

(220) 14/09/2017

(181) 14/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија Виваците ДОО
с. Бразда
ул. 20 бр. 152, 1010 Бразда, Чучер
Сандево, MK
(540)

(540)

VERION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26010

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/887

(220) 15/09/2017

(181) 15/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Pinehill Arabia Food Ltd.
Jeddah – West Bugdadiyah District – Hamza
Shehata Street, P.O. Box 11625, Jeddah
21463, SA
(591) светло зелена, темно зелена, кафена,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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кл. 3

тоалетни производи; дезодоранс за

тело, анти-перспиранти, гел за туширање;
средство за миење на тело, средство за
чистење на лице, средство за пилинг на
лице; средство за миење на лице, средство
за миење на раце, сапуни; препарати за нега
на кожа; спреј за навлажнување на тело; стик
за дамки; навлажнувачи; лосион за тело,
навлажнувач за тело, навлажнувачи за лице;
(591) сива и бела
(551) индивидуална

гел за бричење, масло за бричење, крема за
бричење, пена за бричење, распрснувачи за

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

бричење, сапун за бричење, камен за
бричење; средства за после бричење; гел за

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

после бричење, балзам за после бричење;
препарати и креми за отстранување на

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
кл. 30

влакна, препарати за депилација, восок за

и
масти
за
јадење
кафе, чај, какао и замена за кафе;

депилација; препарати за нега на коса;
шампони, регенератори, гел за коса, восок за

ориз; тапиока и саго; брашно и производи од
жито;
леб,
тестенини
и
слаткарски

коса, распрснувачи за коса, спреј за коса;
парфимерија; тоалетна вода; есенцијални

производи, сладолед; шеќер, мед, меласа;

масла; козметички производи; средства за
чистење на заби; балзам за усни; восок за

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); зачини; мраз

мустаќи; козметички прибор; препарати за
заштита од сонце

(111) 26123

(151) 18/05/2018

(210) TM 2017/889

(220) 18/09/2017
(181) 18/09/2027

(111) 26124

(151) 18/05/2018

(210) TM 2017/890

(220) 18/09/2017

(450) 31/05/2018
(732) Bulldog Skincare Holdings Limited
26 Red Lion Square London WC1R 4AG , GB

(181) 18/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Bulldog Skincare Holdings Limited

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

26 Red Lion Square London WC1R 4AG , GB

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

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

BULLDOG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи; дезодоранс за
(551) индивидуална
(510, 511)
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чистење на лице, средство за пилинг на

(591) црвена, сина, виолетова, жолта, бела,

лице; средство за миење на лице, средство

темно сина, црна

за миење на раце, сапуни; препарати за нега
на кожа; спреј за навлажнување на тело; стик

(551) индивидуална
(510, 511)

за дамки; навлажнувачи; лосион за тело,
навлажнувач за тело, навлажнувачи за лице;

кл. 3 препарати за белење; препарати за
перење, препарати за чистење; препарати за

гел за бричење, масло за бричење, крема за
бричење, пена за бричење, распрснувачи за

полирање; препарати за триење; абразивни
препарати, препарати за чистење на рерна;

бричење,

за

препарати за чистење на одвод; препарати

бричење; средства за после бричење; гел за
после бричење, балзам за после бричење;

за чистење на под; препарати за чистење на
стакло; препарати за чистење на тепих;

препарати и креми за отстранување на
влакна, препарати за депилација, восок за

препарати за чистење за употреба на плочки;
средствa за чистење тоалет; средства за

депилација; препарати за нега на коса;
шампони, регенератори, гел за коса, восок за

чистење тапацир, препарати за чистење за
употреба во домаќиството

сапун

за

бричење,

камен

коса, распрснувачи за коса, спреј за коса;
парфимерија; тоалетна вода; есенцијални
масла; козметички производи; средства за

(111) 26012

(151) 14/05/2018

(210) TM 2017/899

(220) 19/09/2017

чистење на заби; балзам за усни; восок за
мустаќи; козметички прибор; препарати за

(181) 19/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation

заштита од сонце
(111) 26011

(151) 14/05/2018

300 Park Avenue New York, 10022 New York,

(210) TM 2017/898

(220) 19/09/2017
(181) 19/09/2027

US

(450) 31/05/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Delaware corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, жолта, темно сина, бела,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење; препарати за
перење, препарати за чистење; препарати за
полирање; препарати за триење; абразивни
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препарати, препарати за чистење на рерна;

печки; термостатски вентили [делови од

препарати за чистење на одвод; препарати

уреди за греење]; апарати за климатизација;

за чистење на под; препарати за чистење на
стакло; препарати за чистење на тепих;

инсталации за климатизација; климатизација
(инсталации за климатизација); уреди и

препарати за чистење за употреба на плочки;
средствa за чистење тоалет; средства за

апарати за
водоводни

чистење тапацир, препарати за чистење за
употреба во домаќиството

кл. 35 малопродажба (презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми
за

вентилација

малопродажба);
(111) 26013

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/907

(220) 22/09/2017

(181) 22/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) САША СТОЈАНОВИЌ
ул. Народен Фронт бр. 27/36, Скопје, MK

[климатизација];
инсталации

промовирање

на

продажбата
за
трети
лица
кл. 37 термостатски вентили [делови од
уреди за греење]; поставување водоводни
инсталации;
монтирање
и
поправање
апарати за греење; монтирање и поправање
печки

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(111) 25929

(151) 10/05/2018

(210) TM 2017/912

(220) 22/09/2017

Скопје
(540)

(181) 22/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Dunlop International Limited
Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking
Road, Leatherhead, Surrey, KT22 8JB, GB

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за греење; апарати за греење
вода; вентили (термостатски вентили)

(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)

[делови од инсталации за греење]; воздушни
вентили за инсталации за парно греење;
греење со топла вода (инсталации за греење
со топла вода); електрични апарати за
греење; елементи за греење; инсталации за
греење; инсталации за греење [вода]; котли
за греење; печки за централно греење; плочи
за греење; печки; печки (пепелници за печки);
печки (решетки за печки); печки [грејни
апарати]; печки за централно греење;

(551) индивидуална
(510, 511)

радијатори
[греење];
радијатори
на
централно греење; регулатори за довод на

кл. 1
индустриски хемиски производи,
лепливи материи наменети за индустријата

воздух во печки [греење]; резервоари за
ширење пареа за инсталации на централно

базирани на вода, термопластични лепливи
материи (hotmelt adhesives) за употреба во

греење; соларни колектори [греење]; соларни
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индустријата, лепливи материи наменети за

(510, 511)

индустријата

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба

базирани

на

разредувачи,

хемиски производи што се користат во
индустријата

при
лекување
автоинфламоторна

(111) 25930

(151) 10/05/2018

болест, болест на крвта, рак, мултиплекс
склероза, улцеративен колитис, артритис,

(210) TM 2017/913

(220) 22/09/2017
(181) 22/09/2027

мускулно-скелетни
и
кожни
болести;
фармацевтски препарати, имено, цитокин

(450) 31/05/2018
(732) Dunlop International Limited
Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking

инхибиторни

на
болест,

лекови;

леукемија,
автоимуна

фармацевтски

препарати кои го модулираат имунолошки
систем

Road, Leatherhead, Surrey, KT22 8JB, GB
(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 26015

(151) 15/05/2018

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2017/917

(220) 22/09/2017
(181) 22/09/2027

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

(450) 31/05/2018
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

(540)

DUNLOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
индустриски хемиски производи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ОЗАВАНА

лепливи материи наменети за индустријата
базирани на вода, термопластични лепливи

(551) индивидуална

материи (hotmelt adhesives) за употреба во

(510, 511)

индустријата, лепливи материи наменети за
индустријата базирани на разредувачи,

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба
при
лекување
на
леукемија,

хемиски производи што се користат во
индустријата

автоинфламоторна
болест,
автоимуна
болест, болест на крвта, рак, мултиплекс

(111) 26014

(151) 15/05/2018

склероза, улцеративен колитис, артритис,
мускулно-скелетни
и
кожни
болести;

(210) TM 2017/916

(220) 22/09/2017

фармацевтски препарати, имено, цитокин

(181) 22/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

инхибиторни
лекови;
фармацевтски
препарати кои го модулираат имунолошки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(111) 26016

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/920

(220) 26/09/2017

(540)

систем

(181) 26/09/2027

ЗЕПОЗИЈА
(551) индивидуална

Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медицинска употреба), месо, риби, екстракти

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

од месо од живина и дивеч, маслени масти

(540)

за јадење, но не вклучувајќи намази; услуги
на малопродажба што се нудат онлајн во
врска со кафе, чај, какао, чоколадо и
пијалоци базирани на кафе, чај и какао,

HERBALIFEGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за комјутерски софтвери
што се однесуваат на здравјето
благосостојбата, размена на вести
информации

во

областа

на

и
и

здравјето,

исхраната, фитнес, мрежен маркетинг и
развој на мали и средни претпријатија,
едукација што се однесува на обезбедување
на обука и забава, спортски и културни
активности;
електронски
публикации
кл. 35
услуги за помош на другите со
директен маркетинг, рекламирање, водечка
генерација, процесирање на
процесирање на плаќања;

нарачки, и
услуги за

управување
со
електронски
поврзани со управување со

податоци
тежината,

здравјето на луѓето и фитнес, мрежен
маркетинг и развој на мали бизниси; услуги
на малопродажба што се нудат онлајн во
врска со додатоци во исхраната во форма на
прав, капсула, или таблета направени од
преработени масла, масти и јаткасти
плодови, храна и ужинки направени од
преработени масла, масти и
плодови, закуска, ужинки што
варени

јаткасти

плодови,

јаткасти
содржат

закуски

кои

содржат сушени јаткасти плодови, закуски
што содржат печени зрна соја, закуски што
содржат протеини, протеини во прав за
исхрана на човекот, супи, препарати за
правење супа, супа од зеленчук, млеко,
млечни пијалоци, млечни производи; услуги
на малопродажба што се нудат онлајн во
врска со протеини за исхрана на човекот,
протеин за исхрана на човекот во форма на
протеини во прав со можност да содржат
минерали, витамини и билни состојки (не за
346 | С т р а н а

чоколадо, зачини, безалкохолни пијалоци и
во прав или концентрирани препарати за
правење безалкохолни пијалоци, пијалоци во
прав и мешавини на пијалоци врз основа на
производите од класа 30 за употреба во
исхраната и здравствени режими на исхрана,
ужинки, закуски; услуги на малопродажба
што се нудат онлајн во врска со прашок за
правење пијалоци, безалкохолни пијалоци,
минерали

и

газирани

води

и

други

безалкохолни пијалоци, сирупи и други
препарати за правење пијалоци, пијалоци
спремни за пиење за употреба во исхраната
и здравствени режими на исхрана; услуги на
малопродажба што се обезбедуваат онлајн
во врска со овошни пијалоци и овошни
сокови

и

други

препарати

за

правење

пијалоци, спремни за пиење, концентрирани,
или безалкохолни пијалоци во прав,
мешавини за пијалоци во прав, пијалоци за
спорт и тренинг за атлетика, спортски
пијалоци кои содржат протеини, минерали и
витамини
кл. 41 обезбедување образовни услуги преку
размена на вести и информации во областа
на здравјето, исхраната, фитнес, мрежен
маркетинг и развој на мали и средни
претпријатија; образование; обезбедување
на обука; забава;
активности

спортски

и

културни

(111) 26072

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/923

(220) 27/09/2017

(181) 27/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ Скопје
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ул.Максим Горки бр. 31А влез 1-кат 1/бр.2,
MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)
(591) сина, бела, светло сина, жолта, темно
сина, црна, маслинесто зелена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, сирење и млечни производи,
масла и масти за јадење
(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на
прибор,

книги,

списанија,
училишен

канцелариски
прибор

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(111) 26033

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/934

(220) 28/09/2017

(181) 28/09/2027
(450) 31/05/2018
(732) Велевска Ирина
ул.„Иван Хаџиниколов“ бр. 199а, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

активности
(111) 26070

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/925

(220) 27/09/2017
(181) 27/09/2027

(450) 31/05/2018
(300) Ж-2017/834 07/06/2017 RS
(732) SAVENCIA SA
42, rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметички

производи;

сапуни;

парфимерија; есенцијални масла, лосиони за
коса; козметика од свежо овошје и зеленчук,
дехидрирани и живи билки; органски
козметички производи; бадемов сапун;
бадемово масло, бадемово млеко за
козметичка употреба; етерични екстракти;
екстракти од билки; масла за козметичка

Трговски марки
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употреба;
кл. 5

путер

за

тело

фармацевстки производи, диететски

прехранбени производи
употреба;
прехранбени

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

за медицинска
производи
за

медицинска
употреба
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за
давање

совети

за

водење

на

одделни

дејности), дејности (консултации за водење
на дејностите), дејности (професионални
консултации), демонстрација на производи,
огласување и рекламирање, организирање

(551) индивидуална

дејности (советување за организирање на
дејностите),
промоција,
пропагандни

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

дејности, проучување на пазарот (маркетинг),
рекламна документација (уредување на
рекламна документација), рекламна хроника,

(111) 26066

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/939

(220) 29/09/2017

ширење рекламен материјал; услуги на увоз извоз и трговија на големо и мало со:

(181) 29/09/2027
(450) 31/05/2018

козметички производи; сапуни; парфимерија;
есенцијални масла, лосиони за коса;

(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

козметика од свежо овошје и зеленчук,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

дехидрирани и живи
козметички производи;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

билки; органски
бадемов сапун;

бадемово масло, бадемово млеко за
козметичка употреба; етерични екстракти;
екстракти од билки; масла за козметичка
употреба; путер за тело; фармацевстки
производи,

диететски

прехранбени

производи
за
медицинска
употреба;
прехранбени производи за медицинска
употреба

КУПУВАЈ МУДРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
анализа на цени, бизнис истражување,
дистрибуција на примероци, малопродажба
(презентација на стоки преку комуникациски

(111) 26079

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/937

(220) 29/09/2017
(181) 29/09/2027

(450) 31/05/2018
(300) 87/614,186 19/09/2017 US
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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медиуми за малопродажба), услуги при
трговија на големо и мало и увоз-извоз со:
кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз;
тапиока и саго; брашно и производи од жито;
леб;

колачи

и

слаткарски

производи;

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз; спојување, за
доброто
на
другите,
на
производи
Трговски марки
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овозможувајќи им на корисниците полесно да
ги видат и купат тие стоки од продавници,
преку каталози, пошта или со помош на
електронски медиуми, преку веб-сајтови
(111) 26036

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/949

(220) 05/10/2017
(181) 05/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) Винарска Визба Попова Кула АД
Демир Капија
Булевар на виното бр.1, Демир Капија, MK
(540)

(591) црвена, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
академии [образование]; тренинг
(обука);

конференции

(организирање

водење
конференции);
(организирање
и
водење

и

конгреси
конгреси);

информирање за образование; он-лајн
публикување електронски книги и списанија;
организирање натпревари [образование или
забава]; организирање изложби за културни
или

(551) индивидуална
(510, 511)
алкохолни пијалаци (освен пиво)
услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување
(111) 25852

(151) 08/05/2018

(210) TM 2017/967

(220) 09/10/2017
(181) 09/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) СЕАВУС ДООЕЛ
ул. 11-ти Октомври бр. 33А, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

цели;

практична

обука

[демонстрирање]; објавување текстови, со
исклучок
на
рекламни
текстови;

(591) црна, црвена

кл. 33
кл. 43

образовни

организирање и водење на работилници
[обука]
кл. 42 компјутерски решенија;компјутерско
програмирање;компјутерски
програми
на

(изработка

програми);анализа
системи;компјутерски

компјутерски
на

компјутерски
системи

(програмирање
компјутерски
ситеми);компјутерски програми (советување
за
компјутерски
програми);заштита
на
компјутери од вируси (услуги за заштита на
компјутери
компјутерска
компјутерска

од

вируси);советување

за

технологија;советување
за
безбедност;компјутерски

хардвер
(советување
на
полето
компјутерски
хардвер);конверзија

на
на

податоци од физички на електронски
носачи;размена на компјутерски програми и
податоци

[конверзија

физичка];одржување

Трговски марки

која

не

(креирање

е
и
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одржување)

веб

[интернет]

страници

за

компјутерските програми);советување за веб

други;креирање и дизајнирање на мрежно

дизајн

базирани индекси на информации за други
[информатички
технолошки

(111) 25858

(151) 04/05/2018

(210) TM 2017/972

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

услуги];советување
за
податоци;услуги
за

безбедност
енкрипција

податоците;дигитализирање
[скенирање];умножување
програми;електронско

на
на

на документи
компјутерски

складирање

на

(450) 31/05/2018
(732) Levi Strauss & Co.
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San

податоци;електронско следење на личните
податоци за откривање на кражба на

Francisco, California 94111, US

идентитет
преку
интернет;електронско
следење на активноста на кредитни картички

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

за
откривање
интернет;советување

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

измама
преку
за
информатичка

технологија (IТ);обезбедување информации
за компјутерска технологија и програмирање
преку
веб-страница;инсталирање
компјутерски
безбедност

програми;советување
за
на
интернет;одржување

компјутерски
компјутерски

програми;следење
на
системи
со
далечински

пристап;следење на компјутерски системи за
откривање дефекти;следење на компјутерски
системи за откривање на неовластен пристап
или
кршење
на
копирање
на

податоци;сигурносно
податоци
вон-

страната;аутсорсинг даватели на услуги во
областа
на
информатичката
технологија;дизајн на амбалажи (услуги за
дизајн на амбалажи);контролирање на
квалитетот;компјутерски бази на податоци
(обновување
компјутерски
податоци);истражување
и

бази
развој

на
за

други;обезбедување алатки за пребарување
по интернет;серверски хостинг;софтвер како

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
особено

облека, чизми, чевли и влечки,
спортска
облека,
панталони,

кошули, јакни и палта за мажи, жени и деца
(111) 25947

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/981

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

услуга [ЅааЅ];премерување;истражувања во
техниката;технички
технички

проекти (проучување
проекти);техничко

пишување;технолошки
консултации;советување

за

телекомуникациска технологија;компјутерски
програми
(осовременување
на
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ул.50-та Дивизија бр.36, Скопје, MK
(540)

(591) сина, портокалова, жолта, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина, златна, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити
(111) 25948

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/982

(220) 12/10/2017

(181) 12/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл.

книговодство,

35

сметководство,

советување
за
бизнис
работење
и
организација,
професионално
бизнис
консултирање, услуги за пријавување данок
кл. 41 организирање и водење семинари,
организирање и водење на работилници,
практична
обука,
подучување
кл. 45

услуги за изработка на правни

документи
(111) 25956

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/985

(220) 16/10/2017

(181) 16/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) ХСХ ГРУП ДОО Скопје
ул. Бела Камен 65 б, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, бела, сина
(551) индивидуална

(591) црна, бела

(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 25979

(151) 22/05/2018

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци,
ресторани,
слаткарници,

(210) TM 2017/983

(220) 13/10/2017

кафетерии

(181) 13/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) Каунт дооел Скопје

Трговски марки
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(181) 16/10/2027

лични податоци и заштита на приватноста;

(450) 31/05/2018
(732) ХСХ ГРУП ДОО Скопје
ул. Бела Камен 65 б, 1000, Скопје, MK

бизнис информации во врска со заштита на

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

податоци и заштита на приватноста;
организирање и водење конференции во

(540)

врска со заштита на лични податоци и
заштита на приватноста; организирање и

лични податоци и заштита на приватноста
кл. 41 обуки во врска со заштита на лични

водење работилници (обука) во врска со
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста;
организирање
и
водење
семинари во врска со заштита на лични
податоци и заштита на приватноста;
издавање професионални и информативни
публикации во врска со заштита на лични
податоци и заштита на приватноста; он-лајн
(591) црна, бела
(551) индивидуална

публикување во врска со заштита на лични
податоци и заштита на приватноста

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

кл. 42 сертифицирање во полето на заштита
на
лични
податоци
и
заштита
на

пијалаци,

приватноста; истражување и контрола на
квалитет во полето на заштита на лични

ресторани,

слаткарници,

кафетерии

податоци
(111) 25958

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/989

(220) 17/10/2017

(181) 17/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) INFO HIŠA, svetovanje in
izobraževanje, d.o.o
Likozarjeva ulica 14, 1000, Ljubljana, SI

и

заштита

на

приватноста;

тестирање, анализа и евалуација за други во
полето на заштита на лични податоци и
заштита на приватноста; тестирање, анализа
и евалуација за други во полето на заштита
на лични податоци и заштита на приватноста
во врска со сертифицирањето; мониторинг
во полето на заштита на лични податоци и

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

заштита
на
приватноста
кл. 45 правни услуги во полето на заштита

(540)

на
лични
податоци
и
заштита
на
приватноста; прегледување на стандарди и

(591) светло сина, темно сина, портокалова,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 подготовка на документи во врска со
бизнис; аутсорсинг услуги (поддршка за
бизниси);
професионално
бизнис

пракси за осигурување за имплементација со
законите и регулативите во полето на
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; правно истажување во полето
на заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; правни совети во полето на
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; услуги за подготовка на правни

консултирање во врска со обработка на
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документи во полето на заштита на лични

кл. 42 сертифицирање во полето на заштита

податоци и заштита на приватноста

на

(111) 25957

(151) 22/05/2018

приватноста; истражување и контрола на
квалитет во полето на заштита на лични

(210) TM 2017/990

(220) 17/10/2017
(181) 17/10/2027

податоци и заштита на приватноста;
тестирање, анализа и евалуација за други во

(450) 31/05/2018
(732) INFO HIŠA, svetovanje in

полето на заштита на лични податоци и
заштита на приватноста; тестирање, анализа

izobraževanje, d.o.o

и евалуација за други во полето на заштита

Likozarjeva ulica 14, 1000, Ljubljana, SI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

на лични податоци и заштита на приватноста
во врска со сертифицирањето; мониторинг

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

во полето на заштита на лични податоци и
заштита
на
приватноста

лични

податоци

и

заштита

на

кл. 45 правни услуги во полето на заштита
на
лични
податоци
и
заштита
на
приватноста; прегледување на стандарди и
(591) светло сина, темно сина, портокалова,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 подготовка на документи во врска со
бизнис; аутсорсинг услуги (поддршка за
бизниси);

професионално

бизнис

консултирање во врска со обработка на
лични податоци и заштита на приватноста;
бизнис информации во врска со заштита на
лични податоци и заштита на приватноста
кл. 41 обуки во врска со заштита на лични
податоци и заштита на приватноста;

пракси за осигурување за имплементација со
законите и регулативите во полето на
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; правно истажување во полето
на заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; правни совети во полето на
заштита на лични податоци и заштита на
приватноста; услуги за подготовка на правни
документи во полето на заштита на лични
податоци и заштита на приватноста
(111) 25941

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/991

(220) 17/10/2017
(181) 17/10/2027

организирање и водење конференции во

(450) 31/05/2018

врска со заштита на лични податоци и
заштита на приватноста; организирање и

(732) L'OREAL

водење работилници (обука) во врска со
заштита на лични податоци и заштита на

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

приватноста;
организирање
и
водење
семинари во врска со заштита на лични
податоци

и

заштита

на

приватноста;

издавање професионални и информативни
публикации во врска со заштита на лични
податоци и заштита на приватноста; он-лајн
публикување во врска со заштита на лични
податоци

и

заштита

Трговски марки

на

приватноста

14 rue Royale, , 75008, Paris, FR
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

GARNIER BOTANIC THERAPY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на кожата и косата
(111) 26045

(151) 22/05/2018
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(210) TM 2017/992

(220) 17/10/2017

(111) 25938

(151) 22/05/2018

(181) 17/10/2027

(210) TM 2017/993

(220) 17/10/2017

(450) 31/05/2018
(732) Горан Цивкароски

(181) 17/10/2027
(450) 31/05/2018

Горно Соње, ул. 10 бр. 56, Сопиште, MK

(300) 302017000047323 03/05/2017 IT
(732) Philip Morris Products S.A.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,
особено консултантски услуги поврзани со
регрутирање на персонал; регрутирање на
персонал; услуги за регрутирање на
професионалци; услуги за пребарување,
пронаоѓање,
регрутирање,
избор
и
поставување на лица за високо поставени
управувачки функции; услуги за посредување
во областа на селекција и регрутирање на
персонал
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава;
активности
кл. 42

спортски

и

културни

научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; особено
обезбедување привремена употреба на
софтвер што не може да се превземе од
областа

на

човечките

ресурси

што

им

овозможува на корисниците да спроведат
онлајн евалуација на и да ги подобрат
лидерските и менаџерските способности,
перформансите во работата и развојот во
работата, и вештини
анализа и евалуација

за

регрутирање,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелница, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 25935

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/994

(220) 17/10/2017
(181) 17/10/2027
(450) 31/05/2018
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(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

CHESTERFIELD REMIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

34

тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање;

електронски

уреди

и

нивни

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

кл. 43 хотели - услуги на обезбедување
храна и пијалоци, привремено сместување
(111) 25936

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/997

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027
(450) 31/05/2018

(300) 55695/2017 08/05/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

тутун, кутии за цигари, пепелница, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити

за

мотање

на

цигари,

(111) 25953

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/996

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) Друштво за туризам, трговија и
услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул. Никола Вапцаров бр. 22 - Центар,
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари кои содржат повисоко
количество на тутун, поцврсто спакуван
(111) 25937

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/999

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027
(450) 31/05/2018

(300) 50990/2017 26/05/2017 AT
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Трговски марки
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(111) 26054

(151) 16/05/2018

(210) TM 2017/1017

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(450) 31/05/2018
(300) 55201/2017 25/04/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл.
34
тутун,
преработен
или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,

(540)

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се
користат
во
медицински
цели);електронски цигари;производи од тутун
за загревање;електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација;раствори со
течен никотин за електронски цигари;артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелница, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити
(111) 26020

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1008

(220) 19/10/2017
(181) 19/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен

никотин

за

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

GLIKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
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(111) 26077

(151) 17/05/2018

(210) TM 2017/1018

(220) 24/10/2017

(181) 24/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) светло сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 26078

(151) 17/05/2018

(210) TM 2017/1019

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(450) 31/05/2018
(300) 55204/2017 25/04/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Трговски марки

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 26082

(151) 17/05/2018

(210) TM 2017/1020

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(450) 31/05/2018
(300) 55203/2017 25/04/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(591) светло кафена, бела, портокалова

(591) зелена, бела и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34
тутун,
производи
од

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

цел за ослободување на аеросоли кои

цел за ослободување на аеросоли кои

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

запалки, кибрити

запалки, кибрити

(111) 25903

(151) 15/05/2018

(111) 25913

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1024

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(210) TM 2017/1025

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(450) 31/05/2018
(300) 55200/2017 25/04/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.

(450) 31/05/2018
(300) 58044/2017 23/06/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

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

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

(540)

(540)
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CHESTERFIELD BLONDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

34

тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање;

електронски

уреди

и

нивни

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити

за

мотање

на

цигари,

кл. 16 печатени материјали, имено, реклами,
билтени, брошури, постери, канцелариски
материјал и банери (транспаренти / барјаци)
од областите на здравството, медицината,
фармацевтските
фармацевтската

производи
и
индустрија

кл. 44
обезбедување информации во
областите на здравството, медицината,
фармацевтските

производи

и

фармацевтската индустрија
(111) 25893

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1027

(220) 24/10/2017

(181) 24/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) Ана Чучкова Стефановски
бул. Партизански Одреди 155/2-47, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 25908

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1026

(220) 20/10/2017
(181) 20/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. a New
Jersey Corporation
One Merck Drive, Whitehouse Station, 08889
New Jersey, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, виолетова, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал,

водење

дејност

(служби

за

давање совети за водење на одделни
дејности), дејности (консултации за водење
на дејностите), дејности (професионални
консултации), јавно мислење (испитување на
јавното мислење), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
и

рекламирање,

организирање

дејности

(советување за организирање на дејностите),
пропагандни
дејности,
проучување
на
(591) тиркизна, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),
рекламна

хроника,

рекламни

агенции,
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рекламни

огласи

(ширење

на

рекламни

зелка;

корнишини;

комерцијална администрација, канцелариски
работи,
ширење
рекламен
материјал

компоти
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 41 образовни услуги од областа на

услуги на трговија на големо и мало и увозизвоз со: конзервирано, смрзнато, сушено и

психологијата: обука, подготвување настава,
конференции (организирање и водење

варено овошје и зеленчук, туршија; туршија,
лута и многу зачинета; феферони; кисела

конференции),

зелка;

(организирање

и

водење конгреси), семинари (организирање и
водење
семинари),
симпозиуми
(организирање
организирање

и водење симпозиуми),
саемски
манифестации,

организирање и спроведување на едукативни
форуми,
практично
обучување
/демонстрирање/,

работилници,

разговори

слатко;

конзервирано;

печурки;

конгреси

ајвар;

цвекло,

огласи), водење на комерцијални работи,

корнишини;

печурки;
компоти

ајвар;

цвекло,

слатко;

желе;

џемови;

конзервирано;
желе;

џемови;

(111) 25901

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1029

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(организирање и водење на разговори),
слободно
време
(услуги
врзани
за

(450) 31/05/2018
(732) КИППЕР МАРКЕТ
Браќа Миладинови 178, Тетово, MK

исполнување
на
слободното
време),
туторство, објавување текстови, со исклучок

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

на рекламни текстови

(540)

(111) 25902

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1028

(220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) КИППЕР МАРКЕТ

(591) жолта, портокалова, црвена, црна,
бела

Браќа Миладинови 178, Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 30

(540)

крем производи, блок чоколади, крем банани
(банани прелиени со чоколади); крем пудинг,

какао производи и чоколада, какао

колачи, пралини, бонбони, кекси, вафли,
житни
барови,
слаткарски
производи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
услуги на трговија на големо и мало и увозизвоз со: какао производи и чоколада, какао
(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална

крем производи, блок чоколади, крем банани
(банани прелиени со чоколади); крем пудинг,

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

колачи, пралини, бонбони, кекси, вафли,
житни барови, слаткарски производи

варено овошје и зеленчук, туршија; туршија,
лута и многу зачинета; феферони; кисела

(111) 25904
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(210) TM 2017/1031

(220) 25/10/2017

(591) црна, златножолта, црвена, бела, сина

(181) 25/10/2027

(551) индивидуална

(450) 31/05/2018
(300) 58045/2017 23/06/2017 CH
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

производи,
порцелански
и
керамички
предмети што не се вклучени во други класи

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

(540)

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси

чешли и сунѓери, четки, прибор за чистење,
челични жици за стружење, стаклени

RISE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои

(111) 26076

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/1034

(220) 25/10/2017
(181) 25/10/2027

(450) 31/05/2018
(732) NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.
Inkilap Mah. Akcakoca Sok. no. 10 Umraniye,
34768, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

SEFPOTEC

содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

кл. 5 фармацевтски производи

џебни машинки
запалки, кибрити

(111) 25914

(151) 15/05/2018

(210) TM 2017/1037

(220) 26/10/2017

за

мотање

на

цигари,

(181) 26/10/2027
(111) 26075

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/1033

(220) 25/10/2017

(181) 25/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) Друштво за трговија и услуги РСИ
МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

(450) 31/05/2018
(732) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бб, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

бул.Б.С. Бато бр. 37-2/2, Скопје, MK
(540)
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дискотеките),

забавни

паркови,

изложби

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на клубови)
/забава/, конгреси (организирање и водење
конгреси), модни агенции за уметници,
музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/,
образовни
информации,

(591) темно сина, светло сина, темно
зелена, светло зелена, жолта, портокалова

образовни

испитувања,

услуги

на

(551) индивидуална
(510, 511)

забавувачи,
услуги
од
областа
на
образование и забава, издавање на опрема

кл. 35

за играње,
натпревари

огласување, водење на работење,

управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за
давање совети за водење на одделни
дејности), дејности (консултации за водење

издавање на
(организирање

сценографии,
натпревари)

/обука или забава/, организирање и
спроведување на едукативни форуми,
планирање

приеми

/забава/,

практично

/демонстрирање/,
на
приредби),

приредби
разговори

на дејностите), дејности (професионални
консултации), демонстрација на производи,

обучување
(одржување

изложби

(организирање и водење на разговори),
разонода, семинари (организирање и водење

(организирање

на

изложби)

во

комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен
простор,
јавно
мислење
(испитување на јавното мислење), манекени
(манекенски
услуги)
во
рекламни

семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време
(услуги

врзани

за

исполнување

на

промовирачки
цели
на
продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка на

слободното време), организирање саемски
манифестации,
приредби,
изложби,

текстови,

туторство, услуги на преведување, услуги на
спортски кампови, театарска продукција,

огласување

и

рекламирање,

организирање дејности (советување за
организирање на дејностите), организирање
на изложби, плакатирање и огласување,
промоција (продажба за трето лице),
пропагандни
дејности,
проучување
на
пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување
рекламна
рекламни

на

рекламна

документација),

хроника,
рекламни
огласи (ширење на

агенции,
рекламни

огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи,
ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 41

услуги
кл. 43

на
зоолошки
градини
услуги за подготвување храна и

пијалаци,

привремено

сместување,

кафетерии,
изнајмување
простори
за
состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), изнајмување на простории и
мебел за организирање забави, кетеринг
услуги на градинки (дневен престој за деца),
услуги на снек барови, ресторани, ресторани
за брзо и постојано послужување (шанкбарови), ресторани за самопослужување

образовни услуги, подготвување на

наставата, забава, спортски и културни
активности, академии (обука), гимнaстичка
обука, детски градинки, дискотеки (услуги на
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(450) 31/05/2018
(732) Colgate - Palmolive Company, A

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

COLGATE SENSITIVE PRORELIEF SMART WHITE

(591) бела, жолта, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје и овошни сокови;сирупи и други

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
немедицинска паста за заби и
немедицинска течност за плакнење усна

препарати за производство на пијалоци

шуплина

(111) 25954

(151) 22/05/2018

(210) TM 2017/1090

(220) 13/11/2017

(111) 26088

(151) 22/05/2018

(181) 13/11/2027

(210) TM 2017/1040

(220) 27/10/2017

(450) 31/05/2018
(732) ЧОКОЛАРТ ДООЕЛ Скопје

(181) 19/04/2022
(450) 31/05/2018
(300) 85484018 30/11/2011 US
(732) Vivus, Inc.
900 E. Hamilton Ave., Suite 550 Campbell CA

ул. Наум Охридски бр. 2 а, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

95008, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SPEDRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) бела, кафена

(111) 26034

(151) 22/05/2018

кл.

(210) TM 2017/1049

(220) 30/10/2017

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со чоколадо, слатки, бонбони

(181) 30/10/2027
(450) 31/05/2018
(732) ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје
ул. Славка Димкова бр. 67, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
30

чоколадо,

слатки,

бонбони

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

3

26004

5

25845

5

26020

7

26100

1

25829

3

26006

5

25846

5

26026

8

26052

1

25832

3

26008

5

25848

5

26027

9

25833

1

25929

3

26009

5

25849

5

26030

9

25861

1

25930

3

26011

5

25853

5

26031

9

25896

1

25931

3

26012

5

25854

5

26032

9

25905

1

25932

3

26033

5

25855

5

26033

9

25906

1

25960

3

26040

5

25856

5

26039

9

25921

1

25968

3

26053

5

25859

5

26040

9

25934

1

26060

3

26056

5

25860

5

26053

9

25943

2

25829

3

26057

5

25866

5

26060

9

25964

3

25821

3

26063

5

25867

5

26063

9

25992

3

25823

3

26064

5

25871

5

26064

9

26016

3

25825

3

26090

5

25900

5

26076

9

26048

3

25829

3

26091

5

25907

5

26079

9

26049

3

25836

3

26095

5

25912

5

26083

9

26096

3

25841

3

26123

5

25916

5

26084

9

26097

3

25844

3

26124

5

25923

5

26085

9

26100

3

25848

4

25863

5

25924

5

26086

10

25877

3

25849

4

25864

5

25939

5

26087

10

25966

3

25899

4

25865

5

25945

5

26088

10

25991

3

25910

4

25890

5

25952

5

26089

10

26065

3

25915

4

25931

5

25966

5

26092

11

25826

3

25925

4

25932

5

25978

5

26093

11

25827

3

25926

4

25985

5

25991

5

26094

11

25828

3

25927

4

26040

5

25994

5

26116

11

25833

3

25928

5

25821

5

25995

6

25940

11

25894

3

25939

5

25823

5

25999

6

26037

11

25964

3

25941

5

25825

5

26004

6

26043

11

25973

3

25945

5

25832

5

26005

6

26055

11

25975

3

25965

5

25840

5

26007

7

25851

11

25977

3

25990

5

25842

5

26009

7

25964

11

25983

3

25996

5

25843

5

26014

7

25973

11

25984

3

25998

5

25844

5

26015

7

25975

11

25992
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11

26013

21

25826

27

25826

29

26070

32

25816

11

26040

21

25827

27

25827

29

26099

32

25830

11

26100

21

25828

27

25828

30

25818

32

25859

12

25868

21

25946

27

26037

30

25819

32

25860

12

25880

21

25964

27

26055

30

25820

32

25872

12

25968

21

26006

28

25826

30

25829

32

25876

12

25980

21

26037

28

25827

30

25859

32

25895

12

26035

21

26055

28

25828

30

25860

32

25944

12

26061

21

26075

28

25878

30

25872

32

25950

12

26062

21

26100

28

25879

30

25901

32

25962

12

26081

22

26037

28

25961

30

25942

32

25963

12

26101

22

26055

28

26037

30

25951

32

25964

15

25943

24

25824

28

26055

30

25954

32

25973

16

25826

24

25826

28

26056

30

25959

32

25974

16

25827

24

25827

28

26057

30

25963

32

25975

16

25828

24

25828

28

26116

30

25967

32

25981

16

25878

24

26037

29

25829

30

25970

32

25986

16

25879

24

26055

29

25859

30

25972

32

26034

16

25908

24

26075

29

25860

30

25973

32

26107

16

25946

25

25824

29

25872

30

25974

32

26108

16

25964

25

25858

29

25873

30

25975

32

26109

16

25989

25

25874

29

25876

30

25986

32

26110

16

26037

25

25875

29

25892

30

25988

32

26111

16

26055

25

25882

29

25902

30

26010

32

26112

16

26056

25

25883

29

25942

30

26017

32

26113

16

26057

25

25884

29

25951

30

26018

32

26114

16

26072

25

25885

29

25959

30

26019

32

26115

18

25824

25

25886

29

25964

30

26021

32

26117

18

25874

25

25887

29

25973

30

26022

32

26118

18

25946

25

25888

29

25974

30

26023

32

26119

18

26041

25

25889

29

25975

30

26024

32

26120

18

26048

25

25918

29

25986

30

26025

32

26121

18

26068

25

25919

29

25988

30

26050

32

26122

19

25983

25

25946

29

26001

30

26051

33

25822

19

25984

25

25989

29

26010

30

26099

33

25834

20

25824

25

26041

29

26017

30

26116

33

25859

20

25826

25

26044

29

26018

31

25859

33

25860

20

25827

25

26048

29

26019

31

25860

33

25872

20

25828

25

26056

29

26021

31

25873

33

25965

20

26037

25

26057

29

26022

31

25876

33

25986

20

26042

25

26065

29

26023

31

25951

33

26036

20

26055

25

26068

29

26024

31

25959

34

25833

20

26105

25

26116

29

26025

31

25986

34

25835
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34

25850

35

25893

35

26028

37

26029

41

26016

34

25862

35

25894

35

26029

37

26043

41

26045

34

25869

35

25895

35

26033

37

26062

41

26056

34

25870

35

25896

35

26037

37

26102

41

26057

34

25903

35

25897

35

26043

37

26106

41

26069

34

25904

35

25898

35

26045

38

25847

41

26071

34

25913

35

25901

35

26049

38

25880

41

26072

34

25922

35

25902

35

26055

38

25896

41

26074

34

25933

35

25905

35

26056

38

25905

41

26103

34

25935

35

25911

35

26057

38

25965

41

26104

34

25936

35

25914

35

26066

38

26074

41

26116

34

25937

35

25918

35

26067

38

26096

42

25837

34

25938

35

25919

35

26069

38

26097

42

25838

34

25947

35

25920

35

26072

38

26101

42

25839

34

25948

35

25934

35

26074

39

25822

42

25847

34

26038

35

25939

35

26096

39

25891

42

25852

34

26054

35

25942

35

26097

39

25959

42

25880

34

26058

35

25949

35

26100

39

25982

42

25896

34

26059

35

25954

36

25817

39

26067

42

25897

34

26073

35

25957

36

25837

39

26098

42

25905

34

26077

35

25958

36

25838

40

25946

42

25906

34

26078

35

25959

36

25839

40

25976

42

25921

34

26080

35

25967

36

25897

40

25985

42

25957

34

26082

35

25969

36

25911

40

25987

42

25958

35

25815

35

25976

36

25976

41

25814

42

26045

35

25819

35

25979

36

26000

41

25847

42

26047

35

25820

35

25981

36

26002

41

25852

42

26096

35

25822

35

25982

36

26049

41

25878

42

26097

35

25824

35

25983

36

26098

41

25879

42

26101

35

25826

35

25984

37

25891

41

25881

42

26106

35

25827

35

25985

37

25894

41

25893

43

25819

35

25828

35

25988

37

25898

41

25914

43

25820

35

25834

35

25991

37

25905

41

25943

43

25826

35

25844

35

25992

37

25909

41

25946

43

25827

35

25857

35

25993

37

25917

41

25957

43

25828

35

25873

35

25997

37

25920

41

25958

43

25834

35

25876

35

26000

37

25931

41

25965

43

25857

35

25877

35

26001

37

25932

41

25976

43

25859

35

25878

35

26002

37

25968

41

25979

43

25860

35

25879

35

26003

37

25977

41

25988

43

25872

35

25881

35

26006

37

25985

41

25989

43

25881

35

25890

35

26013

37

26013

41

25997

43

25898

35

25891

35

26016

37

26028

41

26003

43

25914
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43

25920

43

25982

43

26067

44

25939

45

25958

43

25953

43

25988

43

26069

44

25951

45

25979

43

25955

43

25997

43

26098

44

25976

45

26042

43

25956

43

26036

43

26099

44

25997

45

26096

43

25967

43

26042

43

26104

44

26098

45

26097

43

25969

43

26046

44

25831

45

25921

43

25971

43

26051

44

25908

45

25957

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)

(111)

(210)

THE GILLETTE COMPANY LLC

26052

MK/T/ 2014/776

ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани

25951

MK/T/ 2015/589

ДООЕЛ Ликуки-Хоме

25944

MK/T/ 2015/636

Кошаркарски клуб МЗТ Скопје Аеродром АД Скопје

25946

MK/T/ 2015/640

Финансиско друштво МКеш Македонија ДООЕЛ Скопје

26049

MK/T/ 2016/623

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

25848

MK/T/ 2016/630

Discover Financial Services

25817

MK/T/ 2016/639

Анета Наумоска

25814

MK/T/ 2016/640

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

25855

MK/T/ 2016/657

Соња Чаловска

25878

MK/T/ 2016/658

Соња Чаловска

25879

MK/T/ 2016/659

Мусах Фејзулов

25989

MK/T/ 2016/666

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

25821

MK/T/ 2016/669

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

26064

MK/T/ 2016/670

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

25823

MK/T/ 2016/671

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

25825

MK/T/ 2016/672

ХЕРБА НАТУРА ДООЕЛ

25849

MK/T/ 2016/673

JJGC Industria e Comerio de Materiais Dentarios S.A.

25877

MK/T/ 2016/682
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Лидија Балтовска

25997

MK/T/ 2016/685

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

26050

MK/T/ 2016/704

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25854

MK/T/ 2016/705

Xian Typical Industries Co., Ltd.

25851

MK/T/ 2016/712

Јусуф Хашими

26071

MK/T/ 2016/713

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

25990

MK/T/ 2016/715

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

25853

MK/T/ 2016/717

Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје

25934

MK/T/ 2017/193

Керсан Дооел Скопје

25983

MK/T/ 2017/197

Керсан Дооел Скопје

25984

MK/T/ 2017/199

Друштво за трговија на спортска опрема, услуги и спортски инженеринг Спорт М
ДОО експорт-импорт Скопје

25949

MK/T/ 2017/211

Друштво за производство, трговија и услуги „КОЛА“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

25986

MK/T/ 2017/212

Kandit d.o.o. Osijek

26017

MK/T/ 2017/221

Kandit d.o.o. Osijek

26018

MK/T/ 2017/223

Kandit d.o.o. Osijek

26019

MK/T/ 2017/224

Kandit d.o.o. Osijek

26021

MK/T/ 2017/225

Kandit d.o.o. Osijek

26022

MK/T/ 2017/226

Kandit d.o.o. Osijek

26023

MK/T/ 2017/227

Kandit d.o.o. Osijek

26024

MK/T/ 2017/228

Kandit d.o.o. Osijek

26025

MK/T/ 2017/229

АНАСТАСИЈА ПЛУЖНИКОВА

26042

MK/T/ 2017/256

ANFARM HELLAS SA

26030

MK/T/ 2017/258

ANFARM HELLAS SA

26031

MK/T/ 2017/259

Френки Д.О.О.

25873

MK/T/ 2017/306

Mojca Kolar

26043

MK/T/ 2017/330

Златевски Љубиша

25830

MK/T/ 2017/336

Under Control Commercial Brokerage L.L.C

25862

MK/T/ 2017/337

Idealism Industries FZE

25863

MK/T/ 2017/339

Idealism Industries FZE

25864

MK/T/ 2017/340

Idealism Industries FZE

25865

MK/T/ 2017/341

Base London Limited

26044

MK/T/ 2017/342

Enrico Giotti S.P.A.

25829

MK/T/ 2017/343
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Друштво за производство трговија ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје

26061

MK/T/ 2017/344

Друштво за производство трговија ТДА Трејд ДОО увоз-извоз Скопје

26062

MK/T/ 2017/345

Друштво за трговија и услуги РСИ МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

26063

MK/T/ 2017/347

Друштво за угостителство и услуги РУСС ГРОУП ЛТД ДООЕЛ Скопје

26046

MK/T/ 2017/348

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)

25831

MK/T/ 2017/350

The Procter & Gamble Company

26039

MK/T/ 2017/351

Друштво за производство, трговија и услуги ДИАС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

26041

MK/T/ 2017/352

Philip Morris Products S.A.

25833

MK/T/ 2017/354

The Procter & Gamble Company

26040

MK/T/ 2017/355

Rotam Agrochem International Company Limited

25832

MK/T/ 2017/359

Макпетрол АД Скопје

26047

MK/T/ 2017/360

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26107

MK/T/ 2017/361

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26108

MK/T/ 2017/362

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26109

MK/T/ 2017/363

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26110

MK/T/ 2017/364

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26111

MK/T/ 2017/365

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26112

MK/T/ 2017/366

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26113

MK/T/ 2017/371

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26114

MK/T/ 2017/372

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26115

MK/T/ 2017/373

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26117

MK/T/ 2017/374

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26118

MK/T/ 2017/375

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26119

MK/T/ 2017/376

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26120

MK/T/ 2017/377

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26121

MK/T/ 2017/378

Б.Б.Ф КОМПАНИ-ЛТД Скопје

26122

MK/T/ 2017/379

Inter IKEA Systems B.V.

25828

MK/T/ 2017/385

Inter IKEA Systems B.V.

25827

MK/T/ 2017/386

Inter IKEA Systems B.V.

25826

MK/T/ 2017/387

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

26035

MK/T/ 2017/396

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

25840

MK/T/ 2017/427

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

25843

MK/T/ 2017/428

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

25816

MK/T/ 2017/431

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25846

MK/T/ 2017/445
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GRAND CANDY LLC

25818

MK/T/ 2017/447

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија увоз-извоз Скопје

25819

MK/T/ 2017/454

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија увоз-извоз Скопје

25820

MK/T/ 2017/455

Друштво за информатички технологии КОДИТ СОЛУШН ДОО Скопје

25847

MK/T/ 2017/457

Друштво за трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи РКМ ДООЕЛ Скопје

25822

MK/T/ 2017/460

HANWHA CORPORATION

25861

MK/T/ 2017/470

SAGA FURS OYJ

25824

MK/T/ 2017/473

Олимпија Камчева Стојческа

26057

MK/T/ 2017/484

Олимпија Камчева Стојческа

26056

MK/T/ 2017/485

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје

26028

MK/T/ 2017/487

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје

26029

MK/T/ 2017/488

Караман Јасин

25872

MK/T/ 2017/489

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експортимпорт Скопје

25875

MK/T/ 2017/494

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25836

MK/T/ 2017/503

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експортимпорт Скопје

25874

MK/T/ 2017/505

БЕРЛИН БАР ДОО Скопје

25881

MK/T/ 2017/508

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

25844

MK/T/ 2017/511

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

25880

MK/T/ 2017/512

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОРТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

26101

MK/T/ 2017/513

Друштво за инженеринг, градежништво, трговија и услуги ЛИНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО Скопје

26102

MK/T/ 2017/516

LRC Products Limited

25945

MK/T/ 2017/518

Amouage SAOC

25996

MK/T/ 2017/522

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје

25895

MK/T/ 2017/525

Друштво за производство и услуги НА Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

25998

MK/T/ 2017/526

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

25999

MK/T/ 2017/527

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26005

MK/T/ 2017/528

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26007

MK/T/ 2017/529

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26008

MK/T/ 2017/530

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26004

MK/T/ 2017/531

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26009

MK/T/ 2017/532
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KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

26099

MK/T/ 2017/533

MANICA S.p.A.

26060

MK/T/ 2017/534

Philip Morris Products S..A.

26059

MK/T/ 2017/535

Philip Morris Products S.A.

26058

MK/T/ 2017/536

Philip Morris Products S.A.

25835

MK/T/ 2017/537

Друштво за производство, промет и услуги ГРЕЕМАК ДОО Скопје

25894

MK/T/ 2017/785

Друштво за градежништво, производство и услуги ЛАПОР ДОО увоз-извоз Битола

25891

MK/T/ 2017/786

Трговско друштво за трговија на големо и мало ПЕЛАГОНИЈА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Битола

25890

MK/T/ 2017/787

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

26002

MK/T/ 2017/789

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

26000

MK/T/ 2017/790

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware

25910

MK/T/ 2017/795

Елена Лука Хоме Дооел

25909

MK/T/ 2017/796

Deutsche Telekom AG

25896

MK/T/ 2017/802

САВА осигурување а.д. Скопје

25839

MK/T/ 2017/805

САВА осигурување а.д. Скопје

25837

MK/T/ 2017/807

САВА осигурување а.д. Скопје

25838

MK/T/ 2017/809

Berko Ilac ve. Kimya San. A.S.

25845

MK/T/ 2017/810

The Procter & Gamble Company

25841

MK/T/ 2017/811

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО

25857

MK/T/ 2017/814

Палензовска Електролукс Силвана

26100

MK/T/ 2017/826

Друштво за трговија и услуги Рамсторе Македонија ДОО

25856

MK/T/ 2017/827

Друштво за производство, транспорт трговија и услуги МАЛЕШЕВСКА АРОНИЈА
ДООЕЛ увоз-извоз Берово

25876

MK/T/ 2017/828

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

26027

MK/T/ 2017/830

Друштво за производство трговија и услуги ГЕРМАН ЕЛЕКТРО МЕХАТРОНИКС ДОО
ИЛИНДЕН

25992

MK/T/ 2017/834

Celgene Corporation

25995

MK/T/ 2017/835

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

25994

MK/T/ 2017/836

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

26098

MK/T/ 2017/837

Rothmans of Pall Mall Limited

25850

MK/T/ 2017/838

Zoetis Services LLC

26026

MK/T/ 2017/840

Starbucks Corporation

25973

MK/T/ 2017/841

Starbucks Corporation

25972

MK/T/ 2017/842
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Starbucks Corporation

25971

MK/T/ 2017/843

Starbucks Corporation

25970

MK/T/ 2017/844

Starbucks Corporation

25969

MK/T/ 2017/845

Starbucks Corporation

25965

MK/T/ 2017/846

Starbucks Corporation

25967

MK/T/ 2017/847

Starbucks Corporation

25964

MK/T/ 2017/848

Starbucks Corporation

25962

MK/T/ 2017/849

Starbucks Corporation

25961

MK/T/ 2017/850

Starbucks Corporation

25975

MK/T/ 2017/851

Starbucks Corporation

25974

MK/T/ 2017/852

Dekel Hostels Holding, S.A., a Panama company having a place of business at

25982

MK/T/ 2017/853

Tyco Fire & Security LLC

25940

MK/T/ 2017/855

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey

25932

MK/T/ 2017/858

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey

25931

MK/T/ 2017/859

Томислав Ефремовски

26006

MK/T/ 2017/862

ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ

25981

MK/T/ 2017/863

КАМ ДОО

25950

MK/T/ 2017/864

Петрески Јован

25943

MK/T/ 2017/865

FAES FARMA, S.A.

25952

MK/T/ 2017/866

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

25980

MK/T/ 2017/867

Друштво за произвосто, трговија и услуги ЈУ-КА ДООЕЛ увоз-извоз Велес

25987

MK/T/ 2017/868

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје

25985

MK/T/ 2017/869

Друштво за трговија и услуги ДИА ЛИВИНГ ДОО увоз-извоз Скопје

25942

MK/T/ 2017/871

British American Tobacco (Brands) Inc.

25933

MK/T/ 2017/872

Друштво за услужни дејности СТУДИО ЗА НЕГА НА ТЕЛО АКАДЕМИК
ЏАМБАЗОВСКИ ДООЕЛ СКОПЕ

25939

MK/T/ 2017/873

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТХ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје

25977

MK/T/ 2017/874

Друштво заинвестиции технологија градежништво трговија и услуги Џ-Џ
ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

25976

MK/T/ 2017/875

Друштво за трговија Виваците ДОО с. Бразда

25959

MK/T/ 2017/876

BOSNALIJEK d.d.

25978

MK/T/ 2017/878

Pinehill Arabia Food Ltd.

26010

MK/T/ 2017/887

Bulldog Skincare Holdings Limited

26123

MK/T/ 2017/889
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Bulldog Skincare Holdings Limited

26124

MK/T/ 2017/890

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

26011

MK/T/ 2017/898

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

26012

MK/T/ 2017/899

САША СТОЈАНОВИЌ

26013

MK/T/ 2017/907

Dunlop International Limited

25929

MK/T/ 2017/912

Dunlop International Limited

25930

MK/T/ 2017/913

Celgene Corporation

26014

MK/T/ 2017/916

Celgene Corporation

26015

MK/T/ 2017/917

Herbalife International, Inc.

26016

MK/T/ 2017/920

АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ Скопје

26072

MK/T/ 2017/923

SAVENCIA SA

26070

MK/T/ 2017/925

Велевска Ирина

26033

MK/T/ 2017/934

Amgen Inc. (Delaware corporation)

26079

MK/T/ 2017/937

КАМ ДОО

26066

MK/T/ 2017/939

Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија

26036

MK/T/ 2017/949

СЕАВУС ДООЕЛ

25852

MK/T/ 2017/967

Levi Strauss & Co.

25858

MK/T/ 2017/972

BMJ Industries FZCO

25947

MK/T/ 2017/981

BMJ Industries FZCO

25948

MK/T/ 2017/982

Каунт дооел Скопје

25979

MK/T/ 2017/983

ХСХ ГРУП ДОО Скопје

25956

MK/T/ 2017/985

ХСХ ГРУП ДОО Скопје

25955

MK/T/ 2017/986

INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o

25958

MK/T/ 2017/989

INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o

25957

MK/T/ 2017/990

Ablynx N.V.

25866

MK/T/ 2016/788

Ablynx N.V.

25867

MK/T/ 2016/789

Трампевски Томе and ДПТУ ТОМЕ И СРЕБРЕ ДОО увоз-извоз Битола

25834

MK/T/ 2016/965

L'OREAL

25941

MK/T/ 2017/991

Горан Цивкароски

26045

MK/T/ 2017/992

Philip Morris Products S.A.

25938

MK/T/ 2017/993

Philip Morris Products S.A.

25935

MK/T/ 2017/994

Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

25953

MK/T/ 2017/996

Philip Morris Products S.A.

25936

MK/T/ 2017/997
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Philip Morris Products S.A.

25937

MK/T/ 2017/999

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

26020

MK/T/ 2017/1008

Philip Morris Products S.A.

26054

MK/T/ 2017/1017

Philip Morris Products S.A.

26077

MK/T/ 2017/1018

Philip Morris Products S.A.

26078

MK/T/ 2017/1019

Philip Morris Products S.A.

26082

MK/T/ 2017/1020

Philip Morris Products S.A.

25903

MK/T/ 2017/1024

Philip Morris Products S.A.

25913

MK/T/ 2017/1025

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation

25908

MK/T/ 2017/1026

Ана Чучкова Стефановски

25893

MK/T/ 2017/1027

КИППЕР МАРКЕТ

25902

MK/T/ 2017/1028

КИППЕР МАРКЕТ

25901

MK/T/ 2017/1029

Philip Morris Products S.A.

25904

MK/T/ 2017/1031

Друштво за трговија и услуги РСИ МРЕЖА ДООЕЛ Скопје

26075

MK/T/ 2017/1033

NOBEL ILAC SAN, VE TICARET A.S.

26076

MK/T/ 2017/1034

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

25914

MK/T/ 2017/1037

Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation

25915

MK/T/ 2017/1038

Vivus, Inc.

26088

MK/T/ 2017/1040

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје

26034

MK/T/ 2017/1049

ЧОКОЛАРТ ДООЕЛ Скопје

25954

MK/T/ 2017/1090

Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје

26104

MK/T/ 2016/1127

Дрвно индустриски комбинат ФАГУС ДООЕЛ Пехчево

26105

MK/T/ 2016/1146

КУПИГУМИ ДОО Скопје

25968

MK/T/ 2017/71

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

25842

MK/T/ 2017/75

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

26037

MK/T/ 2017/96

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

26055

MK/T/ 2017/97

Зоран Ѓоргиев

26103

MK/T/ 2017/128

E.I. du Pont de Nemours and Company

25960

MK/T/ 2017/185

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

25815

MK/T/ 2015/329

Друштво за производство, трговија и услуги СИЛВЕР НАТИВА ДОО Охрид

26069

MK/T/ 2017/574

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

26032

MK/T/ 2017/583

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation

26091

MK/T/ 2017/592
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Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation

26090

MK/T/ 2017/593

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

26094

MK/T/ 2017/594

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

26092

MK/T/ 2017/595

LRC Products Limited

26065

MK/T/ 2017/597

E.I. du Pont de Nemours and Company

26083

MK/T/ 2017/599

Merck Sharp & Dohme Corp.

26085

MK/T/ 2017/604

Merck Sharp & Dohme Corp.

26084

MK/T/ 2017/605

Merck Sharp & Dohme Corp.

26093

MK/T/ 2017/606

Merck Sharp & Dohme Corp.

26086

MK/T/ 2017/607

Merck Sharp & Dohme Corp.

26087

MK/T/ 2017/608

Merck Sharp & Dohme Corp.

26089

MK/T/ 2017/609

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

26081

MK/T/ 2017/610

Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

26096

MK/T/ 2017/611

Hangzhou Ezviz Network Co. Ltd.

26097

MK/T/ 2017/612

Philip Morris Brands Sarl

26073

MK/T/ 2017/614

VISTROS INTL FZC

26080

MK/T/ 2017/615

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

26067

MK/T/ 2017/616

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

26095

MK/T/ 2017/627

Djordans Ltd.

26068

MK/T/ 2017/629

Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт

26074

MK/T/ 2017/631

Друштво за инвестиции градежништво и трговија ЕЛИТЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП
ДООЕЛ Скопје

26106

MK/T/ 2017/641

Kia Motors Corporation

25868

MK/T/ 2017/649

JT International SA

25869

MK/T/ 2017/651

JT International SA

25870

MK/T/ 2017/652

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз

25871

MK/T/ 2017/654

HGST Netherlands B.V.

25906

MK/T/ 2017/657

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

25907

MK/T/ 2017/658

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА

26116

MK/T/ 2017/662

Celgene Corporation

25916

MK/T/ 2017/666

Друштво за градежништво промет и услуги БИ ХОЛДИНГ ДОО Скопје

25917

MK/T/ 2017/678

Tween Brands Investment, LLC

25918

MK/T/ 2017/679

Tween Brands Investment, LLC

25919

MK/T/ 2017/680

Ivax International B.V.

25966

MK/T/ 2017/683
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Друштво за трговија и услуги ВИЕНА ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз

25920

MK/T/ 2017/684

Друштво за информатички технологии ОПЕН МАЈНД СОЛУШНС увоз-извоз ДОО
Скопје

25921

MK/T/ 2017/685

ДЕ ЈОНГ МАРК ИВАН ВИКТОР

25988

MK/T/ 2017/686

ДПТУ ФАРМАГЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ

25991

MK/T/ 2017/691

Japan Tobacco Inc.

25922

MK/T/ 2017/698

Sotex "PharmFirm"

25923

MK/T/ 2017/700

Ристевски Спорт дооел увоз-извоз Скопје

25993

MK/T/ 2017/704

Celgene Corporation

25924

MK/T/ 2017/712

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25925

MK/T/ 2017/713

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25926

MK/T/ 2017/718

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25927

MK/T/ 2017/719

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25928

MK/T/ 2017/720

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25899

MK/T/ 2017/721

Alm Group Sh.p.k.

26053

MK/T/ 2017/728

Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз
Битола

25905

MK/T/ 2017/729

Друштво за трговија и услуги ВИЕНА ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Јосифово,
Валандово

25898

MK/T/ 2017/734

Stupcat Group Sh.P.K.

26003

MK/T/ 2017/738

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25882

MK/T/ 2017/748

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25886

MK/T/ 2017/749

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25884

MK/T/ 2017/750

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25888

MK/T/ 2017/751

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25887

MK/T/ 2017/752

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25885

MK/T/ 2017/753

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25883

MK/T/ 2017/754

Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА експорт-импорт Скопје

25889

MK/T/ 2017/755

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА

26001

MK/T/ 2017/761

Church & Dwight Canada Corp., a corporation of Nova Scotia, Canada

25912

MK/T/ 2017/764

The Headhunter SHPK

25897

MK/T/ 2017/766

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

25900

MK/T/ 2017/770

Wal-Mart Stores, Inc.

25911

MK/T/ 2017/778

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

25892

MK/T/ 2017/779

Global Horizon Ventures Limited

26038

MK/T/ 2015/1030
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Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

25859

MK/T/ 2015/815

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје

25860

MK/T/ 2015/816

The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws od Delaware

25963

MK/T/ 2015/1287

ХК СИНО-УС Фешн Цо. Лимитед and HK SINO-US Fashion Co. Limited, Hong Kong

26048

MK/T/ 2013/523

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

26051

MK/T/ 2008/272

ПРОМЕНИ
(111) 1931

(111) 2265

(732) Del Monte Foods, Inc.
3003 Oak Road, Walnut Creek, SA 94597,

(732) DOM-TITAN, varnostni sistemi
zaklepanja d.d. скратен назив DOM-TITAN

US

d.d.
Kovinarska 28, 1241, Kamnik, SI

(111) 1932
(732) Del Monte Foods, Inc.

(111) 2266

3003 Oak Road, Walnut Creek, SA 94597,

(732) DOM-TITAN, varnostni sistemi

US

zaklepanja d.d. скратен назив DOM-TITAN
d.d.

(111) 2056
(732) Neste Oil Oyj

Kovinarska 28, 1241, Kamnik, SI

Keilaranta 21, 02150 Espoo, FI

(111) 2266
(732) TITAN, varnostni sistemi zaklepanja

(111) 3246

d.d.

(732) Time Inc
225 Liberty Street, New York, NY 10281,

Kamnik, Kovinarska 28, 1241, Kamnik, SI

US

(111) 4823
(732) NIPPON SODA CO., LTD.

(111) 3209
(732) MEBLO HOLDING, Druzba za

No. 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

upravljanje, razvoj in financiranje d.o.o.
Nova Gorica
Industrijska 5, 5001, NOVA GORICA, SI

(111) 6191
(732) The Concentrate Manufacturing

(111) 2265

Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street,

(732) TITAN, varnostni sistemi zaklepanja
d.d.

Hamilton, BM

Kamnik, Kovinarska 28, 1241, Kamnik, SI

(111) 6192
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(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland

(111) 9700

Corner House, 20 Parliament Street,
Hamilton, BM

(732) Aventisub LLC, a Delaware
corporation

(111) 7002

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

(732) THE QUAKER OATS COMPANY
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois

(111) 9919

60661, US

(732) Aventisub LLC, a Delaware

(111) 7294

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(732) CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,

Delaware 19807, US

GB

(111) 10512
(732) CNH Industrial N.V.

(111) 8786

25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,

(732) Beko plc
Beko House,1 Greenhill Crescent,

GB

Watford, Hertfordshire WD188QU, GB

(111) 10534
(732) CNH Industrial N.V.

(111) 7209
(732) PALOMA d.d.

25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,
GB

Sladki vrh 1, 2214, SLADKI VRH, SI
(111) 7956

(111) 9182
(732) Македонски Телеком Акционерско

(732) Alberto-Culver International, Inc
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ

друштво за електронски комуникации Скопје

07632, US

ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје, MK

(111) 8147

(111) 23330

(732) St. Ives Laboratories, Inc
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ

(732) АКЦЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Орце Николов бр. 133/Д3, 1000,

07632, US

Скопје, MK

(111) 9289
(732) Opel Automobile GmbH

(111) 13860
(732) MoneyGram International, Inc. (a

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE

Delaware corporation)

(111) 6940

2828 N. Harwood Street, #1500, Dallas,
Texas 75201, US

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 13661

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
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1400 Centrpark Blvd., Suite 200, West
Palm Beach, FL 33401, US

(111) 14846

(111) 13663

(732) United States Polo Association
1400 Centrepark Plvd., Suite 200, West

(732) United States Polo Association
1400 Centrpark Blvd., Suite 200, West

Palm Beach, FL 33401, US

Palm Beach, FL 33401, US

(111) 15089
(732) United States Polo Association

(111) 13662

1400 Centrpark Blvd., Suite 200, West

(732) United States Polo Association
1400 Centrpark Blvd., Suite 200, West

Palm Beach, FL 33401, US

Palm Beach, FL 33401, US

(111) 15415
(732) Aventisub LLC, a Delaware

(111) 13796
(732) Wyeth LLC

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

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

Delaware 19807, US

US
(111) 17547
(111) 13775
(732) Koncern za proizvodnju i promet

(732) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје,

konditorskih proizvoda BAMBI A.D.
Pozarevac

MK

Dure Dakovica bb, 12000, Pozarevac, RS

(111) 21966

(111) 13775

(732) Оливер Стефановски
ул. Славејко Арсов бр. 68А/1-4, 1000,

(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI A.D.

Скопје, MK

Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12000, Pozarevac, RS

(111) 22014
(732) Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennosty "MAY"

(111) 14045
(732) Авокатско друштво ТРПЕНОСКИ

1 a Ozernaya, RU-141191 Fryazino
Moskovskoy obl.,, RU

ул. Аминта Трети бр. 37/22, Скопје, MK

ПРЕНОС
(111) 3829
(732) Velcro BVBA

(111) 5022

Industrielaan 16, 9800, Deinze, BE

(732) CONTER S.p.a.

Трговски марки
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viale Europa 10, 26855, Lodi Vecchio, IT

(732) Aventisub LLC., a Delaware
corporation

(111) 3209
(732) MEBLO INT d.o.o.

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

Kromberk, Industrijska cesta 5,, 5000,
Nova Gorica, SI

(111) 9700

(111) 2168

(732) Aventisub II Inc., a Delaware
corporation

(732) Elanco US Inc

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140,
US

Delaware 19807, US

(111) 2213

(111) 13791
(732) Novartis AG

(732) The Chemours Company FC, LLC
1209 Orange Street, Wilmington DE 19801,

4002 Basel,, CH

US

(111) 13791

(111) 6200

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,

(732) Henkel AG & Co, KgaA
Henkelstr. 67, 40589, Dusseldorf, DE

Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7610

(111) 13791
(732) Novartis Pharma AG

(732) Novartis Consumer Health S.A

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

Route de I'Etraz, 1197, Prangins, CH
(111) 14471
(111) 9289
(732) Opel Automobile GmbH

(732) S&NF Limited
3-4 Broadway Park, South Gyle Broadway,

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE

Edinburgh, Scotland, EH12 9JZ, SH

(111) 9544

(111) 14650

(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P

(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,

11445 Compaq Center Drive West,
Houston, Texas 77070, US

US

(111) 9700

(111) 14651
(732) Dell Inc.

(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

US

Delaware 19807, US

(111) 15415
(732) Aventisub Inc., a Delaware

(111) 9700

corporation,
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3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 16341

Delaware 19807, US

(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

(111) 15415

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(732) Aventisub II Inc., a Delaware
corporation

Delaware 19807, US

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

(111) 16341
(732) Aventisub Inc., a Delaware
corporation

(111) 15415
(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 21699

Delaware 19807, US

(732) HANJIN KAL Corp.
88, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, KR

(111) 16341
(732) Aventisub II Inc., a Delaware
corporation

(111) 21700
(732) HANJIN KAL Corp.

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

88, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, KR

СПОЈУВАЊА
(111) 1946

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok,

(732) Pernod Ricard Mexico, SA de CV
Paseo De Los Tamarindos No. 100, Pisos

Kalinovica, HR

3 Y 4, Bosques De Las Lomas,
Cuajimalpa, 05120 Ciudad de Mexico,

(111) 2866
(732) GENERA d.d.

D.F.,, MX

Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok,
Kalinovica, HR

(111) 1947
(732) Pernod Ricard Mexico, SA de CV
Paseo De Los Tamarindos No. 100, Pisos

(111) 7294
(732) FI CBM Holdings N.V.

3 Y 4, Bosques De Las Lomas,
Cuajimalpa, 05120 Ciudad de Mexico, D.F.,

25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,
GB

MX
(111) 2362

(111) 9289
(732) Adam Opel AG

(732) GENERA d.d.

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE

Трговски марки
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(111) 9700

2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,

(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

NY 11779, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 14292

Delaware 19807, US

(732) МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ
ул. Огњен Прица 1/1-2, 1000, Скопје, MK

(111) 9700
(732) AVENTIS INC

(111) 15415

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(732) Aventisub Inc., a Delaware

Delaware 19807, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 9700
(732) Aventisub Inc., a Delaware

Delaware 19807, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 15415
(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

Delaware 19807, US

corporation

(111) 9919

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware
corporation

(111) 16341

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

(732) Aventisub LLC., a Delaware
corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 9919
(732) Aventisub Inc., a Delaware

Delaware 19807, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 16341
(732) Aventis Holdings Inc., a Delaware

Delaware 19807, US

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 10512

Delaware 19807, US

(732) FI CBM Holdings N.V.
25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,

(111) 21699

GB

(732) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO.,
LTD.

(111) 10534
(732) FI CBM Holdings N.V.

88, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, KR

25 St. James's Street, London, SW1A 1HA,

(111) 21700

GB

(732) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO.,
LTD.

(111) 11499
(732) NBTY, Inc.,

88, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, KR

382 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.5/2018

31 Мај 2018

ОБНОВУВАЊА
(111) 988

(186) 10/10/2026

(111) 989

(186) 10/10/2026

(111) 990

(186) 10/11/2026

(111) 301

(186) 10/10/2026

(111) 6309

(186) 30/09/2028

(111) 1570

(186) 25/03/2026

(111) 1909

(186) 10/07/2026

(111) 3442

(186) 01/04/2026

(111) 1931

(186) 21/11/2026

(111) 1932

(186) 26/06/2026

(111) 1944

(186) 25/05/2026

(111) 1946

(186) 25/05/2026

(111) 1947

(186) 25/05/2026

(111) 4281

(186) 10/03/2022

(111) 1659

(186) 23/08/2026

(111) 2056

(186) 12/12/2019

(111) 2980

(186) 05/03/2026

(111) 2095

(186) 05/08/2026

(111) 2731

(186) 25/06/2026

(111) 2168

(186) 23/08/2026

(111) 2227

(186) 23/08/2026

(111) 2236

(186) 25/06/2026

(111) 2254

(186) 25/06/2026

(111) 2679

(186) 10/07/2026

(111) 4608

(186) 21/11/2026

(111) 4618

(186) 23/08/2026

(111) 4652

(186) 23/08/2026

(111) 2436

(186) 25/06/2026

(111) 2438

(186) 25/06/2026

(111) 4823

(186) 10/10/2026

(111) 6191

(186) 19/01/2026

(111) 6192

(186) 19/01/2026
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(111) 6200

(186) 04/03/2026

(111) 7002

(186) 25/03/2026

(111) 6916

(186) 08/04/2026

(111) 6911

(186) 08/04/2026

(111) 6945

(186) 29/04/2026

(111) 7077

(186) 29/04/2026

(111) 6969

(186) 29/04/2026

(111) 7011

(186) 21/05/2026

(111) 6943

(186) 28/05/2026

(111) 7294

(186) 18/06/2026

(111) 8786

(186) 24/06/2026

(111) 7083

(186) 04/07/2026

(111) 7085

(186) 04/07/2026

(111) 7046

(186) 17/07/2026

(111) 7047

(186) 17/07/2026

(111) 7048

(186) 17/07/2026

(111) 7134

(186) 22/07/2026

(111) 7209

(186) 26/08/2026

(111) 7150

(186) 27/08/2026

(111) 7284

(186) 27/08/2026

(111) 7299

(186) 25/09/2026

(111) 7225

(186) 08/10/2026

(111) 7406

(186) 14/10/2026

(111) 7409

(186) 14/10/2026

(111) 7410

(186) 14/10/2026

(111) 7473

(186) 02/12/2026

(111) 7474

(186) 02/12/2026

(111) 7475

(186) 02/12/2026

(111) 7476

(186) 02/12/2026

(111) 9053

(186) 02/12/2026

(111) 7469

(186) 02/12/2026

(111) 7470

(186) 02/12/2026

(111) 7471

(186) 02/12/2026

(111) 7472

(186) 02/12/2026

(111) 7484

(186) 02/12/2026

(111) 7489

(186) 04/12/2026
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(111) 7483

(186) 11/12/2016

(111) 7313

(186) 11/12/2026

(111) 7439

(186) 04/03/2027

(111) 7812

(186) 22/10/2027

(111) 7813

(186) 22/10/2027

(111) 12889

(186) 09/05/2025

(111) 13145

(186) 02/09/2025

(111) 13492

(186) 15/02/2026

(111) 13725

(186) 02/03/2026

(111) 13728

(186) 02/03/2026

(111) 13632

(186) 10/03/2026

(111) 14405

(186) 16/03/2026

(111) 14406

(186) 16/03/2026

(111) 14404

(186) 16/03/2026

(111) 13646

(186) 22/03/2026

(111) 13868

(186) 23/03/2026

(111) 13922

(186) 29/03/2026

(111) 14718

(186) 29/03/2026

(111) 13699

(186) 30/03/2026

(111) 13917

(186) 04/04/2026

(111) 17189

(186) 05/04/2026

(111) 13926

(186) 06/04/2026

(111) 14340

(186) 06/04/2026

(111) 14017

(186) 28/04/2026

(111) 14471

(186) 10/05/2026

(111) 13860

(186) 16/05/2026

(111) 13885

(186) 19/05/2026

(111) 13886

(186) 19/05/2026

(111) 13790

(186) 22/05/2026

(111) 13661

(186) 15/06/2026

(111) 13663

(186) 15/06/2026

(111) 13662

(186) 15/06/2026

(111) 13593

(186) 16/06/2026

(111) 13626

(186) 19/06/2026

(111) 13977

(186) 22/06/2026

(111) 13796

(186) 22/06/2026
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(111) 13775

(186) 03/07/2026

(111) 13902

(186) 11/07/2026

(111) 13675

(186) 14/07/2026

(111) 13882

(186) 20/07/2026

(111) 13881

(186) 20/07/2026

(111) 20152

(186) 01/08/2026

(111) 14040

(186) 01/08/2026

(111) 13862

(186) 16/08/2026

(111) 14136

(186) 12/09/2026

(111) 14462

(186) 15/09/2026

(111) 14548

(186) 18/09/2026

(111) 14482

(186) 25/09/2026

(111) 14045

(186) 26/09/2026

(111) 15892

(186) 29/09/2026

(111) 15893

(186) 29/09/2026

(111) 14096

(186) 29/09/2026

(111) 14000

(186) 06/10/2026

(111) 13980

(186) 06/10/2026

(111) 13978

(186) 09/10/2026

(111) 14126

(186) 09/11/2026

(111) 14039

(186) 01/12/2026

(111) 14650

(186) 15/12/2026

(111) 14651

(186) 15/12/2026

(111) 14583

(186) 22/12/2026

(111) 14582

(186) 22/12/2026

(111) 14036

(186) 23/01/2027

(111) 14846

(186) 12/03/2027

(111) 15089

(186) 12/03/2027

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2018

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Индустриски дизајн
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(21) ID 2018/2

(45) 31/05/2018
(22) 09/01/2018

(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.,
(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
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

01-06

MK/I/ 2018/2

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

390 | С т р а н а
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(21)

Spectrum Brands, Inc.

MK/I/ 2018/2
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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(11) 827

(45) 31/05/2018

(21) ID 2014/25

(22) 18/11/2014

(18) 18/11/2019
(72) ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ (ул. „Дане Крапчев„ бр. 2, 1000 Скопје) и ПОПОВИЌ ИВАН (ул.
„Бриселска“ бр. 7/3-1, 1000 Скопје)
(73) ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ and ПОПОВИЌ ИВАН
ул. „Дане Крапчев“ бр. 2, 1000 Скопје, MK and ул. „Бриселска“ бр. 7/3-1, 1000 Скопје, MK
(51) 13-03
(54) ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА НА ПРЕНОСНА ПРИКЛУЧНИЦА (РАЗДЕЛНИК)
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(11) 828

(45) 31/05/2018

(21) ID 2017/1

(22) 03/01/2017

(18) 03/01/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Петре Спасеновски (ул."Вич" бр. 24-15, 1000 Скопје )
(73) Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје,
ул. Вич бр. 24-15 Скопје - Карпош, MK
(51) 07-99
(54) "СТАПЧЕ"

Индустриски дизајн
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(11) 829

(45) 31/05/2018

(21) ID 2017/10

(22) 19/06/2017

(18) 19/06/2022
(72) Спасов Зоран (ул. Војвода Васил Чакаларов, 1-3-35, 1020 Скопје)
(73) Друштво за трговија и улсуги НОВА МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 11-ти Октомври бр. 33А, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 14-04
(54) "Графичко кориснички интерфејс"
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(11) 830

(45) 31/05/2018

(21) ID 2017/12

(22) 30/08/2017

(18) 30/08/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сашо Наумоски (ул. „Егејска“ бр. 95, Прилеп,)
(73) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп,
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500 Прилеп,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) Шише
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(11) 826

(45) 31/05/2018

(21) ID 2017/16

(22) 09/10/2017

(18) 09/10/2022
(72) Михајловски Славе (ул. Полог бр. 16, Скопје)
(73) Микрон-Пласт
ул. Полог бр. 16, Скопје, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР
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(11) 831

(45) 31/05/2018

(21) ID 2017/17

(22) 10/10/2017

(18) 10/10/2022
(72) Зејнула Елези (Населено место без уличен систем бр. 1 Скудиње, Маврово и Ростуша,
поштенски број 1257)
(73) Друштво за производ,трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги
ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово и Ростуша
Населено место вез уличен систем бр. 1 Скудиње, Маврово и Ростуша, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)
13-03
07-99
14-04
09-01
25-01
25-01

(11)
827
828
829
830
826
831

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)
ДИМАНОВСКИ ВАНЃЕЛ и ПОПОВИЌ ИВАН
ДПТУ БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје
ДПТУ НОВА МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп,
Микрон-Пласт
ДПТГТУУ ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово
и Ростуша

(11)
827
828
829
830
826

(21)
MK/I/ 2014/25
MK/I/ 2017/1
MK/I/ 2017/10
MK/I/ 2017/12
MK/I/ 2017/16

831

MK/I/ 2017/17

ОБНОВУВАЊА
(111) 750
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ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
218. Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски
ул. Пролет бр. 31
1000 Скопје, МК
тел. 389 23246995
меил. office@konstantinovic-milosevski.mk

Застапници
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ИСПРАВКИ ЗА ГЛАСНИК 5/2018
(210) ТМ 2017/1171
Правото на првенство треба да биде:
(300) CA 1841545 08/06/2017

(210) ТМ 2017/1172
Правото на првенство треба да биде:
(300) CA 1841262 07/06/2017

(210) TM 2009/324
Списокот на производи/услуги според меѓународната класификација, треба да биде:
(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, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење,
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
Кл. 31: земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски
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