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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

1|С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(74) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(51) A 47C 9/02
(11) 8342

(13) А

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(21) 2015/91

(22) 13/02/2015
(45) 30/06/2018

(72) Влатко Поповски
(54) ФИТНЕС СТОЛИЦИ

(73) Влатко Поповски
бул. Видое Смилевски Бато 14А/2-34, MK
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(51) H 01R 13/00, H 01R 9/00, H 01R 33/00
(11) 8278

(13) А

(21) 2016/165

(22) 21/03/2016
(45) 30/06/2018

(73) Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading
Firm
No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street Yuhang
Area Hangzhou, Zhejiang,, CN
(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Hudong Sun
(54) ЕЛЕКТРИЧНА ФИОКА СО ЛИЗГАЧКИ
БЛОК И СООДВЕТНА ЛИЗГАЧКА ЦЕВКА

со лизгачки блок (81) за подесување со
лизгачка цевка која служи како водилка (92)
кои се наоѓаат на долниот дел од празнината
(91) на назабената летва (9) за носење на
фиоката (8) овозможувајќи фиоката да
излегува од празнината (91). Лизгачкиот блок
(81) се подесува со лизгање и е во врска со
лизгачката цевка водилка (92) со цел да ја
ориентира и води фиоката (8) при
излегување од празнината (91). Назабената
летва (9) е фиксно поврзана со попоречна
лајсна (41) на долниот дел од лизгачката
цевка водилка (92). Попречната лајсна (41)
носи лизгачки погонски блок (7). Лизгачкиот
погонски блок (7) е составен од две дланки
за подршка (731, 732) поставени на левата и
десната страна соодветно.

(57)
Електрична фиока со лизгачки блок и
соодветна лизгачка цевка се состои од
назабена летва (9) и фиока (8). Двете страни
на долниот дел од фиоката (8) се снабдени

Патенти
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(51) H 01H 5/00, H 01H 71/00, H 01R 3/00
(11) 8279

(13) А

(21) 2016/166

(22) 21/03/2016
(45) 30/06/2018

(73) Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading
Firm
No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street Yuhang
Area Hangzhou, Zhejiang,, CN
(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Xudong Sun
(54) ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ СО ТОПЛОТЕН
ШТИТ СО ДИЈАГОНАЛЕН ВОДИЧ НА
РАМНИНА, ЛИЗГАЧКА ЦЕВКА И ЛИЗГАЧКИ
БЛОК
(57)
Електричниот кабел со топлотен штит со
коса рамнина за водење, лизгачка цевка и
лизгачки блок се состои од цилиндрично тело
на електричен кабел (9) поставено во

6|С р а н а

топлотен штит кој е составен од горен
топлотен штит (8) и долентоплотен штит (7).
Ѕидовите на горниот топлотен штит (8) и на
долниот топлотен штит (7) се покриени со
облоги (80, 70) секој пооделно. Внатре на
облогите (80, 70) се поставени повеќе
лизгачки цевки (85, 75). Секоја од овие
лизгачки цевки (85, 75) се подвижни
поставени лево и десно на лизгачки блокови
(86, 76). Облогите (80, 70) допираат два
заоблени дела со дијаметар на
цилиндричното тело на електричниот кабел
(9) соодветно. Левите и десните лизгачки
блокови (86, 76) го допирааттело на
електричниот кабел (9) така што се
придвижуваат кон тело на електричниот
кабел (9) давајќи му подршка и спречувајќи
тело на електричниот кабел (9) да се движи.
Во ѕидовите внатрешно е поставено
средство за ладење (81, 71) кое се протега
по должина на ѕидовите.

Патенти
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хидроксилни групи, со цел заштита на

(51) C 03C 17/28, A 47L 5/00
(11) 8305

(13) А

површината од вода (водата не ја натопува

(21) 2017/423

(22) 06/06/2017
(45) 30/06/2018

површината) и нејзино понатамошно
едноставно чистење и одржување. Течноста

(73) Ивановски Владимир
ул. Јани Лукровски, 8/1-1, 1000 Скопје, MK

претставува воден раствор на хидрофилни
силани, кои со додавање на соодветни

(72) Ивановски Владимир
(54) ТЕЧНОСТ ЗА МОДИФИКАЦИЈА НА

органски соли се преведуваат во
хидрофобни честички кои со соодветен избор

СТАКЛЕНИ ПОВРШИНИ ЗА ЗАШТИТА ОД

на алкохол и подесување на pH со пуфер

ВОДА И ЗА ПОЛЕСНО ЧИСТЕЊЕ
(57) Течност за модификација на стаклени

лесно се нанесуваат на површината, а
добиениот слој е стабилен и отпорен на

површини за заштита од вода и полесно
чистење овозможува создавање на

надворешни влијанија (промена во pH,
чистење со детергент или органски

хидрофобен слој на површината на стаклени
како и други површини кои поседуваат

растворувач) долго време.

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

(51)

(51) основен

(11)

(13)

8H01R3/00

8H01H71/00

8279

A

8C03C17/28

8A47L5/00

8305

A

8H01R33/00

8H01R9/00

8278

A

8H01H71/00

8H01H71/00

8279

A

8H01H5/00

8H01H71/00

8279

A

8H01R13/00

8H01R9/00

8278

A

8A47L5/00

8A47L5/00

8305

A

8H01R9/00

8H01R9/00

8278

A

8A47C9/02

8A47C9/02

8342

A

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

(73)
Влатко Поповски
Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading Firm
Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading Firm
Ивановски Владимир

8|С т р а н а

(51)
A 47C 9/02
H 01R 13/00, H 01R 9/00, H 01R 33/00
H 01H 5/00, H 01H 71/00, H 01R 3/00
C 03C 17/28, A 47L 5/00

(11)
8342
8278
8279
8305

(13)
A
A
A
A

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

ПРОМЕНИ
(11) 6304
(73) Greenrail Group S.r.L.,
Via Belsiana n.71 I-00187 Roma, IT
(11) 6869
(73) Perosphere Pharmaceuticals Inc.
Danbury, CT 06810,, US

ПРЕНОС
(11) 4163

(73) VIIVHealthcare UK(No.4) Limited

(73) CoreQuest Sagl
Via Cantonale 18, 6928 Manno, CH

980 Great west Road Brentford TW8 9GS,
GB

(11) 4382

(11) 5771

(73) VIIV Healthcare UK(No.4) Limited

(73) VIIV Healthcare UK(No.4) Limited

980 Great West Road Brentford, TW8 9GS,
GB

980 Great West Road
Brentford, TW8 9GS, GB

(11) 4953

(11)

(73) PIKDARE S.R.L.

(73) VIIV Healthcare UK(No.4) Limited

Via Saldarini Catelli 10 22070 Casnate con
Bernate CO,, IT

980 Great West Road Brentford, TW8 9GS,
GB

(11) 5484

СПОЈУВАЊЕ
(11) 4259
(73) Pharmacyclics LLC
995 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085, US
(11) 4259
(73) Pharmacyclics, Inc.
995 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94086, US

ПРЕСТАНОК
Патенти
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(11) 960
(73) Casale S.A.

(11) 1437
(73) Sanofi - Aventis

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 1104

(11) 1744

(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(11) 1077

(11) 3210

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

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

(11) 1101
(73) AstraZeneca AB

(11) 3177
(73) Узелац Мирко

151 85 Sodertalje, SE

Бул. Мито Хаџивасилев 26/33, Скопје,
MK

(11) 1159
(73) PFIZER INC.

(11) 3609

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

(73) Арсов Гоше

US

Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, MK

(11) 1228
(73) Zoetis Services LLC

(11) 3394
(73) "АМАК СП" А.Д. ОХРИД

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

ул. "15-ти Корпус" бр. 89, Охрид, MK

10 | С т р а н а
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пуфер

(51) C 07K 17/00

за

перење

се

додека

претходно

(11) 8193

(13) Т1

утврдена концентрација на протеин не се

(21) 2017/443

(22) 12/06/2017
(45) 30/06/2018

измери во текот на протокот,при што
концентрација на солта на пуфер за перење се

(30)
(96) 08/09/2003 EP03795664.6

зголемува
концентрација

од
на

(97) 31/05/2017 EP1543038
(73) Genentech, Inc.

концентрација на солта во пуферот за
рамнотежа, до коначна, трета концентрација на

1 DNA Way

сол и каде претходно одредена концентрација

South San Francisco, CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

на протеин кореспондира на OD од 0,6 мерено
на
280
nm;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) EMERY, Jefferson, C.; MCDONALD, Paul, J.

(c) пропуштање на фиксен волумен од 0.4 до
1на колона волумен на пуфер за перење во

and O'LEARY, Rhona
(54) ПУРФИКАЦИЈА НА ПРОТЕИН

конечна, трета концентрација на сол во однос
на
јонска
изменувачка
смола;
и

(57) 1 Метод за прочистување на полипептид

(d) елуирање на полипептид од јоноизирачки

од состав што содржи полипептид и
контаминанти,кој метод содржи секвенцијални

изменувачка смола со пуфер за елуирање кој
има концентрација на сол која е поголема од

чекори
на:
(a) вчитување на композиција на јонизирачка

концентрацијата на финалните соли на пуфер
за
перење.

смола со пуфер за рамнотежа која има прва
концентрација
на
сол;

, има уште 40 патентни барања

сол

иницијалниот,втората
е поголема од

(b) перење на јонска изменувачка смола со

(51) C 07D 413/12, A 61K 31/422, A 61K 9/20, A

(54) БИФЕНИЛСУЛФОНАМИД ЕНДОТЕЛИН И

61P 9/12, A 61P 13/12
(11) 8197

АНГИОТЕНЗИН II РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗА

(21) 2017/527

(13) Т1
(22) 12/07/2017
(45) 30/06/2018

(57)

1

Соединение

со

формулата

I

(30) US165419P 31/03/2009 US and
US165447P 31/03/2009 US
(96) 15/04/2011 EP14155459.2
(97) 03/05/2017 EP2732818
(73) Ligand Pharmaceuticals Inc.
3911 Sorrento Valley Boulevard, Suite 110, San
Diego, CA 92121, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Zhang, Jinkun; Dziewanowska, Zofia E;
Belder, Rene; Henderson, Ian; Bogardus, Joseph
B and Zhang, Zhaoying
Патенти

или негова фармацевтски прифатлива
сол
за
употреба
гломерулосклероза.

во

третирање

, има уште 1 патентни барања
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(51) C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 401/06,
C 07D 417/14, C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A

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

61P 29/00

(72) EDWARDS, James, P.; FOURIE, Anne;

(11) 8195
(21) 2017/534

(13) Т1
(22) 13/07/2017

VENKATESAN, Hariharan; LEONARD, Kristi, A.;
GOLDBERG, Steven; BARBAY, Kent;

(45) 30/06/2018
(30) US201261714419P 16/10/2012 US;

KREUTTER, Kevin, D.; KUMMER, David, A.;
MAHAROOF, Umar; NISHIMURA, Rachel;

US201261725528P 13/11/2012 US and
US201361782257P 14/03/2013 US

URBANSKI, Maud; WANG, Aihua; WOLIN,
Ronald, L.; WOODS, Craig, R.; PIERCE, Joan and

(96) 15/10/2013 EP13786564.8

XUE, Xiaohua

(97) 17/05/2017 EP2909192
(73) Janssen Pharmaceutica NV

(54) МЕТИЛЕН ВРЗАН ХИНОЛИНИЛ
МОДУЛАТОРИ РОР-ГАМА-Т

Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, BE

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/02, A

(72) ALLISON, Brett, D.; SWANSON, Devin, M.;

61P 29/00

MANI, Neelakandha, S.; CHROVIAN, Christa, C.;

(11) 8194
(21) 2017/574

(13) Т1
(22) 27/07/2017

DENG, Xiaohu; LIANG, Jimmy, T.; LETAVIC,
Michael, A.; SAVALL, Brad, M.; SOYODE-

(45) 30/06/2018
(30) US201361786260P 14/03/2013 US

JOHNSON, Akinola; ALCAZAR VACA, Manuel
Jesus; ANDRES GIL, Jose Ignacio; COATE,

(96) 14/03/2014 EP14718857.7
(97) 24/05/2017 EP2970267

Heather, R.; DE ANGELIS, Meri; DVORAK, Curt,
A.; GELIN, Christine, F.; RECH, Jason, C.;

(73) Janssen Pharmaceutica NV

STENNE, Brice, M. and WALL, Jessica, L.

Turnhoutseweg 30
2340 Beerse, BE

(54) P2X7 МОДУЛАТОРИ
(57) , има уште патентни барања

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

(51)
(11) 8196
(21) 2017/584
(30)

12 | С т р а н а

(96) 25/11/2013 EP13802877.4
(13) Т1
(22) 31/07/2017

(97) 21/06/2017 EP2923316
(73) Enevo Oy

(45) 30/06/2018

Linnoitustie 6
02600 Espoo, FI
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

волумен на отпад во соодветниот контејнер (20)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

и сензор за определување на позиција во

(72) KEKALAINEN, Fredrik and ENGSTROM,
Johan

простор на соодветниот контејнер за отпад (20),
cе карактеризира со тоа што распоредените

(54) ИНТЕЛЕГЕНТЕН СИСТЕМ ЗА
СОБИРАЊЕ НА ОТПАД И ПОСТАПКА

сензори (30, 40) вклучуваат влезен сензор за
ставање на движење од страна на корисник за

(57) 1 Систем за собирање отпад (10) којшто
вклучува еден или повеќе контејнери за отпад

овозможување на корисникот да даде сигнал
кон серверскиот систем (100) за да собраниот

(20) за прием на отпад (50), серверски систем

отпад

(100) за прием на еден или повеќе сигнали
преку бежична мрежа за комуникација (70) од

распоредените сензори (30, 40) треба да
содржи отпад (50) собран од таму, едното или

еден или повеќе распоредени сензори (30, 40)
вклучени во еден или повеќе контејнери за

повеќе возила за собирање отпад (150) се
обезбедени со распоредени сензори за

отпад (20) за сондирање на состојбата на отпад
во еден или повеќе контејнери (20),

сондирање на локациите во простор на едно
или повеќе возила (150) и статусот за нивниот

серверскиот систем (100) е оперативен од

капацитет за отпад во суштински реално време

прием на еден или повеќе сигнали за да се
проектира оптимална стратегија за едно или

за динамичка модификација на оптималната
стратегија во суштински реално време за време

повеќе возила за собирање на отпад (150) за
собирање на отпадот од еден или повеќе

на собирање на отпадот (50) од еден или
повеќе контејнери за отпад (20); и оптималната

контејнери (20), распоредот на сензорите (30,
40) од еден или повеќе контејнери (20) од кои

стратегија под влијание од најмалку степен на
пристап на дадено возило кон даден контејнер

што секој од нив вклучува распоредени сензори

за

за статус на отпад за определеување на

, има уште 11 патентни барања

Патенти

во

контејнерот

(20)

поврзан

со

отпад.
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(51) B 60D 1/24, B 60W 30/12, B 62D 47/02, B
62D 53/00, B 62D 31/02

спојување и разделување и кој што се секогаш
лоцирани во рамките на периметарот на

(13) Т1
(22) 15/09/2017

просторот
завземен
од
возилото,
- уред за задно прикачување (17) којшто содржи

(45) 30/06/2018

уред за спојување и разделување кои што ги

(11) 8203
(21) 2017/701

(30) FR20080002518 06/05/2008 FR
(96) 05/05/2009 EP09750007.8

надполнува оние од раздвојлив преден уред за
поврзување
и
ориентација

(97) 28/06/2009 EP2282924
(73) NewTL

уред (16); и така што кога е приосоединет кон
друго идентично возило со цел да формира

2 route Départementale 111
67120 DUPPIGHEIM, FR

патнички

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

- редуцираниот интермедијарен простор (14)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ANDRE, Jean-Luc

кои постои помеѓу двете возила (5, 6) создава
меѓукомуникација (15) од едно до друго возило

(54) МОТОРНО ПАТНО ВОЗИЛО ЗА
ТРАНСПОРТ НА ПАТНИЦИ, СПОСОБНО ЗА

со цел патениците да можат да преминат низ
вратите за комуникација (8, 9) од предната

САМОСТОЈНО ДВИЖЕЊЕ И ЗА
СОЕДИНУВАЊЕ КОН ОСТАНАТИ ВОЗИЛА ЗА

челна страна (3) и задната челна страна (4), но
е
премногу
тесен
за
да
овозможи

ДА СЕ ФОРМИРА ПАТНИЧКИ ВОЗ

трансверзален премин на патниците помеѓу

(57) 1 Моторно патничко возило за транспорт
на патници кое е способно за самостојно

овие
две
возила
(5,
6)
;
- уредот за спојување и раздвојување на

движење и функционирање и кое што е
независно во смисла на погонска енергија или

раздвојливата предна врска и уредот за
ориентација (16) на возилото што следува (6)

кое што е поврзано кон мрежа за електрично
напојување
и кое што е способно за

се поврзани кон уредот за спојување и
раздвојување на уредот за задно прикачување

поврзување и соединување со најмалку едно

(17)

такво патничко возило кое што е идентично или
од ист тип со цел да се создаде патнички воз

патничко возило се карактеризира со тоа што
содржи:

(7) од најмалку две патнички возила – едно
водечко возило (5) и другото придружно возило

- предна челна страна која што е испакната и

(6) – кои што се соединети едно со друго,
возилото содржи преден уред за управување

заоблена (3) и задна челна страна која што е
вдлабната и заоблена (4); и со тоа што

(20),

содржи:

- раздвојливите предни уреди за поврзување и

- врата за комуникација (8, 9) низ секоја негова

ориентација (16) се вртливо монтирани под
шасијата на предниот дел на возилото на

предна челна страна (3) и задна челна страна
(4),

надолжната централна оска на возилото во
близина на предниот уред за управување(20); и

- контролен систем за управување со
инструкции за рутата на следното возило (6),

со
тоа
што
- раздвојливите предни уреди за поврзување и

- раздвојлив преден уред за поврзување и

ориентација (16) на возилото што следува (6) и

ориентација

уредот за задно прикачување (17) на водечкото

возилото

е

(16)
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такво

којшто

при

што

содржи

уред

за

од

воз

водечкото

возило

(7):

(5),

моторното
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возило (5) кои што се поврзани преку нивните

контролабилен

тип.

соодветни уреди за спојување и раздвојување
создаваат раздвојлива и посебно соединета
врска која што е од механички и не-

, има уште 12 патентни барања

(51) H 04N 17/00

(57)

(11) 8204
(21) 2017/702

1

Систем за тестирање на медиумски

(13) Т1
(22) 15/09/2017

уред (350), кој што е надворешен за
тестираниот уред, за употреба во рамките на

(45) 30/06/2018

поврзана медиумска околина (230), системот

(30) US201414586767 30/12/2014 US
(96) 22/12/2015 EP15820151.7

содржи:

(97) 23/08/2017 EP3061245
(73) Spotify AB

уред за тестирање (300) кој што вклучува:

Birger Jarlsgatan 61
113 56 Stockholm, SE

влезен
механизам
(304),
множество на тест фајлови (330), кадешто секој

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

тест фајл може да биде искористен за да

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BENTLEY, Trevor

продуцира
карактеристичен
сигнал,
и
емулирана медиумска порта (310) која што има

(54) СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА ТЕСТИРАЊЕ
И СЕТИФИКАЦИЈА НА МЕДИУМСКИ УРЕДИ

емулиран
медиумски
сервер
(312)
и
конфигуриран да ги пресретне барањата за

ЗА УПОТРЕБА ВО РАМКИТЕ НА ПОВРЗАНА
МЕДИУМСКА ОКОЛИНА

пристап
кон
медиумот
наменети
за
медиумскиот сервер (150) од медиумскиот уред
(350), кадешто емулираната медиумска капија е

Патенти

15 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

за да биде помеѓу медиумскиот уред (350)

тест фајлови може да биде детектирана со

заради тестирање и емулираниот медиумски

помош

сервер
(312);
кадешто системот е конфигуриран за мимички

препознаена
согласно
карактеристичните
сигнали продуцирани од оние фајлови кои се

команди со цел пристап кон медиумската
содржина ма медоумскиот уред (350) при

тестирани.

тестирање, така што репродукцијата на посебни
тест фајлови (332, 334, 336) од множеството на

, има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 31/357, A 61K 31/685, A 61K 33/00, A
61K 36/185, A 61K 36/23, A 61K 36/28, A 61K

Via Natta, 28
29010 Pontenure (PC), IT

36/38, A 61K 36/48, A 61K 45/06, A 61P 15/14
(11) 8205
(13) Т1

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

(21) 2017/703

(72) DI PIERRO, Francesco
(54) ГАЛАКТАГОГНИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ

(22) 15/09/2017
(45) 30/06/2018

на

влезниот

механизам

(304)

и

(30) IT2012MI01784 22/10/2012 IT

НА ФОСФАТИДИЛСЕРИН

(96) 19/09/2013 EP13774088.2
(97) 06/09/2017 EP2908828

(57)
1
Фосфатидилсерин за употреба во
лекување
на
хипогалактија.

(73) Velleja Research SRL

, има уште 2 патентни барања

(51) A 61K 31/4184, A 61K 9/28, A 61K 9/20

(11) 8206
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(13) Т1
Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(21) 2017/704

(22) 18/09/2017

администрација,

(45) 30/06/2018

бендамустин

составот

којшто

содржи

или фармацевтски прифатлив

(30) EP20080020996 03/12/2008 -(96) 03/12/2009 EP09764462.9

естер, сол или негов растворувач како активна
состојка
и
барем
еден
фармацевтски

(97) 02/08/2017 EP2367538
(73) Astellas Deutschland GmbH

прифатлив ексципиенс, којшто е фармацевтски
прифатлив сахарид избран од групата

Georg-Brauchle-Ring 64-66
80992 München, DE

составена од еден или повеќе од моносахарид,
дисахарид,
олигосахарид,
цикличен

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

олигосахарид,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) COLLEDGE, Jeffrey; OLTHOFF, Margaretha;

алкохол, кадешто осносот на тежината на
активната
состојка
со
сахаридниот

OUATAS, Taoufik; PATZAK, Ulrich and
PROFITLICH, Thomas Alfred

ексципиенс(и) e во опсегот од 1:1-5, се
карактеризира со тоа што фармацевтскиот

(54) ЦВРСТИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА
БЕНДАМУСТИН

состав е во формата на таблета, гранулат или
пилула.

(57)

1

дозирана

Фармацевтски состав во цврста
форма

соодветен

за

полисахарид

и

сахариден

, има уште 14 патентни барања

орална

(51) F 26B 3/092, F 26B 17/24
(11) 8207
(13) Т1

District Dragalevzy
Str. 108, No.2

(21) 2017/705

1415 Sofia, BG

(22) 18/09/2017

(45) 30/06/2018
(30) BG20110110968 13/06/2011 BG

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

(96) 08/06/2012 EP12740453.1
(97) 05/07/2017 EP2718649

(72) KOSSEV, Nikolay Andreev
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТ ЗА БРЗО

(73) SIMENOL Ltd

СУШЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ СО ГОЛЕМ
ВОЛУМЕН СО ГАС ВО КОРИТО СО ФЛУИД

Патенти
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(57)

1

Постапка за сушење на цврсти

брзината

на

вртење

на

осовината

(8)

е

материјали со голем волумен со гас вo корито

подесена во опсег од 150 до 780 вртежи во

коешто содржи флуид кадешто гасната фаза и
цврстиот материјал со голем волумен се

минута, кадешто на патеката на движење на
гасот и цврстиот материјал со голем волумен

испорачуваат во права насока, кадешто,
наместо мрежа за подршка за воспоставување

се поставени три последователни корита кои
што содржат флуид, кадешто во првото и

и одржување на дво-фазно корито кое што
содржи флуид, во зависност од видот на

третото насоката на движење на гасот
коинцидира со насоката на движење на

цврстиот материјал со голем воумен кој треба

цврстите честички исфрлени од страна на

да се суши, брзината на испорачаниот гас во
aпаратот за сушење е подесен над точката на

лопатката
(9)
на
се
карактеризира
со

пневматски транспорт на просечниот дијаметар
на честичките, неговата температура варира од

второто корито кое што содржи флуид,
насоката на движење на гасот е спротивно на

100° C дo 800° C, и за дополнително исфрлање
на цврстите честички од исушениот материјал

насоката на движење на цврстите честички
исфрлени од страна на лопатката (9) на

во волуметриски работни простори, обезбеден

осовината

е осовински систем (8) кој што содржи лопатки
(9) кои што имаат врвови (10), кадешто

, има уште 3 патентни барања

(51) C 07D 235/24, C 07D 401/12, A 61K

(21) 2017/706

31/4523, A 61K 31/4178, A 61P 37/00, A 61P
25/00
(11) 8208
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осовината
тоа
што,

(8),
во

(8).

(22) 18/09/2017
(45) 30/06/2018

(13) Т1

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(30) GB20130013202 24/07/2013 GB;

(72) ROSA, Carla Patrícia da Costa Pereira;

GB20130013203 24/07/2013 GB and

GUSMÃO DE NORONHA, Rita and KISS, Laszlo

GB20130013204 24/07/2013 GB
(96) 24/07/2014 EP14752676.8

Erno
(54) ИМИДАЗОЛКАРБОКСАМИДИ И НИВНА

(97) 21/06/2017 EP3024825
(73) BIAL - PORTELA & Cª, S.A.

УПОТРЕБА КАКО FAAH ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение кое има структура одбрана

Á Av. Da Siderurgia Nacional
P-4745-457 S Mamede do Coronado, PT

од

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

или неговата фармацевтски прифатлива сол.

следните:

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
, има уште 12 патентни барања

што тој модул за градење (1) може да се поврза

(51) E 04F 17/08
(13) Т1
(22) 18/09/2017

со поврзувачките цевки/приклучните каблови
(8) во ровот (6) во долниот дел, или во врска со

(45) 30/06/2018
(30) FI20120005844 14/08/2012 FI

долниот дел, на зграда и/или на подот на
подрумот на зградата и/или во помоќните

(96) 14/08/2013 EP13180380.1

простории, каде што е модулот за градење (1)

(97) 28/06/2017 EP2722463
(73) Pilaster Oy

од тип на конструкција на кутија кога е
инсталиран на sидот на зграда, а модулот за

Turilantie 556
25260 Vaskio, FI

градење се поставува за да управува со
вентилација во одреден стан или одреден

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

простор во зградата н а з н а ч е н со т о а,
што
модулот за градење (1) ја опфаќа

(72) Kantola, Janne

вентилационата

(54) МОДУЛ ЗА ГРАДЕЊЕ
(57) 1 Модулот за градење (1), кој што може да

различните катови и секој простор или стан на
зградата, при што таа вентилациона единица

се стави на надворешниот sид (2) на зграда кој
опфаќа поголем број на различни катови, како

(9) е поставена да го спроведува снабдувањето
со воздух на зградата и го елиминира издувен

што се станбени згради, индустријски објекти
или комерцијални згради, при што модулот за

гас од зградата, а каде што таа вентиалциона
единица (9) ја опфаќа топлинската пумпа (10)

градење

за

за пренос на топлина од издувениот воздух на

вентилација и канализација и водовод и/или
снабдување со електрична енергија и/или

внесениот воздух на зградата или за ладење на
внесениот
воздух.

греење/ладење и/или пренос на податоци, каде

, има уште 12 патентни барања

(11) 8209
(21) 2017/707

Патенти

(1)

oпфаќа

цевки/каблови

единица

(9)

за

секој

од
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(51) C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61K 39/395

опишан во НИЗА ИД БР: 1 или НИЗА ИД БР: 2,

(13) Т1
(22) 18/09/2017

каде што неповторувачкиот регион во НИЗА ИД
БР:1 е претставен со аминокиселини 453 до 708

(45) 30/06/2018
(30) US20020418828P 16/10/2002 US and

од
НИ¬ЗА
ИД
БР:
1
и
каде што неповторувачкиот регион во НИЗА ИД

US20030485986P 10/07/2003 US
(96) 15/10/2003 EP15155786.5

БР:2 е претставен со аминокиселини 453 до 711
од
НИЗА
ИД
БР:
2;
и

(97) 28/06/2017 EP2891666

каде

(73) Purdue Pharma L.P.
One Stamford Forum

антителото
преференцијално
го
врзува
клеточно поврзаниот CA 125/O772P полипептид

201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US

во однос на испуштен CA 125/O772P
полипептид, каде што антителото или фрагмент

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

од антителото преференцијално го врзува
клеточно
поврзаниот
CA
125/O772P

(72) Albone, Earl F. and Soltis, Daniel A.

поли¬пептид во однос на испуштениот CA

(54) АНТИТЕЛА КОИШТО ВРЗУВААТ CA
125/O722P ПОРЗАНИ СО КЛЕТКИТЕ И

125/O772P
полипептид
ако
антителото или фрагмент од антителото, во

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1 Изолирано антитело, или антиген-

ЕЛИЗА тестот (ELISA Competition Assay),
покажува по¬малку од 25±2.5% инхибиција на

врзувачки
каде што

фрагмент
од
антителото,
антителото или фрагментот од

врзувањето за пептидот од НИЗА ИД БР: 1 во
присуство на 25 пати (тежински/тежински)

антителото го врзува неповторувачкиот регион

вишок на испуштен CA 125/O772P во споредба

(11) 8210
(21) 2017/708
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што

антителото

или

фрагмент

од

Патенти

Гласник Бр.6/2018

со

пептидот

30 Јуни 2018

од

НИЗА

ИД

БР:

1;

и/или

најмалку

0.05±0.005

mg/ml

антителото или фрагмент од антителото, во

125/O772P.

тест со проточна цитометрија ( Flow Cytometry
Compe¬tition Assay), покажува IC50, какао што е

, има уште 8 патентни барања

испуштен

CA

измерено со процент на позитивни клетки, од

(51) B 32B 1/00, B 32B 37/20, B 32B 37/24, B
32B 5/02, B 32B 5/04, B 32B 7/08, B 32B 9/02, B

(54) ОБЛОГА ОД ПЕРДУВИ ЗА ТОПЛИНСКА
ИЗОЛАЦИЈА КОЈА ШТО СЕ ИСТЕГНУВА И

32B 9/04, B 60R 13/08

ПОСТАПКА НА ПРОИЗВОДСТВОTO
(13) Т1
(22) 18/09/2017

(57) 1 Облога за топлинска изолација која што
се истегнува (10) oд пердуви која што опфаќа

(45) 30/06/2018
(30) US201413999094 13/01/2014 US

мешавина на пердуви (14) и поврзувач (15) кој
што има еластични својства,
при што

(96) 19/11/2014 EP14877874.9
(97) 21/06/2017 EP2941585

мешавината на пердуви (14) и на поврзувачот
(15) се вмешува заедно во однапред одредени

(73) 7513194 Canada Inc

пропорцији поради формирање на истегливо

175 Bates Road
Mont-Royal, Quebec H3S 1A1, CA

езгро (11) oд пердуви, н а з н а ч е н со т о а,
што најмалку еден истегнителен еластомерен

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

слој (13) кој има способност на повеќесмерно
истегнување e поврзан со горната или долната

(72) REUBEN, Ronie

површина на спомнатото езгро (11) oд пердуви,

(11) 8211
(21) 2017/709

и што поврзувачот (15) се состои од на топлина
топиви еластомерни поврзувачки струни (15')

Патенти
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вмешани

со

спомнатите

пердуви

(14)

во

, има уште 19 патентни барања

спомнатите претходно одредени пропорции.

(51) B 01D 11/04, B 29C 41/06, B 29C 39/08, B

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

29C 33/06, B 29C 39/04
(11) 8212

(13) Т1

ОГРАДА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ И ОГРАДА ЗА
ОДВОЈУВАЊЕ

(22) 18/09/2017
(45) 30/06/2018

(57) 1 Постапка за производство на ограда за
одвојување (1) која што се користи во

(21) 2017/710

(30) FI20120005716 26/06/2012 FI

хидрометалургиски

преципитатор

(96) 12/06/2013 EP13809197.0
(97) 09/08/2017 EP2872306

течна екстракција на растворувач, во кој
оградата се произведува од материјалот

(73) Outotec (Finland) Oy
Rauhalanpuisto 9

полимерна смола, н а з н а ч е н со т о а, што
оградата (1) се произведува како интегрален

02230 Espoo, FI
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

дел во форма
калапење.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

, има уште 8 патентни барања

на

школка

со

за

течно-

ротационо

(72) SAARIO, Rami and FREDRIKSSON, Henri
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(51) G 01N 27/327, G 01N 27/49, G 01N 33/12, C

примерок

12Q 1/32, C 12Q 1/00
(11) 8213

(13) Т1

производ или примерок од месниот производ,
при што таа серија на сензори опфаќа:

(22) 18/09/2017
(45) 30/06/2018

(a) сензор за андростенон кој опфаќа NADH или
NADPH;
eнзим
кој
го
метаболизира

(21) 2017/711

од

животинскиот

труп,

месен

(30) GB20140012136 08/07/2014 GB
(96) 25/06/2015 EP15275162.4

андростенон во присаство на NADH или
NADPH; и средство за детектирање на промени

(97) 26/07/2017 EP2966441

во концентрацијата на NADH или NADPH, при

(73) University of The West of England, Bristol
Frenchay Campus

што тоа средство опфаќа најмалку една
електрода или некој оптички уред; и

Bristol BS16 1QY, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(b) сензор за детектирање на скатол кој опфаќа
најмалку
една
електрода;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HART, John; CREW, Adrian; MCGUIRE,

н а з н а ч е н со т о а, што серијата на
сензориe е сместена во или на сонда која што

Natasha and DORAN, Olena

може да се доведе во контакт со живо животно,

(54) СЕНЗОРИ И ПОСТАПКА ЗА
ДЕТЕКТИРАЊЕ НА АНДРОСТЕНОН ИЛИ НА

примерок од живото животно, со животинскиот
труп, примерок од животинскиот труп, со месен

СКАТОЛ ВО ПОЛНАТА МИРИЗБА НА
СВИНСКОТО МЕСО

производ или примерок од месниот производ; и
што

(57) 1 Серија на сензори за детектирање на
андростенон и скатол во живо животно,

таа серија на сензори овозможува симултано
или паралелно детектирање на нивоата и на

примерок од живо животно, животинскиот труп,

скатоал и на андростенон со детектирање на

Патенти
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промени во нивото на NADH или NADPH

на скатол со употреба на катода на сензор (b).

предизвикани од метаболизмот на андрестенон
со употреба од најмалку една електрода или
оптичкиот уред на сензор (a) и со детектирање

, има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 38/42, A 61K 9/08, A 61K 47/18

молекула од поли(етилен гликол), споменатиот

(11) 8214
(21) 2017/712

(13) Т1
(22) 19/09/2017

состав

содржи:

(45) 30/06/2018

a. водено-растворлива хемоглобинска фракција

(30) US20090185547P 09/06/2009 US
(96) 09/06/2010 EP10727289.0

којашто содржи група на хемоглобински
молекули кадешто секој член од споменатата

(97) 13/09/2017 EP2440239
(73) Prolong Pharmaceuticals, LLC

група

300 Corporate Court Suite B
South Plainfield, NJ 07080, US

i. е ковалентно коњугиран со барем една
молекула од споменатиот поли(етилен гликол)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

преку

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ABUCHOWSKI, Abraham; SLOSHBERG,

аминокиселина (пр. ε-амин половина на лизин
остаток);

Steven and O'HARE, Keith
(54) ХЕМОГЛОБИНСКИ СОСТАВИ

ii. е ослободен од хемиско вкрстено-поврзани
агенси;
и

(57) 1
коњугат

iii. има P50 од 9 mm Hg до 14 mm Hg; и

Состав којшто содржи ковалентен
помеѓу функционална, природна

хемоглобинска
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молекула

и

барем

една

b.

на

амино

хемоглобински

половина

водено-растворлива

со

молекули;

остаток

на

стабилизаторна

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

фракција којашто ја прави споменатата група со
хемоглобински

молекули

отпорна

на

споменатиот агенс за стабилизирање содржи

содржи,
содржи

структурен елемент по реактивен со кислород
од споменатиот деоксигениран хемоглобин во

структурен елемент по реактивен со кислород
од споменатата група на хемоглобински

споменатиот раствор, со што се минимизира
врзувањето на кислород за споменатиот

молекули;
и
c. фракција на разредувач којашто содржи,

деоксигениран
хемоглобин,
споменатиот
раствор
којшто
содржи
количина
од

фармацевтски прифатлив разредувач во којшто

споменатиот агенс за стабилизирање доволна

споменатата
растворлива,

е

за да спречи формирање на повеќе од 5%
метхемоглобин во споменатата термичка

споменатиот состав е ослободен од вирусна
активност и стабилно содржи помалку од 5%

вирусна деактивирачка постапка; и потоа
реоксигенација на споменатиот деоксигениран

метхемоглобин;

хемоглобин за да се формира реоксигениран
вирусно инактивиран хемоглобински раствор; и

оксидација, споменатата фракција
агенс за стабилизирање којшто

хемоглобинска

фракција

споменатиот состав е подготвен со постапка
којашто

содржи:

ii. контактирање на споменатиот реоксигениран
вирусно инактивиран хемоглобински раствор од

i. подложување на раствор со деоксигениран
хемоглобин и агенс за стабилизирање на

чекор (i) со активирана поли(етилен гликол)
молекула со реактивност комплементарна на

термичка вирусна инактивирачка постапка
којшто содржи, изложување на споменатиот

аминокиселинскиот остаток од споменатиот
хемоглобин, со што се формира ковалентен

раствор на температура покачена доволно за

коњугат

да ги инактивира сите вирусни активности во
споменатиот раствор (пр., 60 °C), споменатото

хемоглобински
раствор.

помеѓу

поли(етилен

молекули

во

гликол)

и

споменатиот

изложување е за време доволно за да се
постигне споменатата инактивација на сите
вирусни активности во споменатиот раствор
(пр.,
10
часа),

Патенти

, има уште 16 патентни барања
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 07C 69/753, C 07J 63/00, A 61K 31/56, A

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕТУЛИН

61P 31/18
(11) 8215

(57) 1 Соединение со Формула 1A коешто ja
има
структурата:

(21) 2017/713

(13) Т1
(22) 19/09/2017
(45) 30/06/2018

(30) US201161576448P 16/12/2011 US
(96) 14/12/2012 EP12857774.9
(97) 02/08/2017 EP2791103
(73) GlaxoSmithKline LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JOHNS, Brian, Alvin; HATCHER, Mark

или негова фармацевтска прифатлива сол.

Andrew; MARTIN, Michael, Tolar; TABET, Elie,

, има уште 6 патентни барања

Amine and TANG, Jun

26 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) F 26B 5/06, A 61K 47/12, A 61K 38/05, A
61K 47/26, A 61P 35/00
(11) 8216
(21) 2017/714

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

(13) Т1
(22) 19/09/2017

(72) LEHMANN, Fredrik and SPIRA, Jack
(54) ЛИОФИЛИЗИРАН ПРЕПАРАТ НА

(45) 30/06/2018

ЦИТОТОКСИЧНИ ДИПЕПТИДИ

(30) SE20110050371 28/04/2011 SE and
US201161535126P 15/09/2011 US

(57) 1 Лиофилизиран фармацевтски препарат
којшто содржи

(96) 25/04/2012 EP12718949.6
(97) 12/07/2017 EP2701720

(i) мелфалан флуфенамид хидрохлорид (J1); и

(73) Fogdevreten 2A
Vastra Tradgardsgatan 15 111 53 Stockholm,

(ii) сукроза.

SE

, има уште 11 патентни барања

Патенти

27 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) A 01N 35/00, C 07C 69/76, C 07C 65/30, C

JACOBSON, Matthew P.; HUA, Lan and

07C 65/21, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D
401/04, C 07D 257/04, C 07D 231/56, C 07D

MORGAN, Bradley
(54) СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗАЛДЕХИДНИ

215/14, C 07D 213/80, C 07D 213/30, C 07D
211/62, A 61K 31/11, A 61K 31/192, A 61K

СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА ВО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТКИВНА

31/235, A 61K 31/4439, A 61K 31/4406, A 61K
31/437, A 61K 31/416, A 61K 31/41

ОКСИГЕНАЦИЈА
(57)
1

(11) 8217

(13) Т1

(21) 2017/715

(22) 20/09/2017
(45) 30/06/2018

Соединение

коешто

е

(30) US201161581053P 28/12/2011 US and
US201261661320P 18/06/2012 US
(96) 28/12/2012 EP12862525.8
(97) 09/08/2017 EP2797416
(73) Global Blood Therapeutics, Inc.
400 East Jamie Court Suite 101
South San Francisco, CA 94080, US

или

таутомер

или

негова

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

прифатлива

(72) METCALF, Brian; WARRINGTON, Jeffrey;
CHUANG, Chihyuan; PAULVANNAN, Kumar;

, има уште 11 патентни барања

28 | С т р а н а

фармацевтска
сол.

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) A 01N 43/64, A 61K 31/41, A 61K 31/401, A
61K 38/06, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K

(72) GLASS, Larry; BICKERDIKE, Michael John
and SNAPE, Michael Frederick

9/127, A 61P 25/00
(11) 8218

(13) Т1

(54) ЛЕКУВАЊЕ НА АУТИСТИЧНИ
СПЕКТРАЛНИ НАРУШУВАЊА КОРИСТЕЈЌИ

(21) 2017/716

(22) 20/09/2017

ГЛИЦИЛ-L-2-МЕТИЛПРОЛИЛ-L-ГЛУТАМАТНА

(45) 30/06/2018
(30) US201161462141P 27/01/2011 US and

КИСЕЛИНА
(57) 1 Глицил-2-Метил-L-пролил-L-глутамат

US201161492248P 01/06/2011 US
(96) 27/01/2012 EP12739509.3

(G-2-MePE) за употреба во лекување на
симптом избран од групата составена од

(97) 19/07/2017 EP2667715
(73) Neuren Pharmaceuticals Limited

нарушено
социјално
функционирање
и
репетитивно
однесување
на
аутистично

Lowndes Jordan

спектрално нарушување (ASD) кај животно, со

Level 15 PWC Tower
188 Quay Street

орална администрација на ефективна количина
на
G-2-MePE.

Auckland 1141, NZ
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

, има уште 6 патентни барања

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 8219
(21) 2017/717
Патенти

(13) Т1
(22) 21/09/2017

(45) 30/06/2018
(30) US201261708784P 02/10/2012 US
(96) 02/10/2013 EP13774596.4
29 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(97) 23/08/2017 EP2904011

(72) GRAZIANO, Robert, F.; GUPTA, Ashok, K.;

(73) Bristol-Myers Squibb Company

KIM, Su, Young and WIGGINTON, Jon

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

(54) Комбинација на анти-KIR антитела и
анти-PD-1 антитела за третман на рак

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

(57) , има уште патентни барања

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(51) B 01J 19/08, C 01B 21/30
(11) 8220
(13) Т1

(57) 1 Постапка за производство на NO гас од
внесена воздушна струја или воздух збогатен

(21) 2017/718

(22) 21/09/2017

со кислород, преку средства за движење на

(45) 30/06/2018
(30) NOA20110659 04/05/2011 NO

електричен лак низ воздушната струја со
користење на магнетно поле и наизменична или

(96) 23/04/2012 EP12779594.6
(97) 28/06/2017 EP2704989

еднонасочна струја, во реактор, каде што е
применет притисок понизок од 1 bar, каде што

(73) N2 Applied AS
Beddingen 2

температурата во подвижниот лак е регулирана
да биде во опсегот од 3000 до 5000 Келвини, и

0250 Oslo, NO

каде што воздушната струја е изладена со

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

аплицирање на спреј од ситни водени капки
пред или веднаш по лакот, вишокот внесен

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

воздух или премостениот воздух за да се добие
стабилна плазма која што содржи NO која што

(72) INGELS, Rune
(54) ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ПРОЦЕС ЗА

има
температура
под
2000
, има уште 9 патентни барања

Келвини.

ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТЕН ОКСИД

30 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 12N 9/90, C 12P 7/06, C 12P 19/24
(11) 8221
(21) 2017/719

(13) Т1
(22) 21/09/2017

(72) DRAGOVIC, Zdravko; GAMAUF, Christian;
REISINGER, Christoph and KETTLING, Ulrich
(54) МИКРООРГАНИЗМИ ЗА

(45) 30/06/2018
(30) EP12000783 07/02/2012 EP

ФЕРМЕНТИРАЊЕ НА ПЕНТОЗА
(57) 1 Клетка на квасец која што изразува

(96) 07/02/2013 EP13706186.7
(97) 06/09/2017 EP2812430

протеин кој што содржи аминокиселинска низа
која што има најмалку 80% идентичност,

(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

пожелно 90 % идентичност, најпожелно 95 %

65929 Frankfurt am Main, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

идентичност со НИЗА ИД БР. 2 и која што има
ксилоза-изомераза активност во клетка на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

квасец.
, има уште 11 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Патенти

31 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 07D 417/14, C 07D 413/14, A 61K 31/506,
A 61P 35/00
(11) 8222
(21) 2017/720

назначено
со
е метил, етил или

тоа,
што,
хидроксиметил;

(13) Т1

R1

(22) 21/09/2017
(45) 30/06/2018

R2 е фенил, кој е несупституиран или
супституиран во мета и/или пара позиции преку

(30) US201261725113P 12/11/2012 US
(96) 11/11/2013 EP13795867.4

1 или 2 супституенти независно одбрани преку
D, F или метокси за мета позицијата и од D, F,

(97) 28/06/2017 EP2922848

метокси,

(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35

алкокси или C1-C2-алкокси-C2-C4-алкокси за
пара
позицијата,

4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

or
пиридил, кој е несупституиран или супституиран

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FURET, Pascal; RUEEGER, Heinrich;

во мета и/или пара позиции преку 1 или 2
супституенти независно одбрани преку D, F или

FAIRHURST, Robin, Alec; KALTHOFF, Frank,

метокси за мета позицијата и од D, F, метокси,

Stephan, Dr. and LERCHNER, Andreas
(54) ОКСАЗОЛИДИН-2-ОН-ПИРИМИДИН

C1-C5-алкокси, хидрокси-C2-C4-алкокси или
C1-C2-алкокси-C2-C4-алкокси
за
пара

ДЕРИВАТИ
(57) 1 Соединение со формулата (I) и/или

позицијата,
или

негова фармацевтски прифатлива сол и/или
солват,

5 член моноцикличен хетероарил, што содржи 2
до 3 хетероатоми одбрани од N, O или S, кој е

(I)

несупституиран или супституиран од 1 до 2

32 | С т р а н а

C1-C5-алкокси,

хидрокси-C2-C4-

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

супституенти независно одбрани преку D или F;
и
R3

, има уште 14 патентни барања
е

H

или

метил.

(51) G 01N 33/50, C 07K 14/005, C 12N 15/113,
C 12N 7/00, C 12N 15/86, C 12Q 1/70, A 61K

метода на третирање очна болест кај
индивидуа со потреба од истата, назначено со

38/17, A 61K 48/00, A 61K 9/00
(11) 8223
(13) Т1

тоа, што составот содржи фармацевтски
прифатлив ексципиент, и каде што вирионот од

(21) 2017/721

рекомбинантен адено-асоциран вирус (рААВ)
содржи:

(22) 21/09/2017
(45) 30/06/2018

(30) US201161478355P 22/04/2011 US

a) варијанта капсид протеин на ААВ, каде што

(96) 20/04/2012 EP12774323.5
(97) 21/06/2017 EP2699270

варијантата на капсид протеин на ААВ содржи
вметнување на пептид во ГХ јамката од капсид

(73) The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor

протеин релативно на соодветен родителски
каде што ААВ, каде што вметнувањето содржи

Oakland, CA 94607, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секвенца на амино киселина одбрана од
LGETTRP (СЕК ИД БР:13), NETITRP (СЕК ИД

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

БР:14), KAGQANN (СЕК ИД БР:15), KDPKTTN

(72) SCHAFFER, David V.; KLIMCZAK, Ryan R.;
KOERBER, James T.; FLANNERY, John G.;

(СЕК ИД БР:16), KDTDTTR (СЕК ИД БР:57),
RAGGSVG (СЕК ИД БР:58), AVDTTKF (СЕК ИД

DALKARA MOUROT, Deniz; VISEL, Meike and
BYRNE, Leah C.T.

БР:59), и STGKVPN (СЕК
б) хетерологна нуклеинска

(54) ВИРИОНИ ОД АДЕНО-АСОЦИРАН
ВИРУС СО ПРОМЕНЛИВ КАПСИД И МЕТОДИ

содржи
генски

НА УПОТРЕБА

каде

(57) 1 Рекомбинантен адено-асоциран вирус
(рААВ) вирион, или фармацевтски состав што

инфицира

го содржи наведениот вирион, за употреба во

, има уште 13 патентни барања

Патенти

нуклеотидна

што

ИД БР:60); и
киселина што

секвенца

варијантата

на

што кодира
производ;

капсид

ретинална

протеин
клетка.
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 07D 495/04, C 07D 417/14, C 07D

(72) KANDA, Tomoyuki and KASE, Junya

491/048, C 07D 491/052, A 61K 31/426, A 61K
31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61P

(54) ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО ЗА
СОСТОЈБИ НА АНКСИОЗНОСТ

25/22
(11) 8224

(57) 1 Дериват на тиазол претставен со
формулата (IC):

(21) 2017/722

(13) Т1
(22) 21/09/2017
(45) 30/06/2018

(30) JP2009202894 02/09/2009 JP
(96) 02/09/2010 EP10813754.8
(97) 12/07/2017 EP2474544
(73) Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
1-6-1, Ohtemachi Chiyoda-ku

или негова фармацевтски прифатлива сол,

Tokyo 100-8185, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

профилакса на состојба на анксиозност.

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

којшто се користи за третирање и/или

, има уште 3 патентни барања

(51) C 07H 19/04, A 61K 31/7042
(11) 8225
(13) Т1

(45) 30/06/2018
(30) US201361898494P 01/11/2013 US

(21) 2017/723

(96) 28/10/2014 EP14793753.6

34 | С т р а н а

(22) 21/09/2017

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(57) 1 Соединение со формулата:

(97) 16/08/2017 EP3063162
(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

или негова фармацевтска прифатлива сол.

(72) FIELDS, Todd
(54) ДЕРИВАТИ НА ГЛИКОПИРАНОЗИЛСУПСТИТУИРАН ИНДОЛ-УРЕА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА SGLT

, има уште 6 патентни барања

(51) C 07H 19/06, C 07H 19/16, A 61P 31/14
(11) 8226
(21) 2017/724

(13) Т1
(22) 21/09/2017

(45) 30/06/2018
(30) SE20130051026 04/09/2013 SE;
SE20130051169 03/10/2013 SE and
SE20140050152 12/02/2014 SE
(96) 02/09/2014 EP14789434.9
(97) 26/07/2017 EP3041855
(73) MEDIVIR AB
PO Box 1086
141 22 Huddinge, SE

кадешто R7 и R8 се заедно H;
R1 е:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KALAYANOV, Genadiy; TORSSELL, Staffan
and WÄHLING, Horst
(54) ХЦВ ПОЛИМЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение претставено со формула I:
R2 е H;
R14 е фенил којшто е опционално супституиран
со 1, 2 или 3 R22;
еден од R15 и R15 е H и другиот е C1C3алкил;
R16 е C1-C8алкил;
кадешто:
B е нуклеобаза:

секој R22 е независно избран од хало, C1-C6
алкил, C2-C6алкенил, C1-C6халоалкил, фенил,
хидроксиC1-C6алкил, C3-C6циклоалкил, C1C6алкилкарбонил, C3-C6циклоалкилкарбонил,
карбоксиC1-C6алкил, оксо, OR20, SR20,

Патенти
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N(R20)2, CN, NO2, C(O)OR20, C(O)N(R20)2 и

R24 е H;

NHC(O)R20, или било кои две R22 групи

секој R33 е независно избран од H и C1-

сврзани за соседните прстенести јаглеродни
атоми може да се комбинираат за да се

C6алкил;

формира -O-R23-O-;
секој R20 е независно H, C1-C6алкил, C1C6халоалкил, C3-C7циклоалкил, C1C6хидроксиалкил или C3-C7циклоалкилC1C3алкил;

U е O;
или негова фармацевтска прифатлива сол
и/или солват.
, има уште 13 патентни барања

R23 е -[C(R33)2]n-;

(51) C 07D 211/60, A 61K 31/45, A 61P 29/00, A
61P 19/00
(11) 8227

(13) Т1

(21) 2017/725

(22) 22/09/2017
(45) 30/06/2018

(30) US201261665951P 29/06/2012 US and
US201361779099P 13/03/2013 US
(96) 20/06/2013 EP13734248.1
(97) 09/08/2017 EP2867207

кадешто X е:

(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) SCHIFFLER, Matthew Allen and YORK,
Jeremy Schulenburg
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ФЕНОКСИЕТИЛ
ПИПЕРИДИН
(57) 1 Соединение со формулата:

R1 е H, -CN, or F;
R2 е H или метил;
R3 е H; и
R4 е H, метил, или етил; или
R3 и R4 сврзани заедно формираат
циклопропил прстен;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 12 патентни барања

(51) C 12Q 1/68
(11) 8228
(21) 2017/727

(96) 12/01/2015 EP15701486.1
(13) Т1
(22) 22/09/2017

(97) 30/08/2017 EP3094745
(73) Technische Universität Dresden

(45) 30/06/2018

Mommsenstrasse 13

(30) DE201410200446 13/01/2014 DE
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

со супстанци содржани во неа, се подготвуваат,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

при

(72) WIEDUWILD, Robert; HERRMANN, Jana;
ZHANG, Yixin and BERTHOLD, Annett

d) e секвенционирана според постапката на
секвенционирање, каде што сите TNS (A1 - An,

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОНВОЛУЦИЈА НА
МЕШАВИНИ НА СУПСТАНЦИ КОИ ШТО ЈА

B1 - Bn, ..., Zn) се содржани во мешавината на
супстанци детектирани во заедничкиот спектар

СОДРЖАТ НУКЛЕИНСКАТА КИСЕЛИНА
(57) 1 Постапка за деконволуција на мешавина

на
секвенца
во
исто
време,
e) секвенци који што се суперпонирани во

на супстанци коi што ја содржат нуклеинската

спектрот на секвенцата се деконвулираат со

киселина,
во
коja
a) мнозинство на целни нуклеотидни секвенци

скенирање на позицијата на секвенцата N0 - Nn
според
пропишаниот
алогоритем
и

(TNS) (A1 - An, B1 - Bn, ..., Zn), кои што се
меѓусебно разликуваат, со N0-Nn позицији на

идентифицираат според нивното доделување,
н а з н а ч е н со т о а, што нуклеотидното

секвенци, се генерираат од мнозинството на
нуклеотидите (A,
C,
G, T/U), според

завземање за нуклеотиди (A, C, G, T/U) во
позицији на секвенците N0 - Nn TNS (A1 - An,

пропишаниот

алогоритмот,

од

што

мешавината

на

супстанците

кои

B1 - Bn, ..., Zn) кои што се формираат е

b) респективно најмалку една TNS (A1 - An, B1
- Bn, ..., Zn) се доделува респективно најмалку

пропишано со состојба која што е воспоставена
според пропишаниот алогоритам и поврзана е

на една супстанца или комбинација на
супстанци и хемиски се поврзува за неа, и

со нуклеотидното завземање на најмалку една
понатамошна
позиција
на
секвенцата.

c) најмалку една мешавина на супстанци кои
што се испитуваат, со најмалку две различни

, има уште 13 патентни барања

TNS (A1 - An, B1 - Bn, ..., Zn) или TNS-поврзани

Патенти
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(51) A 61K 38/26, A 61K 9/10, A 61M 5/142

формулата

за

суспензијата
на

е

суспензијата

течна,

(11) 8229

(13) Т1

формулацијата

содржи

(21) 2017/728

(22) 25/09/2017
(45) 30/06/2018

формулација на честички која што содржи
ексенатид и формулација на возилото, при што

(30) US20090277724P 28/09/2009 US and
US20100358112P 24/06/2010 US

формулацијата
на
возилото
содржи
растворувач и полимер, при што растворот е

(96) 06/09/2010 EP10819152.9
(97) 21/09/2017 EP2462246

избран од групата составена од бензил
бензоат, лаурил лактат и лаурил алкохол, а

(73) Intarcia Therapeutics, Inc

полимерот е поливинилпиролидон; и дифузен

One Marina Park Drive, Suite 1300
Boston, MA 02210, US

модератор вметнат во вториот отворен крај од
резервоарот,
дифузниот
модератор
во

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

непосредна близина на формулацијата на
суспензијата;
назначена со тоа, што (i) суштинска
на
ексенатид
во
тераписка

(72) ALESSI, Thomas, R. and LUSKEY, Kenneth,
L.

испорака

(54) БРЗО ВОСПОСТАВУВАЊЕ И/ИЛИ

концентрација

УКИНУВАЊЕ НА ЗНАЧИТЕЛИ СТАБИЛНИ
КОЛИЧЕСТВА НА ЛЕКОВИ

постигната во временски период одбран од
група која се состои од 5 дена или помалку, 4

(57) 1 Ексенатид за употреба во метод за
третирање на тип 2 дијабетес мелитус кај

дена или помалку, 3 дена или помалку, 2 дена
или помалку и 1 ден или помалку по

субјект, при што субјектот е човек, третманот
опфаќа:

имплантација на уредот за осмотична испорака
кај човекот, и (ii) значителното снабдување на

обезбедување

рамнотежна

состојба

е

континуирана

ексентидот од осмотскиот препарат за време на

испорака на ексенатид од уред за осмотична
испорака,
ексенатидот
кој
што
има

администрација е континуирано во текот на
административниот период од најмалку 3

аминокиселинска секвенца на екзендин-4, а
уредот за осмотична испорака содржи:

месеци во доза на mcg/ ден од избраниот
ексенатид од групата составена од 10 mcg /

непропустлив
резервоар
со
внатрешни и надворешни површини и прв и

ден, 20 mcg / ден, 40 mcg / ден, 60 mcg / ден и
80
mcg
/
ден;
и

втор отворен крај; полупропустлива мембрана

назначена со тоа, што методот

во запечатување со првиот отворен крај на
резервоарот; осмотски мотор во резервоарот и

понатаму го содржи првиот континуиран период
на администрирање на ексенатидот при првата

во близина на полупропустната мембрана;
клипот во близина на осмотскиот мотор, при

доза на мcg / ден што е проследен со втор
континуиран период на администрирање, кој

што клипот формира подвижна заптивка со
внатрешната површина на резервоарот, клипот

обезбедува ескалација на дозата на ексенатид
до втората доза на mcg / ден, при што вториот

го дели резервоарот во првата комора и

mcg / ден дозата е поголема од првата доза на

втората комора, првата комора ја опфаќа
осмотичниот
мотор;

mcg

формулација на суспензија, при што втората
комора содржи формулација на суспензијата и

, има уште 11 патентни барања
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мрежна

(51) B 65G 1/04

структура,

(13) Т1
(22) 25/09/2017

и
уред за подигање на кутија (56), прилагоден за

(45) 30/06/2018
(30) NO20120001335 13/11/2012 NO

пренесување на кутија во вертикалена насока
помеѓу горното ниво (20) од мрежната

(96) 04/11/2013 EP13786231.4
(97) 13/11/2012 EP2920088

структура и станицата за испорака (66),
кадешто првото возило (40) е понатаму

(73) Autostore Technology AS

прилагодено за прием на кутија за складирање

Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats, NO

од ќелијата за складирање на горното ниво (20)
од првата мрежна структура и да ја испорача

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

кутијата за складирање кон уредот за подигање
кутијата (56), кадешто уредот за подигање на

(72) HOGNALAND, Ingvar
(54) СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

кутија (56) е прилагоден да прими кутија од
возилото (40) на горното ниво (20) од мрежната

(57) 1 Систем за складирање, кој што содржи

структура

прва
мрежна
структура
на
ќелии
за
складирање, секоја ќелија за складирање е

станицата за испорака (66), се карактеризира
со тоа што системот за складирање понатаму

прилагодена да прифати вертикални елементи
за сложување на кутиите за складирање,

содржи втора мрежна структура од ќелии за
складирање на различно вертикално ниво од

првата мрежна структура има горно ниво (20),
прво возило (40), прилагодено да се поместува

она
на
првата
мрежна
структура,
второ возило (42), прилагодено да се поместува

по хоризонтала по горното ниво (20) на првата

по хоризонтала по горното ниво (22) на втората

(11) 8230
(21) 2017/730

Патенти

и

да

је

пренесе

кутијата

кон
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мрежна структура, кадешто второто возило (42)

горното ниво (24) од третата мрежна структура

е понатаму прилагодено за прием на кутија за

и да ја испорача кутијата за складирање кон

складирање од ќелија за складирање од
горното ниво (22) од втората мрежна структура

уредот за подигање кутијата (56), кадешто
уредот за подигање на кутија (56) е понатаму

и да ја испорача кутијата за складирање кон
уредот за подигање на кутијата (56), трета

прилагоден да пренесе кутија во вертикална
насока помеѓу горните нивоа (20,22) од првата

мрежна структура на ќелии за складирање на
различно вертикално ниво од она на првата

мрежна структура и втората мрежна структура,
и

мрежна структура и втората мрежна структура,

кадешто втората мрежна структура е поставена

трето возило, прилагодено да се поместува по
хоризонтала по горното ниво (24) на третата

под првата мрежна структура и третата,
пониската мрежна структура е поставена под

мрежна структура, кадешто третото возило е
понатаму прилагодено за прием на кутија за

втората

складирање

, има уште 11 патентни барања

од

ќелија

за

складирање

од

(51) F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L
1/10, C 10L 1/08

мрежна

структура.

Riverwalk, Level 2
649 Bridge Road

(11) 8231

(13) Т1

Richmond, Victoria 3121, AU

(21) 2017/731

(22) 25/09/2017
(45) 30/06/2018

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

(30) AU20100905225 25/11/2010 AU and
AU20100905226 25/11/2010 AU

(72) MORRIS, Greg; BREAR, Michael John and
SLOCOMBE, Ronald Andrew

(96) 25/11/2011 EP11843896.9
(97) 19/07/2017 EP2643438

(54) ПОСТАПКА ЗА НАПОЈУВАЊЕ НА
МАШИНА НА ПАЛЕЊЕ ПОД ПРИТИСОК

(73) Gane Energy & Resources Pty Ltd
40 | С т р а н а
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(57) 1 Постапка на напојување на машина на

воведување на основното гориво кое што

палење под притисок со употреба на основно

содржи метанол со помеѓу 12% и 40% од

гориво коешто содржи метанол и вода, која што
содржи:

тежината на водата, и не повеќе од 20% од
тежината на диметил етер во комората за

фумигација на влезен воздушен проток кој со

согорување;
палење
на

фумигант кој што содржи засилувач на палење;
воведување на фумигираниот влезен воздух во

гориво/воздух
машината.

комора

за

компресија

согорување
на

во

машината

влезниот

(11) 8232
(21) 2017/732

за

да

мешавина

притоа

се

и
на

погонува

и

воздух;

(51) C 07D 223/16, A 61K 9/28, A 61K 31/55, A
61K 9/20

главната

, има уште 13 патентни барања

(72) PROHENS LOPEZ, Rafel; PUIGJANER
VALLET, Cristina; BARBAS CAÑERO, Rafael;

(13) Т1
(22) 26/09/2017

DEL RÍO PERICACHO, José Luís and MARTÍ VIA,
Josep

(45) 30/06/2018

(54) ИВАБРАДИН ХИДРОХЛОРИД ФОРМА IV

(30) EP20110382339 04/11/2011 -(96) 21/09/2012 EP12766056.1

(57) 1 Ивабрадин хидрохлорид форма IV со
прашкаста дифракција со X-зраци којашто ги

(97) 16/08/2017 EP2773620
(73) URQUIMA, S.A.

содржи следните степени 2 тета (
0.2)
највисоки врвови: 8.74, 15.55, 17.17, 19.89, и

Poligon Industrial Riera de Caldes
Avgda. Camí Reial, 51-57

24.29, кадешто дифракцијата со X-зраци е
измерена со употреба на CuKα радијација.

08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona, ES

, има уште 14 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 8233

(13) Т1

(21) 2017/733

(22) 26/09/2017
(45) 30/06/2018

(57) 1 Соединение со Формула (I), или негова
фармацевтска прифатлива сол,
Формула (I)

(30) US201361791406P 15/03/2013 US
(96) 12/03/2017 EP14768099.5
(97) 26/07/2017 EP2970211
(73) Quanticel Pharmaceuticals Inc
9393 Towne Centre Drive

кадешто,

Suite 110
San Diego, CA 92121, US

L е врска или C1-C6 алкилен;

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

хетероарил;

X е алкил или -L-R1;
R1 е карбоциклил, арил, хетероциклил, или
Y е водород или

(72) KANOUNI, Toufike; STAFFORD, Jeffrey
Alan; VEAL, James Marvin and WALLACE,
Michael Brennan
(54) ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН
ДЕМЕТИЛАЗА

и R2 е алкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил, или карбоциклилалкил.
, има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 409/12, C 07D 303/32, C 07D 405/12,
A 61K 31/336, A 61K 31/404, A 61P 29/00
(11) 8234
(21) 2017/734

K е избран од групата составена од CR5R6,
NR7, N(C=O)OR7, -NH-(C=O)-, O, S, SO, и SO2;

(13) Т1
(22) 26/09/2017

E
е
N
или
CR7;
R1 е избран од групата составена од H, C1-6

(45) 30/06/2018

алкил, C2-6 алкенил,

C2-6 алкинил,

C3-6

(30) AR2001P4100970 13/03/2014 AR;
US201361785608P 14/03/2013 US;

циклоалкил, и 3-6 член хетероциклоалкил,
кадешто R1 е опционално супституиран со еден

US201361786086P 14/03/2013 US;
US201361847780P 18/07/2013 US;

или повеќе супституенти избрани од групата
составена од хало, OR7, SR7, N(R7)2, CN, и

US201361856847P 22/07/2013 US;
US201361883798P 27/09/2013 US;

(C=O)N(R7)2;

US201361883843P 27/09/2013 US and

избран од групата составена од арил,
хетероарил, и пиридинон, со клаузула дека кога

R2 е C1-2алкилен-G или (C=O)-G; кадешто G е

US201461941798P 19/02/2014 US
(96) 14/03/2014 EP14722443.0

R2 е CH2фенил, фенилот е супституиран со
еден или повеќе супституенти избрани од

(97) 06/09/2017 EP2970224
(73) Onyx Therapeutics, Inc.

групата составена од OR7, хало, C1-3алкил,
OCF3, SO2R7, (C=O)N(R7)2, CN, и SO2N(R7)2;

One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

R3 е избран од групата составена од C3-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, 3-7
хетероциклоалкил,
и
3-7

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MCMINN, Dustin; JOHNSON, Henry;

хетероциклоалкенил, кадешто R3 е опционално
супституиран со еден или повеќе супституенти

BOWERS, Simeon and MOEBIUS, David, C.
(54) ТРИПЕПТИДНИ ЕПОКСИ КЕТОН
ПРОТЕАЗНИ ИНХИБИТОРИ
(57)
1
Соединение со

Формула

член
член

избрани од групата составена од хало, =O,
OR7, SR7, N(R7)2, O(C=O)N(R7)2, и C1-6алкил;
(X):

R4

е

H

или

C1-3алкил;

R5 и R6 се секој независно избрани од групата
составена од H, OH, хало, C1-3алкил, и CF3,
или R5 и R6 заедно со јаглеродот кон којшто
тие
кадешто:
m и n секој независно се 0, 1 или 2, и m + n = 2,
3,

или

p
q

е
е

4;

0
0,

или
1,

или

Патенти

сврзани

формираат

C=O

или

кадешто W е O или NR7, и r е 1, 2 или 3; и секој
R7 е независно H или C1-6алкил, или негова
фармацевтска
прифатлива
сол.

1;
2;

(51) C 01F 11/36, C 04B 28/02, C 04B 22/08
(11) 8235
(21) 2017/735

се

(13) Т1
(22) 27/09/2017

, има уште 14 патентни барања

(45) 30/06/2018
(30) NO20130001471 05/11/2013 NO
(96) 04/11/2014 EP14793128.1
43 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(97) 23/08/2017 EP3066059

МАЛТЕР, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

(73) YARA International ASA

ЗАБРЗУВАЧ ЗА ПОДЕСУВАЊЕ И СУВА

P.O. Box 343 Skøyen
0213 Oslo, NO

МЕШАВИНА НА МАЛТЕР
(57) 1 Употреба на прашок како забрзувач за

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

подесување на сува мешавина за малтер,
прашокот содржи калциум нитрат, кадешто

(72) FRANKE, Wolfram; LANGHOLM, Anne,
Mette; THOMMESEN, Hilde, Brekke, Dahl and

прашокот има содржина на вода помеѓу 0,1% и
20% и големина на честички од 0.1 mm до 1

ENGESVEEN, Bjørn, Helge

mm.

(54) УПОТРЕБА НА ЗАБРЗУВАЧ ЗА
ПОДЕСУВАЊЕ ЗА СУВА МЕШАВИНА НА

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 401/06, A 61K 31/506, A 61P 3/00

(54) СУПСТИТУИРАН ПИПЕРИДИЛ-ЕТИЛ-

(11) 8236
(21) 2017/736

(13) Т1
(22) 27/09/2017

(45) 30/06/2018
(30) EP20130382460 14/11/2013 --

ПИРИМИДИН КАКО ГРЕЛИН О-АЦИЛ
ТРАНСФЕРАЗА
(57)

1

Соединение

со

формула

(96) 06/11/2014 EP14802755.0
(97) 06/09/2017 EP3068775
(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

или негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 9 патентни барања

(72) MARTINEZ-GRAU, Maria Angeles

44 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 22B 23/00, C 22B 1/24
(11) 8237
(13) Т1

a) вмешувајќи честички на руда со вода во која
што се додадени површинските активни

(21) 2017/737

супстанци, при што тоа количество површински
активни супстанци во вода изнесува 0.2% дo

(22) 27/09/2017
(45) 30/06/2018

(30) DE201310114339 18/12/2013 DE

2%,

(96) 16/12/2014 EP14815667.2
(97) 13/09/2017 EP3084020

b) додавјќи врзиво и најмалку еден агрегат за
приредување на мешавина за пелетирање,

(73) Outotec (Finland) Oy
Rauhalanpuisto 9

c) со воведување на таа мешавина за
пелетирање во уред за пелетирање, и

02230 Espoo , FI
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

d) со обработка на мешавината за пелетирање
во уредот за пелетирање поради добивање на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

пелет со додавање на вода

(72) SAATCI, Alpaydin; KREMMER, Katharina;
WECKES, Jan and BÄHR, Günther

додадени површинските активни супстанци,
каде што количеството на површински активни

(54) ПОСТАПКА ЗА ПЕЛЕТИРАЊЕ НА
СИТНО-ГРАНУЛАРНИ РУДИ

супстанци во вода изнесува 0.2% дo 2%.

(57) 1 Постапката за пелетирање на честички
на ситно-грануларни руди, со следни фази:

, има уште 8 патентни барања

(51) A 61K 35/56, A 61K 8/06, A 61P 29/00, A

(72) DRISCOLL, David, F.

61P 31/00

(54) TЕРАПЕВТСКА ПРИМЕНА НА

(11) 8238
(21) 2017/738

(13) Т1
(22) 27/09/2017

во која што се

ПАРЕНТЕРАЛНО КРИЛ МАСЛО
(57)
1
Парентерално

применлива

(45) 30/06/2018
(30) EP20110179821 02/09/2011 -- and

фармацевтска композиција, која што ја опфаќа
емулзијата масло-во-вода која што гo опфаќа

US201113161101 15/06/2011 US
(96) 13/06/2012 EP12731667.7

фосфолипид добиен од морскиот рак
за
употреба во третирање на ендотоксикоза во тек

(97) 09/08/2017 EP2720701

на сепса или за употреба во третирање на

(73) Stable Solutions LLC
551 Mills Way

особи кои што имаат токсични нивоа на многу
липофилни
лекови
во
крвта.

Goleta, California 93117, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

, има уште 14 патентни барања

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(51) C 07D 401/04, C 07D 409/04, C 07D 417/04,
A 61K 31/506, A 61K 31/4725

Патенти

(11) 8239
(21) 2017/739

(13) Т1
(22) 28/09/2017

45 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(45) 30/06/2018

одбран од 3-пиридинил, 4-изоксазолил, N-

(30) US201161527594P 25/08/2011 US

метил-4-пиразолил,

4-пиразолил,

4

(96) 24/08/2012 EP12772470.6
(97) 02/08/2017 EP2748147

изотиазолил, 5-тиазолил, 5-пиримидинил и 4пиридазинил; R1 е одбран од водород, метил,

(73) MMV Medicines for Malaria Venture; St.
Jude Children's Research Hospital and

етил, n-пропил, ипропил, циклопропил, n-бутил,
i-бутил, s-бутил, t-бутил и циклобутил и,

Rutgers, The State University Of New Jersey
20 route de Pré-Bois, ICC

дозволената валентност, е заменет со 0-3 групи
избрани од флуоро, хлоро, бромо, јодо, цијано,

1215 Geneva, CH; 262 Danny Thomas Place

метоксил и етоксил; R2 и R3 се независно

Memphis, TN 38105, US and New Brunswick,
New Jersey 08901-1281, US

избрани од водород, C1-C4 алкил, C1-C4
алкоксил, цијано, флуоро, хлоро, бромо и јодо;

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

при што прстенестите замени кај атомите на
јаглерод означени со етикети α и β имаат транс-

(72) GUY, Rodney Kiplin; ZHU, Fangyi;
GUIGUEMDE, Wendyam Armand; FLOYD, David;

конфигурација; Ar2 има структура претставена
со
следнава
формула:

-

KNAPP, Spencer; STEIN, Philip and CASTRO,
Steve
(54) СУБСТИТУИРАН 2-АЛКИЛ-1-ОХО-НФЕНИЛ-3-ХЕТЕРОАРИЛ-1,2,3,4ТЕТРАХИДРОИЗОКВИНОЛИН-4-КАРБ
ОКСАМИДИ ЗА АНТИМАЛАРИЧНИ ТЕРАПИИ
(57)
1
Структурата на соединението е
согласно

претставената

формула:
каде што R4a и R4b се независно одбрани од
водород, флуоро, хлоро, бромо, јодо, цијано,
C1-C4

алкил,

C1-C4

халоалкил,

C1-C4

полихалоалкил,
C1-C4
алкоксил,
C1-C4
халоалкоксил, и C1-C4 полихалоалкоксил; R5 е
избран од водород, флуоро, хлоро, бромо, јодо,
цијано, С1-С4 алкил, С1-С4 халоалкил, С1-С4
полихалоалкил,
С1-С4
алкоксил,
C1-C4
халоалкоксил, и C1-C4 полихалоалкоксил; или
фармацевтски прифатлива сол, хидрат, солват
или полиморф од него, како и таутомери,
геометриски изомери, оптички активни форми
на истото, како и таутомери, геометриски
изомери и оптички активни форми за употреба
каде што Ar1 е моноцикличен хетероарил

46 | С т р а н а

во спречување и / или лекување на маларија.
, има уште 14 патентни барања

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) B 29C 51/10, B 29C 51/38, B 29C 51/26

каде што уредот за придвижување (4) е

(11) 8240

(13) Т1

осмислен како

уред за придвижување на

(21) 2017/740

(22) 28/09/2017
(45) 30/06/2018

таблата (9) за насочување на таблата (2) така
да може да се управува споменатата табла,

(30)
(96) 12/05/2014 EP14167943.1

или има повеќе уреди за придвижување (4) кои
што се состојат од уред за придвижување на

(97) 12/07/2017 EP2944451
(73) Geiss AG

таблата (9) или повеќе уреди за придвижување
на таблата (9) за насочување на таблата (2)

96145 Sesslach, DE

така да може да се управува споменатата

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

табла, што се карактеризира со тоа што
најмалку едниот уред за при¬движување (4) е

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

во суштина поставен помеѓу плоштината за
стегање (5), во која што влез¬ниот материјал

(72) Daum, Wolfgang
(54) МАШИНА ЗА ТЕРМООБЛИКУВАЊЕ

(27) за едно работно парче кое што треба да се
произведе може да се стегне, и една плоштина

Машина за термообликување со

(6) која што е дефинирана во горна подвижна

затворена комора (1), која што се состои од:

позиција на подвижната табла (2) со помош на
долниот раб (8) на подвижната табла (2).

(57)

1

подвижна табла (2) за обликување на алатка
(3),
и

, има уште 11 патентни барања

најмалку еден уред за придвижување (4),

Патенти

47 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 07K 14/47, C 07K 16/30, C 07K 16/28, A

(54) DLL3 МОДУЛАТОРИ И МЕТОДИ НА

61P 35/00

УПОТРЕБА
(13) Т1
(22) 25/10/2017

(57) 1 Тумор супресорен антитело-лек коњугат
со
формулата
M-[L-D]n,
или
негова

(45) 30/06/2018
(30) US201261603173P 24/02/2012 US and

фармацевтски прифатлива сол, назначено со
тоа,
што:

US201261719803P 29/10/2012 US
(96) 22/02/2013 EP13707525.5

M содржи анти-DLL3 антитело што специфично
се врзува за епитоп во рамките на DSL доменот

(97) 26/07/2017 EP2817338

од DLL3 протеин образложен како СЕК ИД БР: 3

(73) AbbVie Stemcentrx LLC
1 North Waukegan Road

или
L

North Chicago, IL 60064-6400 , US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

D
n

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FOORD, Orit; STULL, Robert, A.;

, има уште 25 патентни барања

(11) 8295
(21) 2017/804

содржи
содржи
е
цел

опционален

4;
поврзувач;

цитотоксичен
агенс;
број
од
1
до

и
20.

SAUNDERS, Laura; DYLLA, Scott, J.; LIU, David;
TORGOV, Michael and SHAO, Hui

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/513, A 61P 9/00
(11) 8276
(13) Т1

(96) 05/11/2014 EP14793565.4
(97) 16/08/2017 EP3066097

(21) 2017/805

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178

(22) 25/10/2017
(45) 30/06/2018

(30) EP13192177 08/11/2013 --

48 | С т р а н а

13353 Berlin, DE

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1,2,3,4-тетрахидропиримидин-5-карбоксилна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

киселина

со

формулата

(I)

(72) JESKE, Mario; ACKERSTAFF, Jens;
FÜRSTNER, Chantal; KEIL, Birgit; OLENIK, Britta
and HINZ, Martin-Holger
(54) СОЛИ НА 1-(3-МЕТИЛ-2-ОКСО-2,3ДИХИДРО-1,3-БЕНЗОКСАЗОЛ-6-ИЛ)-2,4ДИОКСО-3-[(1R)-4-(ТРИФЛУОРМЕТИЛ)-2,3ДИХИДРО-1H-ИНДЕН-1-ИЛ]-1,2,3,4ТЕТРАХИДРОПИРИМИДИН-5-ЈАГЛЕРОДНА
КИСЕЛИНА
(57) 1 Соли на 1-(3-метил-2-оксо-2,3-дихидро1,3-бензоксазол-6-ил)-2,4-диоксо-3-[(1R)-4(трифлуорометил)-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]-

(51) F 02B 41/04, F 02B 75/32, F 02B 75/04
(11) 8317
(21) 2017/806

(13) Т1
(22) 25/10/2017

, има уште 16 патентни барања

701 Brazos Street
Suite 1600
Austin, TX 78701, US

(45) 30/06/2018
(30) US319754P 31/03/2010 US

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

(96) 30/03/2011 EP11763395.8
(97) 26/07/2017 EP2553242

(72) YAN, Miin, Jeng

(73) Yan Engines, Inc.

Патенти

49 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(54) МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО

содржи мноштво на брег-клацкалка склопови

СОГОРУВАЊЕ СО ПОДОБРЕН

селективно спојливи со клип-рачка елементот

ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ТАКТ
(57)
1
Мотор со

со

за контролирање операција од вториот дел од
клипот;
и

диференцијален такт што содржи апарат (100),
моторот со согорување што вклучува еден или

каде
што
селективно
ангажирање
или
неангажирање на едниот или повеќето брег-

повеќе дво-делни клипови, секој дво-делен клип
има прв дел од клип и втор дел од клип, првиот

клацкалка склопови дефинира работен режим,
од мноштво на работни режими, на вториот дел

дел од клипот е надворешен клип што е

од

поврзан преку поврзувачка прачка на коленесто
вратило, вториот дел од клипот е внатрешен

каде што дефинираниот работен режим е
оперативен за контрола на поместувањето и

клип поврзан за апаратот преку клипна дршка
(115),
и
апаратот
содржи:

тајмингот на вториот дел од клипот долж
циклус
на
зглоб
од
мотор.

клип-рачка елемент (110) механички споени за
клипната дршка; назначено со тоа, што истиот

, има уште 13 патентни барања

(51) A 01N 43/62, A 61K 31/55, A 61P 25/20, A
61P 25/22

(97) 13/09/2017 EP2501234
(73) Tonix Pharma Holdings Limited

(11) 8198
(21) 2017/807

согорување

(13) Т1
(22) 25/10/2017

клипот;

и

Hamilton, HM 12 , BM
(74) Друштво за застапување од областа на

(45) 30/06/2018
(30) US281661P 20/11/2009 US

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 16/11/2010 EP10831895.7

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

50 | С т р а н а
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(72) LEDERMAN, Seth and HARRIS, Herb

симптом

на

PTSD,

или

зајакнувањето

на

(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

симптом

на

PTSD,

или

одржувањето

на

НА СИМПТОМИ ПОВРЗАНИ СО ПОСТТРАВМАТСКО СТРЕСНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ

симптом PTSD по травматски на¬с¬тан кој што
опфаќа давање на човек кој што има потреба

СО КОРИСТЕЊЕ НА ЦИКЛОБЕНЗАПРИН
(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи

од
ваков
третман
фар¬мацевтски состав,

циклобензаприн во терапевтски ефективна
количина и терапевтски ефективен носител, за

третман го елиминира или ублажува симптомот
на PTSD, и каде што терапевтски ефективната

употреба во метод за третирање на развојот на

количина на циклобензаприн што се дава е

симптом
на
пост-травматско
стресно
пореметување (PTSD), или отпочнувањето на

помеѓу
0.5
mg
и
50
, има уште 7 патентни барања

(51) A 61K 31/4985, A 61K 45/06, A 61K 9/20, A

(72) PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio;

61P 25/04
(11) 8200

(13) Т1

EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; ALMEIDA
PECORELLI, Susana Marques; CASIMIRO

(22) 25/10/2017
(45) 30/06/2018

CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio; LOPES, Ana
Sofia da Conceição and DAMIL, João Carlos

(21) 2017/808

на
каде

споменатиот
што ваквиот

mg/на

ден.

(30)

Ramos

(96) 09/05/2014 EP14726443.6
(97) 02/08/2017 EP3054950

(54) (R)-ПИРЛИНДОЛ И НЕГОВИ
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ ЗА

(73) TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICOMEDICINAL, S.A.

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Енантиомер на (R)-пирлиндол или

Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira
2710-089 Sintra, PT

негова фармацевтски прифатлива сол за
употреба во терапевтско лекување или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

превенција

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

, има уште 10 патентни барања

(51) A 61K 31/4985, A 61K 45/06, A 61K 47/02, A
61K 9/00, A 61K 9/20, A 61P 25/04

Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira
2710-089 Sintra, PT

(11) 8202
(21) 2017/809

на

нефропатска

(13) Т1
(22) 25/10/2017

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

(45) 30/06/2018

(72) PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio;

болка.

(30)
(96) 09/05/2014 EP14726444.4

EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; ALMEIDA
PECORELLI, Susana Marques; CASIMIRO

(97) 02/08/2017 EP3057589
(73) TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-

CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio; LOPES, Ana
Sofia da Conceição and DAMIL, João Carlos

MEDICINAL, S.A.

Патенти
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(54) (S)-ПИРЛИНДОЛ И НЕГОВИ

употреба

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ ЗА

превенција

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Енантиомер на (S)-пирлиндол или

, има уште 10 патентни барања

негова

фармацевтски

прифатлива

сол

во

терапевтско
на

лекување

нефропатска

или
болка.

за

(51) A 61K 41/00, A 61K 51/04, A 61P 35/00
(11) 8242
(13) Т1

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ
КОИШТО СОДРЖАТ КАРБОРАН-СОДРЖАНИ

(21) 2017/810

МЕТАЛО-ПОРФИРИНИ

(22) 25/10/2017

(45) 30/06/2018
(30) GB20120021125 23/11/2012 GB

(57) 1 . Фармацевтски состав којшто содржи:
(a)
соединение
со
формулата
(1):

(96) 22/11/2013 13801495.6
(97) 06/09/2017 EP2922571
(73) MorEx Development Partners LLP
63 St. James's Street
London
SW1A 1LY, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BEATTIE, Chris; RENNIE, James and
WADSWORTH, Anne

кадешто:
R1, R2, R3, и R4 се избрани од електрон
напуштачка група, -NO2,-NH2, халоген и
супституент претставен со следната формула
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барем еден јаглероден атом и барем пет борни
атоми, во рамките на структура како кафез;
r

е

0

или

а

претставува

цел
цел

број
број

од

1

до

20;

од

1

до

4;

и

под услов кога барем еден од R1, R2, R3, и R4
е електрон напуштачка група, -NO2, -NH2, или
халоген;
кадешто Y може да биде во орто, мета или пара
позиција на фенилните прстени, и е избран од
водород,
хидрокарбил,
не-ароматичен

и

M е избран од два водородни јони, единечен
моновалентен метален јон, два моновалентни
метални

јони,

дивалентен

метален

јон,

хетероциклил,

тривалентен метален јон,
тетравалентен
метален јон, пентавалентен метален јон и

арил, алкиларил, арилалкил; или хидрокарбил,
не-ароматичен карбоциклил, не-ароматичен

хексавалентен метален јон, кадешто порфиринметал
комплекс
добиен
од
единечен

хетероциклил, арил, алкиларил или арилалкил
група супституирана со 1 до 4 хидрофилни

моновалентен метален јон е избалансиран со
спротивен катјон и порфирин-метал комплекс

групи избрани од хидрокси, алкокси, -C(O)OR5,
-SOR6, -SO2R6, нитро, амидо, уреидо,

добиен

карбоциклил,

карбамат,

не-ароматичен

-SR7,

-NR8R9,

или

поли-

од

тривалентен,

тетравалентен,

пентавалентен или хексавалентен метален јон
којшто е избалансиран со соодветен број на

алкиленоксид; или супституент претставен со
формула
(3)

спротивни анјони, дианјони или трианјони;

-X-(CR10R11)r-Z
(3);
под услов кога барем еден од R1, R2, R3, и R4

(b)

е супституент претставен со формула (2)

растворувач;

кадешто

(ii) 10-45% (v/v) од ко-растворувач којшто

Y

претставува

формула

(3);

кадешто:
X

е

носачи

коишто

содржат:

(i) 55-90% (v/v) од диметилацетамид како
и

содржи еден или повеќе фармацевтски
прифатлив гликол или не-јонски сурфактантни

избран

од

кислород

и

сулфур;

компоненти.

R5, R6, R7, R8, R9, R10, и R11 се избрани од
водород

и

C1

до

C4

хидрокарбил;

Z е карборан кластер којшто содржи барем два
јаглеродни атоми и барем три борни атоми или

, има уште 15 патентни барања

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28

(97) 23/08/2017 EP2776466

(11) 8243

(13) Т1

(73) UCB Biopharma SPRL

(21) 2017/812

(22) 26/10/2017
(45) 30/06/2018

Allée de la Recherche 60
1070 Brussels, BE

(30) US201161558559P 11/11/2011 US
(96) 09/11/2012 EP12801467.7

Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) ADAMS, Ralph; HUMPHREYS, David Paul;

варијабилен домен којaшто ја има секвенцата

HEYWOOD, Sam Philip and BHATTA, Pallavi

дадена во SEQ ID NO:1 и лесна низа на

(54) АНТИТЕЛА ЗА ВРЗУВАЊЕ НА АЛБУМИН
И НЕГОВИ ВРЗУВАЧКИ ФРАГМЕНТИ

варијабилен домен којaшто ја има секвенцата
дадена
во
SEQ
ID
NO:3.

(57) 1 Антитело сврзано за серум албумин или
негов фрагмент коешто содржи тешка низа на

, има уште 11 патентни барања

(51) G 06F 9/455, G 06F 9/45

(57) 1 Компјутерски имплементирана постапка

(11) 8244

(13) Т1

за генерирање на код од оригинален изворен

(21) 2017/813

(22) 26/10/2017
(45) 30/06/2018

код (1), пришто оригиналниот изворен код (1)
вклучува
најмалку
една
наредба
за

(30) WO2010EP66414 28/10/2010 -(96) 28/10/2011 EP11807873.2

прескокнување и постои во изворен програмски
јазик,
постапката
содржи:

(97) 26/07/2017 EP2633399
(73) Deloitte innoWake GmbH

- создавање на посреден код (2) од
оригиналниот изворен код (1) по пат на

Robert-Bosch-Straße 1

пропуштање на најмалку една наредба за

IT-Tower
89250 Senden, DE

прескокнување, посреден код (2) кој постои во
крајниот
програмски
јазик,

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

- вчитување (S2) на посредниот код (2) во
единица за манипулација со код (3), и

(72) BERNECKER, Thorsten
(54) ПОСТАПКА И СИСТЕМ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ

- создавање (S3), преку единицата за
манипулација со код (3), на крајниот изворен

НА КОД

код

54 | С т р а н а

(4)

од

посредниот

код

(2),

пришто

Патенти
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создавањето содржи вметнување на најмалку

- најмалку една наредба за префрлање во

еден фрагмент на изворниот код во крајниот

рамките на пробниот блок во рамките на

изворен код (4), пришто вметнувањето на
најмалку еден фрагмент на изворниот код е

циклусната
наредба,
- соодветен блок за прифаќање кој ги прифаќа

функционално еквивалентен со најмалку една
пропуштена наредба за прескокнување, и

исклучоците и се затвора назад до циклусната
наредба,
и

притоа барем едниот вметнат фрагмент на
изворниот
код
содржи

- помошна променлива која го обезбедува
местото на скокот и која е определена од

- наредба која нафрла исклучок ,

страна

на

наредбата

за

- најмалку една циклусна наредба во рамките
на изворниот код за справување на исклучокот,

, има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 31/551, A

(97) 27/09/2017 EP2906251

61K 39/395, A 61P 35/02
(11) 8306

(13) Т1

(73) Medimmune Limited and ADC
Therapeutics SA

(21) 2017/814

(22) 26/10/2017

Milstein Building Granta Park

префрлање.

(45) 30/06/2018
(30) US201261712924P 12/10/2012 US;

Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB and
Route de la Corniche 3B

US201261712928P 12/10/2012 US;
US201361794922P 15/03/2013 US;

1066 Epalinges, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

US201361794954P 15/03/2013 US and
US201361794997P 15/03/2013 US

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL,

(96) 11/10/2013 EP13786186.0

Patricius Hendrikus Cornelis

Патенти

55 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН-ANTI-CD22

(57) , има уште патентни барања

АНТИТЕЛО КОЊУГАТИ

(51) C 08G 64/34, C 08G 64/02

(57)

1

Поликарбонатни полиол состави што

(13) Т1
(22) 27/10/2017

содржат
кополимер
на
епоксид
CO2
карактеризиран со тоа што кополимерот има:

(45) 30/06/2018
(30) US20080095178P 08/09/2008 US

Мn, како што е определен со хроматографија

(96) 08/09/2009 EP09792317.1

на гел пермеација, помеѓу 400 и 20,000,

(97) 02/08/2017 EP2337809
(73) SAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES

повеќе
од
90%
карбонатни
врски,
и
барем најмалку 90% од крајните групи се

COMPANY
P.O. Box 62

хидроксилни

Dhahran 31311, SA
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

карактеризирани

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

поликарбонатни

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

полимерни синџири означени со P1 со
формулата T-Y-A-(Y-T)n, добиени од агенс за

(72) FARMER, Jay, J.; ALLEN, Scott, D.;
COATES, Geoffrey, W.; CHERIAN, Anna, E.;

трансфер на синџир (CTA) со формулата Y-A(Y)n, со Y како што е дефинирано подолу,

SIMONEAU, Chris, A. and GRIDNEV, Alexei, A.
(54) ПОЛИКАРБОНАТНИ ПОЛИОЛ СОСТАВИ

назначени

И МЕТОДИ

секој - Т поликарбонатен синџир што има

(11) 8245
(21) 2017/815

56 | С т р а н а

групи,
со

тоа

што

полиол

состави

содржат

со

тоа

што:

Патенти
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формула
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независно

избрана

од

групата

да биде еден ациден атом на водород врзан во

од:

некоја од горенаведените функционални групи

составена

замент со метален атом или органски катјон, а
секоја Y група може да биде иста или различна,
-А- е ковалентна врска или мултивалентна
средина;
и
n
и
назначени

со

тоа

што:

p
се
движи
од
5
до
10.000;
секоја -Y група е независно функционална
група способна да иницира раст на синџирот на
епоксид CO2 кополимери избрани од групата

е

цел

број

помеѓу

1

и

10

заклучно;

што понатаму сочинува полимерни синџири
означени со P2 што имаат формула
селектирана
од групата составена
од:
и
назначени

со

тоа

што

составена од: -OH, -C(O)OH, -C(ORY)OH, OC(RY)OH, -NHRY, -NHC(O)RY, -NHC=NRY; NRYC=NH;

-NRYC(NRY2)=NH;

-

NHC(NRY2)=НRY; -NHC(O)ORY, -NHC(O)NRY2;
-C(O)NHRY,
-C(S)NHRy,
-OC(O)NHRY,
OC(S)NHRY,
-SH,
-C(O)SH,
P(O)a(Ry)b(ORy)c(O)dH,

-B(ORY)OH,
-

OP(O)a(Ry)b(ORY)c(O)dH, -N(RY)OH, -ON(RY)H;
=NOH, =NN(RY)H, каде што секоја појава на RY
е независно -H, или по избор супституиран
радикал
одбран
од
групата
кој се состои од C1-20 алифатичен, C1-20
хетероалифатичен,
3до
12-член
хетероцикличен, и 6- до 12-член арил, а и b се
секој независно 0 или 1, c е 0, 1 или 2, d e 0 или
1, и збирот на а, b и c е 1 или 2 и каде што може

X е врзана форма на анјон способен да
иницира само еден полимерен синџир, којшто
содржи атом на халоген, на азид, на естерска
група, на етер група или сулфонска естерска
група,
-Е- содржи предоминантно -CH2CH2-единици
добиени од етилен оксид или содржи CH2CH(CH3)-групи добиени од пропилен оксид;
и
назначен

со

тоа

што

односот

полимерните синџири со P2
синџири
е
поголем

на

полимерните
од
20:1.

, има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 31/045, A 61K 35/64, A 61K 9/00, A

52037 Sansepolcro (AR), IT

61K 9/02, A 61P 1/10

(74) Друштво за застапување од областа на

(11) 8246
(21) 2017/816

(13) Т1
(22) 27/10/2017

P1

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 30/06/2018
(30) ITRM20120555 13/11/2012 IT

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MERCATI, Valentino

(96) 13/11/2013 EP13801826.2
(97) 20/09/2017 EP2919857

(54) СОСТАВ ЗА РЕКТАЛНА УПОТРЕБА ШТО
СОДРЖИ МЕД И ГЛИЦЕРИН

(73) Aboca S.p.A. Società Agricola
Патенти
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(57) 1 Состав за ректална употреба кој што

25% w/w за употреба при третирање на

содржи:

консти¬па¬ција кај субјект кој што има потреба
од

-

мед

во

тежински

процент

>50%

тоа.

w/w

- глицерин во тежински процент од помеѓу 10-

, има уште 17 патентни барања

(51) G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C
07K 16/40, A 61K 39/00

терапевтски антитела специфични за
човечки CD38

(11) 8247
(21) 2017/817

(13) Т1
(22) 27/10/2017

(57)
1
антитело

Човечко анти-CD38 специфично
кое
што
содржи:

(45) 30/06/2018
(30) US725297P 12/10/2005 US
(96) 12/10/2006 EP14196972.5

(i) H-CDR1, H-CDR2 и H-CDR3 регион опишан
во НИЗА ИД БР: 21, и L-CDR1, L-CDR2 и L-

(97) 27/09/2017 EP2860192
(73) MorphoSys AG

CDR3 ре¬-гион опишан in НИЗА ИД БР: 51;
(ii) варијабилен тежок синџир од НИЗА ИД БР:

82152 Planegg, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

21, и варијабилен лесен синџир од НИЗА ИД
БР:
51;
или

индустриската сопственост ЖИВКО

(iii) варијабилен тежок синџир шифриран од

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

НИЗА ИД БР: 6, и варијабилен лесен синџир
шиф¬риран
од
НИЗА
ИД
БР:
36.

(72) Tesar, Michael and Jäger, Ute
(54) Генерирање и профилирање на

, има уште 14 патентни барања

целосно човечки од HuCAL GOLD-извлечени

58 | С т р а н а
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(51) A 61K 9/16

(72) ZHANG, Jiang and MEYER, Colin J.
(13) Т1
(22) 27/10/2017

(54) ОРАЛНИ ДОЗИРАНИ СОСТАВИ КОИШТО
СОДРЖАТ АМОРФЕН CDDO-ME СО

(45) 30/06/2018
(30) US20090152608P 13/02/2009 US

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
(57) 1 Цврста дозирана форма којашто содржи

(96) 12/02/2010 EP10704298.8
(97) 23/08/2017 EP2395979

(A)
честички
составени
од
аморфен
бардоксолон
метил
и
ексципиенс
за

(73) Reata Pharmaceuticals, Inc.

формирање на стакло измешан со (B) честички

2801 Gateway Drive, Suite 150
Irving, TX 75063-2648, US

составени од хидроксипропил метил целулоза.
, има уште 9 патентни барања

(11) 8249
(21) 2017/818

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

Патенти

59 | С т р а н а
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(51) C 07C 323/58, A 61K 31/10
(11) 8250
(13) Т1
(21) 2017/819

(22) 27/10/2017
(45) 30/06/2018

(30) US20100415121P 18/11/2010 US
(96) 15/11/2011 EP11791692.4
(97) 20/09/2017 EP2640697
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто R1 и R2 се секој независно водород,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

C1-C3

(72) LI, Renhua; VETMAN, Tatiana Natali; SMITH,
Stephon Cornell and MITCH, Charles Howard

циклоалкилкарбонилоксиметил;

алкоксикарбонилоксиметил,

алкилкарбонилоксиметил,

или

C1-C5
C3-6

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА 4-СУПСТИТУИРАН-3ФЕНИЛСУЛФАНИЛМЕТИЛ-БИЦИКЛО[3.1.0]

R3 е независно на секоја појава метил, флуоро,

ХЕКСАН КАКО АНТАГОНИСТИ НА MGLUR 2/3
(57)
1
Соединение со формулата

R4 е хидроксил, амино, метилкарбониламино,

или

хлоро;

или

1,2,4-триазолилтио;

n

е

1

и
или

2;

или негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 15 патентни барања
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) G 01N 33/574, C 12Q 1/34

И МЕТОДИТЕ НА УПОТРЕБА НА

(11) 8307

(13) Т1

ЛИЗСОМАЛНА ЕКСОЦИТОЗА

(21) 2017/820

(22) 30/10/2017
(45) 30/06/2018

(57) 1 Состав кој што содржи полипептид на
заштитниот протеин / катепсин А (PPCA) или

(30) US201161529675P 31/08/2011 US and
US201161544855P 07/10/2011 US

негова активна варијанта или фрагмент,
назначен со тоа, што полипептидот, активната

(96) 28/08/2012 EP12761845.2
(97) 04/10/2017 EP2751279

варијанта или фрагмент има аминокиселинска
секвенца со најмалку 85% идентитет на

(73) St. Jude Children's Research Hospital

секвенца со SEQ ID NO. 4 и ја подобрува

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105-2794, US

ензимската активност на Неураминидаза 1
(NEU1), за употреба во метод за третирање или

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

спречување на деменција поврзана со
Алцхајмерова болест кај субјект, методот се

(72) ANNUNZIATA, Ida; D'AZZO, Alessandra and
WHITE-GILBERTSON, Shai

состои од администрирање на терапевтски
ефективната количина на составот на субјектот.

(54) МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА

, има уште 9 патентни барања

ОТКРИВАЊЕ НА НИВОТО НА АКТИВНОСТА

(51) C 07D 498/04, A 61K 31/5513, A 61P 25/04
(11) 8253
(21) 2017/822

(13) Т1
(22) 30/10/2017

(30) US201161528893P 30/08/2011 US
(96) 22/08/2012 EP12756856.6
(97) 20/09/2017 EP2751115
(73) Eli Lilly and Company

(45) 30/06/2018

Патенти
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Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEDGARD, Andrew, James
(54) (ТИЕНО[2,3-b][1,5]БЕНЗОКСАЗЕПИН-4ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
H1 ИНВЕРЗНИ АГОНИСТИ/5-HT2A
АНТАГОНИСТИ СО ДВОЈНА АКТИВНОСТ
(57)

1

Соединение

со

или негова фармацевтска прифатлива сол.

формулата
, има уште 8 патентни барања

(51) A 01N 25/04, A 01N 43/40, A 01N 43/50, A

(57)

1

Пестицидна водена суспензија која

01N 43/653, A 01P 3/00
(11) 8268

(13) Т1

содржи
(a)

циазофамид,

(22) 31/10/2017
(45) 30/06/2018

(b)полиалкилен-модифициран
полиметилсилоксан
нејонски

(21) 2017/823

површински

(30) JP2008090141 31/03/2008 JP

активен

(96) 31/03/2009 EP09727402.1
(97) 11/10/2017 EP2268137

(c) агенс за намалување на вискозноста избран
од дихидроксилен алкохол и полиоксиетилен

(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi

стирилфенил
активен

Osaka 550-0002, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(d)
агенс
против
пенење,
(e) pH дотерувач избран од пуфер, киселина,

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

сол

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) SHINDO, Takeshi and ISHIHARA, Yoshiaki

(f)

(54) СОСТАВ НА ПЕСТИЦИДНА ВОДЕНА
СУСПЕНЗИЈА

, има уште 4 патентни барања

(51) C 07D 487/08, C 07D 471/18, A 61K 31/439,

(73) Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 9/10

Route 206 and Province Line Road

(11) 8270
(21) 2017/824

(13) Т1
(22) 31/10/2017

агенс,

етер

анјонски

или

површински
агенс,

база,

и

распрснувач.

Princeton, NJ 08543, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(45) 30/06/2018
(30) US201461933948P 31/01/2014 US

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

(96) 30/01/2015 EP15705427.1
(97) 18/10/2017 EP3099688

(72) CORTE, James, R.; YANG, Wu; WANG,
Yufeng; EWING, William, R.; DILGER, Andrew, K.;

62 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

FANG, Tianan; SMITH II, Leon, M.; DE LUCCA,

алкил;

C1-4

R2 е независно избран од H, F, и OH;

Indawati; PABBISETTY, Kumar Balashanmuga;
ZHU, Yeheng; WEXLER, Ruth, R.; PINTO, Donald,
J.P. and ORWAT, Michael, J.

R3 е независно избран од H, C1-4алкил,
C1-4халоалкил, -(CH2)n-OR5, -(CH2)n-C(O)OR5,

(54) Инхибитори на макроцикличен фактор
XIA кондензирани со хетероцикли

C3-6 циклоалкил опционално супституиран со
халоген, и 5- до 6-член хетероарил кој содржи

(57)

1

Соединение

со

формула

(Ia):

јаглеродни атоми и 1-2 азотни атоми и е
опционално супституиран со R1; под услов во
прстенот да е присутна само една R3 група;
R4 е независно избран од H, OH, F, OC1-4
алкил,
C1-4
алкил,
и
CN;
R5 е независно избран од H и C1-4 алкил;
R6 е независно избран од H, F, Cl, Br, CN,
OCH3, CH3, C(O)CH3, CHF2, CCH3F2, CF3,
OCHF2, NHC(O)C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, и
5-член

хетероцикл

супституиран

со

R9;

R7 е независно избран од H и F;
R8 е независно избран од H, F, Cl, и OCH3;
или

негов

стереоизомер,

тавтомер,

фармацевтски прифатлива сол, каде што:
--е
опционална
врска;
прстенот

A

е

независно

избран

R9 е независно избран од H, цијано, C1-4
алкил,
халоалкил,
и
халоген;
и
n, во секое појавување, е број избран од 1 и 2.

од
, има уште 11 патентни барања

R1 е независно избран од H, F, OH, и

(51) C 07D 207/46, A 61K 31/5365
(11) 8308
(13) Т1

(72) KOVTUN, Yelena; CHARI, Ravi, V., J.;
ZHAO, Robert, Yongxin; SINGH, Rajeeva and

(21) 2017/825

WIDDISON, Wayne, Charles

(22) 31/10/2017

(45) 30/06/2018
(30) US147966P 28/01/2009 US and US49291P

(54) ВКРСТУВАЧИ И НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Вкрстувач за правење на конјугат агенс

30/04/2008 US
(96) 30/04/2009 EP09739779.8

што се врзува за клетка - лек, каде што
вкрстувачот е прет¬ставен со формула (I)

(97) 02/08/2017 EP2281006
(73) Immunogen, Inc.
830 Winter Street
Waltham, MA 02451, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
Патенти
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овозможува поврзување на цитотоксичен лек
преку дисулфид, тиоетер, тиоестер, пептид,
хидразон, естер, етер, карбамат или амид
врс¬ка, каде што Q е селектиран од групата
која што се состои од тиол, дисулфид, амино,
кар¬бок¬си, алдехид, малеимидо, халоацетил,
хидразин
и
хидрокси;
еден од R1, R2, R3, R4, R9 и R10 е наполнет
супституент

селектиран

од

SO3-,

X-SO3-,

OPO32-, X-OPO32-, N+R11R12R13 и XN+R11R12R13, а остатокот се H; I, g и m се
каде

што:

секој

0;

n

е

1,

каде

што:

Y’ претставува a функционална група која што
овозможува реакција со агенс што се врзува за

R11, R12 и R13 се истите или различни и се
линеарен алкил кој што има од 1 до 6

клетка селектиран од антитело, антитело со
еден синџир или фрагмент од антитело кој што

јагле¬родни атоми, или разгранет или цикличен

се врзува за таргетната клетка, каде што Y’ е
селектиран од N-хидроксисукцинимид естер, pнитрофенил

естер,

динитрофенил

естер,

алкил кој што има од 3 до 6 јаглеродни ато¬ми
и X претставува фенил или линеарен алкил кој
што има од 1 до 6 јаглеродни атоми, или
разгранет или цикличен алкил кој што има од 3

пентафлуорофенил естер, пиридилдисул¬фид,
нитропиридилдисулфид, малеимид, халоацетат

до
Z

или
хлорид
на
карбоксилна
киселина;
Q претставува функционална група која што

, има уште 16 патентни барања
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6

јаглеродни
е

атоми;
и
отсутен.

Патенти

Гласник Бр.6/2018
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(51) H 02G 3/08, H 02G 3/18, H 02G 3/14
(11) 8277
(13) Т1

рамка (310) на која оперативен капак (311) е
пивотирачки поставен со помош на зглоб со

(21) 2017/826

шарка;
- каде што прво средство за кодирање е

(22) 31/10/2017
(45) 30/06/2018

(30) DE202012001075U 03/02/2012 DE

формирано на секој отвор за инсталација (101 -

(96) 29/01/2013 EP13702745.4
(97) 02/08/2017 EP2754215

110) и второ средство за кодирање е
формирано на секоја плоча за инсталација (301

(73) Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg
Burgweg 22

306);
назначено
со
тоа,
што
- секое прво средство за кодирање од отвор за

57399 Kirchhundem-Albaum, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

инсталација (101 - 110) има прво кодирање што
е уникатно во сетот за конструирање куќиште, и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

секое второ средство за кодирање од плоча за

(72) RAMM, Andreas and BANKSTAHL, Mareike
(54) СЕТ ЗА КОНСТРУИРАЊЕ КУЌИШТЕ ЗА

инсталација (301 - 306) има второ кодирање
што е уникатно во сетот за конструирање

ЕЛЕКТРИШНИ УРЕДИ, ПРЕД СЕ СОДРЖИ
ПРИКЛУЧНИ АПАРАТУРИ И ЗАШТИТНИ

куќиште,
така
што
- секое второ средство за кодирање од плоча за

СРЕДСТВА
(57)
1
Сет за конструирање куќиште за

инсталација (301 - 306) во сетот за
конструирање куќиште е дизајнирано да биде

електрични

содржи:

комплементарно со не повеќе од единечно прво

- основно тело на куќиште што има број на
отвори
за
инсталација
(101-110);
и

уреди,

средство за кодирање од отвор за инсталација
(101
110);
и

- број на плочи за инсталација (301 - 306), каде
што

- барем во сетот за конструирање куќиште,
секое второ средство за кодирање од плоча за

барем
една
приспособена

е
за

инсталација што е барем парцијално направена
од транспарентен материјал е дизајнирано да

поставување барем еден приклучен уред; и/или

биде комплементарно со прво средство за

барем една плоча за инсталација (306) е барем
парцијално направена од транспарентен

кодирање од различен отвор за инсталација
(101 - 110) од секое второ средство за

материјал;
и/или
барем една плоча за инсталација (301, 302,

кодирање од плоча за инсталација што е
дизајнирано да биде погодно за поставување

303)
е
комплетно
затворена;
и/или
барем една плоча за инсталација (304, 305) има

барем

вентилациони

, има уште 13 патентни барања

плоча
за
да
биде

што

инсталација
прикладен

премини;

и/или

еден

приклучен

уред.

барем една плоча за инсталација (306) има

Патенти
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(51) C 07D 403/14, C 07D 401/14, C 07D 403/04,

(57) 1 Соединение што ја има формулата (1)

C 07D 513/04, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C
07D 471/04, A 61K 31/4439

или негов таутомер:

(11) 8280
(21) 2017/828

(13) Т1
(22) 31/10/2017

(45) 30/06/2018
(30) IN1741DE2012 06/06/2012 IN and
US201361770752P 28/02/2013 US
(96) 05/06/2013 EP13729219.9
(97) 02/08/2017 EP2773635
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MICHELLYS, Pierre-Yves; LELAIS, Gerald;
EPPLE, Robert; MARSILJE, III, Thomas H.;
MCNEILL, Matthew H.; LONG, Yun; LU,
Wenshuo; CHEN, Bei; BURSULAYA, Badry and
JIANG, Songchun
(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА
МОДУЛИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА ЕФРР

66 | С т р а н а

назначено со тоа, што прстен A е 6-10 член
моноцикличен или бицикличен арил; 5-10 член
хетероарил

што

содржи

1-4

хетероатоми

одбрани од N, O и S; или 4-12 член
моноцикличен или бицикличен хетероциклил
што содржи 1-4 хетероатоми одбрани од N, O и
S, и опционално супституирани со оксо;
Прстен B е фенил; 5-6 член хетероарил што
содржи 1-3 хетероатоми одбрани од N, O и S;
или 5-6 член хетероциклил што содржи 1-2
хетероатоми
опционално

одбрани од N, O и
супституирани
преку

S, и
оксо;

Патенти
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E

30 Јуни 2018

е

NH

или

CH2;

одбрани

од

OH,

хало, C1-6

и

C1-6

алкил,

C1-6

R1 и R1’ се независно водород; хало; циано;

халоалкил

C1-6 алкил; C1-6 халоалкил; 5-6 член
хетероарил што содржи 1-4 хетероатоми

R3, R4 и R5 се независно водород, C1-6 алкил
или C1-6 халоалкил; или каде што R4 и R5

одбрани од N, O и S; фенил, 5-6 член
хетероциклил што содржи 1-2 хетероатоми

заедно со N во NR4R5 може да формираат 4-7
член прстен што содржи 1-2 хетероатоми

одбрани од N, O, S и P, и опционално
супституирани преку оксо; - X1-C(O)OR3; -X1-O-

одбрани од N, O, S и P, и опционално
супституиран
со
1-4
R7;

C(O)R3;

R6

-X1-C(O)R3;

-X1-C(O)NR4R5;

-X1-

е

C1-6

алкил

или

халоалкокси;

C1-6

халоалкил;

C(O)NR4-X3-C(O)OR3; -X1-C(O)NR4-X3-S(O)0-2
R6; -X1-NR4R5; -X1NR4-X2-C(O)R3; -X1-NR4-

R6a и R6b се независно хидрокси, C1-6 алкил,
C1-6
халоалкил,
C1-6
алкокси,
C1-6

X2-C(O)OR3; -X1-NR4-X2-C(O)NR4R5; -X1-NR4X3-S(O)0-2R6; -X1-NR4S(O)2R6; -X1-OS(O)2R6;

халоалкокси, 6-10 член моноцикличен или
бицикличен арил; 5-10 член хетероарил што

-X1-OR3; -X1-O-X4-OR3; -X1-O-X4-S(O)0-2R6; X1-O-X4-NR4R5; -X1-S(O)0-2R6; -X1-S(O)0-2-X3-

содржи 1-4 хетероатоми одбрани од N, O и S;
или 4-12 член моноцикличен или бицикличен

NR4R5; -X1-C(O)NR4-X3-P(O)R6aR6b; -X1-NR4-

хетероциклил што содржи 1-4 хетероатоми

X1-P(O)R6aR6b; -X1-O-X1-P(O)R6aR6b; -X1P(O)R6a-X1-NR4R5; -X1-P(O)R6aR6b или -X1-

одбрани од N,
супституирани

S(O)2NR4R5;
каде
што
секој
фенил,
хетероарил, или хетероциклил во R1 или R2 е

Z
или

несупституиран или супституиран од 1-3 групи
одбрани од OH, хало, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил

и

C1-6

O

и

S,
со

и

опционално
оксо;
е

каде
R8

што

Y

е

O

или

NR19;
е

халоалкокси;

R2 е одбрано од водород; хало; циано; C1-6
алкил; C1-6 халоалкил; 5-6 член хетероарил
што содржи 1-4 хетероатоми одбрани од N, O и
S; фенил, 5-6 член хетероциклил што содржи 12 хетероатоми одбрани од N, O, S и P, и
опционално супституирани преку оксо; - X1-

R9 и R10 се независно водород, хало, C1-6
алкил, C1-6 халоалкил, OH, циано, C1-6

C(O)OR3;

алкокси,

-X1-O-C(O)R3;

-X1-C(O)R3;

-X1-

C1-6

халоалкокси;

C(O)NR4R5; -X1-C(O)NR4-X3-C(O)OR3; -X1C(O)NR4-X3-S(O)0-2 R6; -X1-NR4R5; -X1NR4-

R11a, R11b, R11c, R11d, R11e, R11f, R11g,
R11h, R11i, R11j, R11k и R11l се независно

X2-C(O)R3; -X1-NR4-X2-C(O)OR3; -X1-NR4-X2C(O)NR4R5;
-X1-NR4-X3-S(O)0-2R6;
-X1-

водород, C1-6 алкил или C1-6 халоалкил;
R12 и R13 се независно водород, хало, циано,

NR4S(O)2R6; -X1-OS(O)2R6; -X1-OR3; -X1-OX4-OR3; -X1-O-X4-S(O)0-2R6; -X1-O-X4-NR4R5;

C1-6
алкил
или
C1-6
халоалкил;
R14 и R15 се независно водород, C1-6 алкил, -

-X1-S(O)0-2R6;

-X1-

L1-R23, -(CRaRb)2-3-Rc или -L2-Rd; или R14 и

C(O)NR4-X3-P(O)R6aR6b;
-X1-NR4-X1P(O)R6aR6b;
-X1-O-X1-P(O)R6aR6b;
-X1-

R15 заедно со N во NR14R15 може да
формираат 4-7 член прстен што содржи 1-2

P(O)R6a-X1-NR4R5; -X1-P(O)R6aR6b или -X1S(O)2NR4R5;
каде
што
секој
фенил,

хетероатоми одбрани од N, O, S и P, и
опционално супституиран со 1-4 R18 групи;

хетероарил, или хетероциклил во R1 или R2 е
несупституиран или супституиран од 1-3 групи

R16 и R17 се независно водород или C1-6
алкил; или R16 и R17 заедно со јаглеродот на

Патенти

-X1-S(O)0-2-X3-NR4R5;
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кој тие се прикачени може да формираат C3-6

Rc и Re се независно хало, циано, хидрокси, -

циклоалкил;

OR24, -NRR25, -NR-CO2R24, -NR-SO2-R26, -

X1 и X2 се независно врска или C1-6 алкил;
X3
е
C1-6
алкил;

NR-COR26, -NR-C(O)-NRR25, -OC(O)-NRR25,
или C1-6 алкил супституиран со хало, C1-6

X4
е
C2-6
алкил;
R19 водород, C1-6 алкил, COR20, COOR20,

алкокси,
хидрокси
или
циано;
Rd и Rf се независно -SO2NRR25, -CONRR25, -

CONR20R21
R20 е C1-6

или
алкил, C1-6

S(O)2R20;
халоалкил или

C(O)OR24,
-SO2R26
или
C(O)R26;
R24 е C1-6 алкил, C1-6халоалкил, -L2-R23a или

циклоалкил;

-(CRaRb)2-3-N(RaRb)2;

R21 е водород или C1-6 алкил; или R20 и R21
заедно со N во NR20R21 може да формираат 4-

R25 е водород, C1-6 алкил, C1-6халоалкил, -L2R23b
или
-(CR2)2-3-N(RaRb)2;

7 член прстен што содржи 1-2 хетероатоми
одбрани од N, O, S, P и опционално

R26 е C1-6 алкил, C1-6халоалкил, -L2-R23c или
-(CRaRb)1-3-N(RaRb)2;

супституиран
со
1-4
R22
групи;
R7, R18 и R22 се независно оксо, хало,

R23a, R23b и R23c се независно одбрани од
R23;

хидрокси, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6

R, Ra и Rb се независно водород или C1-6

алкокси
или
C1-6
халоалкокси;
R23 е независно C3-7 циклоалкил, или 4-10

алкил;
L1, L2, L3 и L4 се независно врска или -

член
хетероциклил
што
содржи
1-3
хетероатоми одбрани од N, O и S, и е

(CRaRb)1-3;
и
n и m се независно 1-3; и p и q се 1-4;

опционално супституиран со оксо; и R23 е
несупституиран или супституиран со C1-6

или негова фармацевтски прифатлива сол.

алкил, C1-6 халоалкил, -L3-Re или -L4-Rf;

, има уште 25 патентни барања

(51) C 07D 451/06, C 07D 471/04, C 07D 487/04,

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ

A 61K 31/46, A 61P 3/00
(11) 8281

FXR
(57) 1 Соединение што ја има формулата I:

(21) 2017/829

(13) Т1
(22) 31/10/2017
(45) 30/06/2018

(30) US201061425189P 20/12/2010 US and
US201161554297P 01/11/2011 US
(96) 30/11/2011 EP11796872.7
(97) 02/08/2017 EP2655370
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) RUCKER, Paul Vincent; TULLY, David C.;
ALPER, Phillip B.; MUTNICK, Daniel and
CHIANELLI, Donatella
68 | С т р а н а

или негов стереоизомер, енантиомер,
фармацевтски
прифатлива
сол;
Z е фенилен, C5-7 циклоалкилен или 5Патенти

Гласник Бр.6/2018

10

член

30 Јуни 2018

моноцикличен

или

бицикличен

1-2

хетероатоми

R1a е халоген, C1-6 алкил, халоC1-6

одбрани од N, O и S; секој од истите е
опционално супституиран со 1-2 R6 радикали

алкил, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкокси или
циклопропил;

одбрани од халоген, C1-6 алкил, халоC1-6
алкил, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкокси, или

R2 е C1-3 алкил, халоC1-3 алкил или
циклопропил опционално супституиран со C1-3

циклопропил;
R1

алкил

хетероарил

што

содржи

е

фенил,

бицикло[3.1.0]хексанил,

фенил;

пиридил,

спиро[2.3]хексанил,

или
халоC1-3
алкил;
R3 е -X-CO2R4, хидроксиC1-6 алкил,

CONR4R5,

CONR(CR2)1-4CO2R4,

бицикло[3.1.1]хептанил,
спиро[2.5]октанил,
бицикло[4.1.0]хептанил, бицикло[3.1.0]хексан-6-

CONR(CR2)1-4SO3R5
или
тетразолил;
назначено со тоа, што X е врска, C1-2 алкилен

ил, спиро[2.3]хексан-5-ил, бицикло[3.1.1]хептан3-ил,
спиро[2.5]октан-4-ил,

или

бицикло[4.1.0]хептан-3-ил, циклохексил или
циклопентил, секој од истите е опционално

C1-6

супституиран со 1-3 R1a; или R1 е циклопропил

, има уште 28 патентни барања

циклопропил;
и
R, R4 и R5 се независно водород или
алкил.

опционално супституиран со 1-2 R1a или

(51) C 07K 14/78, C 08J 9/28, C 08L 89/06, C
08L 89/00, A 61L 24/10
(11) 8309
(21) 2017/830

(13) Т1
(22) 31/10/2017

(54) MOДИФИЦИРАН КОЛАГЕН
(57)
1
Постапка за подготовка

на

модифициран колаген, при што таа постапка ги
опфаќа
фазите:

(45) 30/06/2018
(30) EP20120150527 09/01/2012 -- and

(a)
(b)

GB20120020868 20/11/2012 GB

(c) дехидратација на замрзнатиот колаген; и

(96) 09/01/2013 EP13700286.1
(97) 02/08/2017 EP2802624

(d) созревање на дехидрираниот колаген, каде
што фазата на созревање опфаќа чување на

(73) Innocoll Pharmaceuticals Limited
Unit 9, Block D

дехидрираниот колаген на температура од
најмалку 40 °C во тек од најмалку шест недели,

Monksland Business Park
Monksland

или чување на дехидрираниот колаген на
температура од најмалку 65 °C во тек од

Athlone

најмалку

Co. Roscommon, IL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

дехидрираниот колаген на температура од
најмалку 30 °C во тек од најмалку два месеци.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MYERS, Michael and DIETRICH, Alexandra

, има уште 11 патентни барања

Патенти

oбезбедување на изолиран
замрзнување на изолираниот

една

недела,

или

колаген;
колаген;

чување

на
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(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/519, A 61P 35/00

киназа, при што употреба се состои од:

(13) Т1
(22) 31/10/2017

(a) мерење на нивото на експресија на ген на

(45) 30/06/2018
(30) US201261730795P 28/11/2012 US

PKMYT1 во биолошки примерок кој што содр-жи
канцерозни клетки добиени од споменатиот

(96) 22/11/2013 EP13858495.8
(97) 25/10/2017 EP2925888

пациент
и
во
контролен
примерок;
(б) утврдување дали нивото на експресија на

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

генот во примерокот на споменатиот пациент е

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

над или под
споменатиот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(в) селекција на споменатиот пациент за
третирање со WEE1 инхибитор, каде што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SHUMWAY, Stuart Denham

нивото на
прогнозирачкиот биомаркер од
примерокот на споменатиот пациент е под

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

нивото

НА КАНЦЕР
(57) 1 WEE1 инхибиторот за употреба при

(г) давање на
селектираниот

третирање
на
пациент
кому
му
е
дијагностициран канцер по-врзан со WEE1

, има уште 12 патентни барања

(11) 8271
(21) 2017/831

70 | С т р а н а

на

нивото

во

конт¬рол¬ниот
WEE

1

примерокот на
пациент;

примерок;

и

инхибитор на
пациент.

Патенти
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30 Јуни 2018

(51) C 07D 207/16, C 07D 221/04, C 07D 217/26,

(57)

1

Соединение

со

формулата:

C 07D 211/60, C 07D 221/20, C 07D 209/52, A
61K 31/45, A 61K 31/445, A 61K 31/438, A 61P
19/02
(11) 8254
(21) 2017/832

(13) Т1
(22) 31/10/2017
(45) 30/06/2018

(30) US201361916827P 17/12/2013 US
(96) 11/12/2014 EP14827907.8
(97) 27/09/2017 EP3083562
(73) Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FISHER, Matthew Joseph; KUKLISH, Steven
Lee; SCHIFFLER, Matthew Allen; YORK, Jeremy
Schulenburg; MANNINEN, Peter Rudolph and
WARSHAWSKY, Alan M
(54) ДЕРИВАТИ НА ФЕНОКСИЕТИЛ
ЦИКЛИЧЕН АМИН И НИВНА АКТИВНОСТ
КАКО ЕР4 РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ

Патенти
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метил;
R3

е
е

R4
R5

H

е

H,
OH,

или

F,
метил,

F;

или

метил;

метокси,

или

F;

R6 е H кога R7 е OH, и R6 е F кога R7 е F; и
R8
кадешто
R

е

X
H,

е:

метил,

или

и

R9

се

секој

независно

H

или

F;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

етил;

R1 е метил, кога R2 е H, и R1 е H кога R2 е

, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/485, A 61P 3/04

(72) DUNAYEVICH, Eduardo; MCELROY, Susan

(11) 8255
(21) 2017/835

(13) Т1
(22) 02/11/2017

and LANDBLOOM, Ron
(54) ПОСТАПКИ ЗА РЕДУЦИРАЊЕ НА

(45) 30/06/2018
(30) US20100419354P 03/12/2010 US

ПРЕЈАДУВАЊЕ ИЛИ КОМПУЛСИВНО
ЈАДЕЊЕ

(96) 02/12/2011 EP11844637.6
(97) 16/08/2017 EP2646011

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
бупропион
или
негова
фармацевтска

(73) Orexigen Therapeutics, Inc.

прифатлива сол и налтрексон или негова

3344 North Torrey Pines Court, Suite 200
La Jolla, CA 92037, US

фармацевтска прифатлива сол за употреба во
лекувањето на прејадување или компулсивно

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

јадење.
, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 471/18, A 61K 31/4162, A 61P 7/02

(72) EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE,
James R.; WANG, Yufeng; FANG, Tianan;

(11) 8272
(21) 2017/836

(13) Т1
(22) 02/11/2017

ORWAT, Michael J.; PINTO, Donald J.P.; SMITH
II, Leon M.; DE LUCCA, Indawati; PABBISETTY,

(45) 30/06/2018
(30) US201462058316P 01/10/2014 US

Kumar Balashanmuga; ZHU, Yeheng; DILGER,
Andrew K. and WEXLER, Ruth R.

(96) 29/07/2015 EP15747721.7
(97) 18/10/2017 EP3089979

(54) Пиримидинони како имхибитори на
факторот XIA

(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
72 | С т р а н а

Патенти
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(57)

1

30 Јуни 2018

Соединение

со

формула

(I):

прстенот

A

е

независно

избран

од

прстенот B е независно избран од
R1 е независно избран од H и C1-4 алкил;
R2 е независно избран од F, Cl, CF3, CHF2, и
COOH;
R3 е независно избран од H, CHF2, CD3, CH3, и
R4

е

независно

избран

од

H

и

F;

и

R5 е независно избран од H, F, Cl, CH3, и
OCH3.
или

негов

фармацевтски

стереоизомер,
прифатлива

тавтомер,
сол,

каде

или
што:

, има уште 14 патентни барања

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/593, H

екстрахирање

04N 19/176, H 04N 19/196, H 04N 19/14
(11) 8258
(13) Т1

предвидување од постоен блок од податочен
тек, начинот на внатрешно предвидување

(21) 2017/837

индицира на посебна насока од множеството на
насоки, посебната насока е означена со i) dx

(22) 02/11/2017
(45) 30/06/2018

на

начин

на

внатрешно

(30) KR20100097424 06/10/2010 KR and

број во хоризонтална насока и фиксен број во

US20100364986P 16/07/2010 US
(96) 15/07/2011 EP11807075.4

вертикална насока, или ii) dy број во вертикална
насока и фиксниот број во хоризонтална насока

(97) 01/11/2017 EP2594075
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

(2120);
изведба

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

постојниот блок во согласност внатрешен начин
на
предвидување,

Suwon-si

на

внатрешно

кадешто

предвидување

изведбата

на

и
на

внатрешно

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

предвидување
содржи:
определеување на локација на соседните

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and LEE, Sun-

пиксели од соседниот блок претхордно
реконструиран пред постојниот блок да ја

Il
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СЛИКА

употреби oперацијата на поместување врз
основа на позиција на постојниот пиксел и еден

ПРЕКУ ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ

од dx броевите и dy бројот покажува посебна

(57) 1 Постапка за внатрешно предвидување
на декодирање на слика, постапката се

насока, соседните пиксели се лоцирани од лева
страна на постојниот блок или на горна страна

карактеризира
со
тоашто
содржи:
делење на постоен приказ на сликата во

од
постојниот
кадешто:

најмалку еден блок кој што има претходно
определена
големина
(2110);

локацијата на соседните пиксели лоцирани на
горната страна од постојниот блок се

Патенти

блок

(2130),
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определува врз основа на i * dx >> 5, при што i

насока има фиксна вредност од 2^5 и dx број е

е позиција на постојниот пиксел во вертикална

определен од {32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5,

насока, и dx е dx број во хоризонталната насока
>> е битова операција за поместување, и

-9, -13, -17, -21, -26, -32}, или ii) фиксниот број
во хоризонталната насока има фиксна вредност

локацијата на соседните пиксели лоцирани на
левата страна од постојниот блок се

oд 2^5 и dy бројот е определен од {32, 26, 21,
17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26, -32}

определува врз основа на j * dy >> 5, при што j
е
позиција
на
постојниот
пиксел
во

во осгласност
предвидување

со начинот на внатрешно
на
постојниот
блок.

хоризонтална насока, и dy е dy број во
вертикалната
насока,
кадешто i) фиксниот број во вертикалната

, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

04N 19/186, G 06F 17/17
(11) 8257

(13) Т1

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

(21) 2017/838

(22) 02/11/2017

Suwon-si

(45) 30/06/2018
(30) US20100388264P 30/09/2010 US;

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

US201061426479P 22/12/2010 US;
US201161431909P 12/01/2011 US and

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALSHINA, Elena; HAN, Woo-Jin; CHEN,

US201161450775P 09/03/2011 US
(96) 30/09/2011 EP15173606.3

Jianle; ALSHIN, Alexander; SHLYAKHOV, Nikolay
and HONG, Yoon-Mi

(97) 01/11/2017 EP2996335
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(54) ПОСТАПКА ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА

рефернтниот блок со употреба на филтер кон

СЛИКИ СО УПОТРЕБА НА ФИЛТЕР ЗА

хрома

ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА ЗАМАЗНУВАЊЕ
(57) 1 Постапка за компензација на движење,

локација на хрома референтната слика,
кадешто 8-тап филтерот за интерполација

апаратурата
содржи:
определување на лума референтна слика, лума

содржи осум коефициенти на филтер за
создавање на лума примерокот на 2/4-пикселна

референтен блок за предвидување на
постојниот блок, со употреба на лума подвижен

локација, коишто се {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1},
кадешто лума подвижниот вектор индицира

вектор

на

на

постојниот

блок;

примероците

суб-пикселна

на

интеџер

локација

од

пикселна

1/4-пикселна

создавање на лума примерок од 1/2- пиксел
локација вклучена во лума рефернтниот блок

единица во лума референтната слика,
кадешто коефициентите на филтерот од 8-

со примена на 8-тап филтер за интерполација
кон лума примероците на интеџер пикселна

тап филтерот за интерполација за созадавње
на лума примерок во 1/4-пикселна локација се

локација на лума референтната слика, и
определување на хрома референтна слика,

истите, но поставени во обратен редослед,
додека коефициентите на филтерот од 8-тап

хрома референтан блок за предвидување на

филтерот за интерполација за созадавње на

постојниот блок, со употреба на хрома
подвижен вектор на постојниот блок, и

лума

создавање на хрома примерок од 1/2пиксел
локација
вклучена
во
хрома

, има уште 0 патентни барања

(51) A 61F 2/04

(21) 2017/839

(11) 8274

Патенти

(13) Т1

примерок

во

3/4-пикселна

локација.

(22) 03/11/2017
(45) 30/06/2018
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(30) ITMI20132071 12/12/2013 IT

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(96) 10/12/2014 EP14830616.0

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

(97) 06/09/2017 EP3079632
(73) Sambusseti, Antonio and Cancarini,

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni
(54) ОРТОТОПИЧНА ВЕШТАЧКА ПРОТЕЗА

Gianni
Via San Predengo, 13

НА МОЧНИОТ МЕУР
(57) , има уште патентни барања

26100 Cremona, IT and Via Corfù 53
25124 Brescia, IT

претходни

(51) G 01N 33/53, A 22C 17/10

интервенции

(11) 8260

(13) Т1

претходниот

податок

(21) 2017/840

(22) 03/11/2017
(45) 30/06/2018

контаминација
надворешен

и

поврзани

со

нивото

на

за

претходниот

податок за
индикатор;

(30) US20080075635P 25/06/2008 US
(96) 24/06/2009 EP09770939.8

и претходни актуелни резултати (240d, 240d’)
поврзани со претходниот податок за нивото на

(97) 20/09/2017 EP2297577
(73) Elanco US Inc

контаминација
надворешен

2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US

избор на подгрупа на податоци на за претходно

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

ниво на контаминација, претходни податоци за
надворешен индикатор, и претходни актуелни

(72) YOUNG, Joseph, D.; SARZEN, Marcel, J.
and MIES, Patrick, D.

резултати, кадешто претходниот податок за
нивото на контаминација и претходниот податок

(54) ПОСТАПКИ И СИСТЕМИ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ПРИ

за надворешен индикатор е сличен со најмалку
еден податок за нивото на контаминација и

ПРОТЕИНСКА ИСХРАНА

податок

(57) 1 Постапка во компјутерски систем за
зголемување на безбедноста при протеинска

и одредување (220d) доколку ефективна
интервенција е наведена во подгрупата врз

исхрана,

содржи:

осноба барем делумните актуелни резултати во
подгрупата; и доколку ефективна интервенција

прием на најмалку еден податок за нивото на
контаминација (210a, 210a’) и податок за

не е наведена во подгрупата се предизвикува
интервенцијата (225b, 225b’, 225d) да биде

надворешен

излез која што е зголемена во однос на

постапката

индикатор

(210b,

210b’);

за

и

претходниот

надворешен

достапни од базата на податоци за зачувување
на
податоци
која
што
содржи:

интервенцијата

податок за претходно ниво на контаминација;
податок за претходен надворешен индикатор;

, има уште 11 патентни барања
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податок за
индикатор;

индикатор;

подгрупата.
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 29/00,

ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА ВО NK-3

A 61P 25/00
(11) 8261

РЕЦЕПТОРНИ-ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА
(57)
1
Соединение со Формула

(21) 2017/841

(13) Т1

I:

(22) 03/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) EP20130161863 29/03/2013 --;
EP20130193025 15/11/2013 -- and
EP20140154303 07/02/2014 -(96) 28/03/2014 EP14713844.0
(97) 27/09/2017 EP2948455
(73) OGEDA S.A.
Rue Adrienne Bolland, 47
6041 Charleroi, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

или негов фармацевтски прифатлив солват,
кадешто:

(72) DUTHEUIL, Guillaume; FRASER, Graeme
and HOVEYDA, Hamid

R1

(54) N-АЦИЛ-(3-СУПСТИТУИРАН)-(8СУПСТИТУИРАН)-5,6-ДИХИДРО-

R2

[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-A]ПИРАЗИНИ КАКО
СЕЛЕКТИВНИ NK-3 РЕЦЕПТОРНИ

R3 е H, F, Cl, метил, трифлуорометил или

АНТАГОНИСТИ, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ,

R4 е метил, етил, n-пропил, хидроксиетил,

Патенти

е

H,

F

R1’

или

е
е

R2’

H,
е

F,

Cl
H

метил;
H;

или
или

метокси;
F;

нитрил;
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метоксиетил, трифлуорометил, дифлуорометил
или
R5

флуорометил;
e

метил,

трифлуорометил,
флуорометил,
дифлуороетил

етил,

метоксиметил,

дифлуорометил,
1-флуороетил,
1,1или

2,2,2-трифлуороетил;

(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A
61P 21/00
(11) 8297
(21) 2017/842

X1 е N и X2 е S или O; или X1 е S и X2 е N;
претставува еднинечна или двојна врска во
зависност

од

X1

и

X2;

соодветно за (R)-енантиомер или за рацемат
на
соединение
со
Формула
, има уште 22 патентни барања

(54) АНТИТЕЛА ОД ЧОВЕКОВ GDF8
(57) 1 Изолирано човечко антитело или негов

(13) Т1
(22) 03/11/2017

антиген сврзувачки фрагмент што особено се
врзува за или ја блокира биолошкиот

(45) 30/06/2018

активноста на зрел човечки GDF8 од див тип,

(30)
(96) 25/05/2011 EP11726005.9

што содржи SEQ ID NO: 340, но не се врзува
или блокира биолошкaтa активност на

(97) 16/08/2017 EP2576618
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

химеричен GDFB/TGFβ1 конструкција со амино
киселини 48-72 од зрел човечки GDF8 заменети

777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591, US

со соодветна аминокиселинска секвенца на
TGFβ1, каде што химеричниот GDF8/TGF1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

конструкција се состои од амино киселинска

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

секвенца од SEQ ID NO: 352, каде што
антителото или фрагментот што врзува антиген

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) STITT, Trevor and LATRES, Esther

се состои: (а) HCDR1/HCDR2/HCDR3 амино
киселински секвенци што се состојат од SEQ ID
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362/364/366,

LCDR1/LCDR2/

соодветно

LCDR3

амино

и

(b)

киселински

370/372/374,

соодветно.

, има уште 9 патентни барања

секвенци кои се состојат од SEQ ID NOs:

(51) A 01N 25/22, A 01N 43/90, A 01P 13/00
(11) 8300
(13) Т1

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

(21) 2017/843

(72) STOCK, David; TAYLOR, Philip and
SCHNEIDER, Rudolf

(22) 06/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) GB0621440 27/10/2006 GB

(54) ХЕРБИЦИДНИ СОСТАВИ

(96) 25/10/2007 EP07819325.7
(97) 30/08/2017 EP2079310

(57) 1 Течен хербициден состав што содржи
пиноксаден и адјуванс, каде што адјувансот е

(73) Syngenta Limited and Syngenta
Participations AG

вграден адјуванс составен од трис-естер на
фосфорна киселина и каде што трис-естерот на

European Regional Centre
Priestley Road

фосфорна киселина е трис-(2-етилхексил)
фосфат, трис-n-октил фосфат или трис-

Surrey Research Park

бутоксиетил

Guildford, Surrey GU2 7YH, GB and
Schwarzwaldallee 215

, има уште 16 патентни барања

фосфат.

4058 Basel, CH

(51) A 61K 9/20, A 61K 31/56
Патенти

(11) 8275

(13) Т1
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(21) 2017/844

(22) 06/11/2017

споменатата дозна единица се состои од:

(45) 30/06/2018
(30) EP13196904 12/12/2013 -(96) 10/12/2014 EP14814804.2

• 4-95 wt.% гранули кои што се состојат од:

(97) 25/10/2017 EP3079671
(73) Donesta Bioscience B.V.

- 3-80 wt.% естетрол компонента селектирана
од естетрол, естетрол естери и комби¬на¬ции

3701 CH Zeist, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

од
- 20-97

wt.%

C4-C12

индустриската сопственост ЖИВКО

-

wt.%

еден

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

фармацевтски

(72) PLATTEEUW, Johannes Jan and COELINGH
BENNINK, Herman Jan Tijmen

• 5-96 wt.% еден или повеќе фармацевтски
прифатливи
ексципиенти;

(54) ТВРДА ДОЗНА ЕДИНИЦА СО ЕСТЕТРОЛ
КОМПОНЕНТА КОЈА ШТО СЕ РАЗЛОЖУВА

при

ВО УСТАТА

најмалку 0.1 mg од естетрол компонентата.

(57) 1 Тврда фармацевтска дозна единица која
што се разложува во устата и која што има

, има уште 16 патентни барања

0-45

што

тврдата

тоа;
алкохол;

шеќерен
или

повеќе

прифатливи

дозна

други

состојки;

единица

содржи

тежина поме¬ѓу 50 и 1,000 mg, при што

(51) C 07D 403/12, C 07D 403/14, C 07D 401/14,
C 07D 401/12, C 07F 9/60, C 07F 9/6512, A 61K
31/4709
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(13) Т1
(22) 06/11/2017
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(30) CN20091195823 14/09/2009 CN

составени од халоген или алкоксил; R2 е

(96) 26/08/2010 EP10814867.7

отсутен;

(97) 18/10/2017 EP2479174
(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and

R3 е радикал којшто ја има следната формула:

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd.
No. 145 Renmin East Road Xinpu District

кадешто:

Lianyungang, Jiangsu 222002, CN and 279
Wenjing Road Minhang District

D е избран од групата составена од арил или
хетероарил, кадешто споменатиот арил или
хетероарил е секој независно опционално

Shanghai 200245, CN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

понатаму супституиран со една или повеќе
групи избрани од групата составена од халоген,

(72) TANG, Peng Cho; LI, Xin; WANG, Bin;
WANG, Jun and CHEN, Lijun

алкил

(54) 6-АМИНО КИНАЗОЛИН ИЛИ 3-ЦИЈАНО
КИНОЛИН ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКИ ЗА

или

трифлуорометил;

T е избран од групата составена од -(CH2)r-, -

ПОДГОТОВКА И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ

O(CH2)r-, -NH(CH2)r- или - S(O)r(CH2)r-;
L е избран од групата составена од арил или

УПОТРЕБИ
(57)
1
Соединенија со формула (I), или

хетероарил, кадешто споменатиот арил или
хетероарил е секој независно опционално

таутомери,
рацемати,
енантиомери,
диастереоизомери, и нивни смеси и нивни

понатаму супституиран со една или повеќе

фармацевтски

прифатливи

соли:

групи составени од халоген или алкил;
R4 и R5 се секој независно избрани од групата
составена од водород, алкил, алкоксил,
хидроксил, хидроксиалкил, халоген, карбонил,
амино, цијано, нитро, карбокси или карбоксилен
естер;
B е избран од групата составена од јаглероден
атом,
кислороден
атом
или
S(O)r;
кога B е јаглероден атом, R6 и R7 се секој

кадешто:
A е избран од групата составена од јаглероден
атом
или
азотен
атом;
кога A е јаглероден атом, R1 е избран од
групата составена од водород или алкоксил;
кадшето споменатиот алкоксил е опционално
понатаму суспституиран со една или повеќе
групи избрани од групата составена од халоген
или
алкоксил;
R2

е

цијано;

кога A е азотен атом, R1 е избран од групата
составена од водород или алкоксил; кадешто
споменатиот алкоксил е опционално понатаму
сусптитуиран

Патенти

со

една

или

повеќе

групи

независно избрани од групата составена од
водород,
алкил,
алкоксил,
хидроксил,
хидроксиалкил, халоген, карбонил, амино,
цијано, нитро, карбокси или карбоксилен естер;
кога B е кислороден атом или S(O)r, R6 и R7се
отсутни;
R8 е избран од групата составена од водород
или

алкил;

R9 е избрана од групата составена од водород,
алкил, арил, карбокси или карбоксилен естер;
r

е

n

е

0,
1,

1,
2,

или
3,

4,

2;
или

и
5.

, има уште 14 патентни барања
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(51) G 01N 33/569
(11) 8264
(21) 2017/846

(13) Т1

компетитивна ELISA, анализа, споменатата
постапка
ги
содржи
чекорите
на:

(22) 06/11/2017
(45) 30/06/2018

a) инкубирање на серум примерок од добиток

(30) US201161526792P 24/08/2011 US

во присуството на пестивирус Erns протеин од

(96) 10/08/2012 EP12768901.6
(97) 20/09/2017 EP2748612

антилопа (pronghorn) за којшто антителата
коишто вкрстено-реагираат со див-тип BVDV

(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way

Erns протеин се способни да се врзат, кадешто
споменатиот примерок е инкубиран или пред

Parsippany, NJ 07054, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или
истовремено
со
чекор
b);
b) додавање на споменатиот инкубиран

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

примерок во плочката за анализа обложена со

(72) ANKENBAUER, Robert, G.; NELSON, Lynn,
D.; OIEN, Nancee L. and WELCH, Siao-Kun, W.

BVDV Erns протеин за којшто споменатото
антитело коешто треба да биде откриено

(54) ПОДОБРЕНА ДИЈАГНОСТИКА НА
ВАКЦИНА

специфично
се
врзува;
и
c) последователно откривање на споменатиот

(57)

1

Постапка за определување на

примерок во присуството или отсуството на

присуството или отсуството на антитело коешто
специфично се врзува за вирусот на говедски

споменатото

вирусен

, има уште 5 патентни барања

дијареа

(BVDV)

Erns

протеин

во

(51) C 07D 519/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519,
A 61P 37/00
(11) 8259
(21) 2017/848

антитело.

STROHBACH, Joseph Walter; TENBRINK, Ruth
E.; TRZUPEK, John David; UNWALLA, Rayomand

(13) Т1
(22) 07/11/2017

Jal; VAZQUEZ, Michael L. and PARIKH, Mihir, D.
(54) ПИРОЛО [2,3-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ

(45) 30/06/2018

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЈАНУС КИНАЗИ (ЈАК)

(30) US201361767947P 22/02/2013 US
(96) 11/02/2014 EP14705887.9

(57) 1 Соединение со формула IA коешто ја
има

структурата:

(97) 20/09/2017 EP2958921
(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) FLANAGAN, Mark Edward; BROWN,
Matthew Frank; FENWICK, Ashley Edward;
GONZALES, Andrea; JOHNSON, Timothy Allan;
KAILA, Neelu; MITTON-FRY, Mark J.;
82 | С т р а н а

или негова фармацевтска прифатлива сол,
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кадешто

разгранета низа на алкил, C3-C6 циклоалкил,
арил, (C1-C6 линеарна или разгранета низа на

Y е -A-R5, кадешто A е врска, --(CH2)k-- или -(CD2)k-- и R5 е C1-C6 линеарна или разгранета

алкил)арил, хетероарил, или (C1-C6 линеарна
или разгранета низа на алкил)хетероарил,

низа на алкил, C3-C6 циклоалкил, арил, или -NRa’Rb’, или е незаситенa, заситенa или

кадешто споменатиот алкил и циклоалкил може
да бидат опционално супституирани со една

делумно
заситенa
моноцикличнa
или
бициклична прстенеста структура којашто

или повеќе Rc’, или (b) Ra’ и Rb’ заедно
формираат низа којашто содржи --(CRc’Rd’)j--,

содржи вкупно од пет до единаесет атоми

кадешто Rc’ и Rd’ се независно водород,

коишто имаат еден до три хетероатоми
независно избрани од групата составена од

деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета
низа на алкил, арил, (C1-C6 линеарна или

кислород, азот и сулфур кадешто споменатиот
алкил,
C3-C6
циклоалкил,
арил,
или

разгранета низа на алкил)арил, хетероарил,
(C1-C6 линеарна или разгранета низа на

моноциклична или бициклична прстенеста
структура
е
понатаму
опционално

алкил)хетероарил, хало, CN, хидроксил, CF3,
CONH2, --ORe, --NReRf, or --S(O)pRe; кадешто

супституирана со еден или повеќе супституенти

Re и Rf се независно водород, деутериум, C1-

избрани од групата составена од деутериум,
хало, C1-C6 линеарна или разгранета низа на

C6 линеарна или разгранета низа на алкил, или
C3-C6 циклоалкил, кадешто споменатиот алкил

алкил, CN, хидроксил, CF3,-ORe, --NReRf, -S(O)pRe и C3-C6 циклоалкил, кадешто

и циклоалкил може да бидат опционално
супституирани со еден или повеќе супституенти

споменатиот алкил и циклоалкил може да
бидат опционално супституирани со еден или

избрани од групата составена од хало, CN,

повеќе

j е 2, 3, 4 или 5; k е 1, 2; 3, или 4; и p е 0, 1 или

супституенти

избрани

од

групата

хидроксил,

CF3,

и

составена од хало, CN, хидроксил, CONH2, и
SO2CH3, кадешто (a) Ra’ и Rb’ се независно

2.

водород,

, има уште 12 патентни барања

деутериум,

C1-C6

линеарна

или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(51) C 07K 16/36, C 07K 16/30
(11) 8318
(21) 2017/849

CONH2;

(13) Т1
(22) 08/11/2017

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PARREN, Paul; WINKEL, Jan van de;

(45) 30/06/2018
(30) DK201000529 15/06/2010 DK;

SATIJN, David; VERPLOEGEN, Sandra;
BLEEKER, Wim; LISBY, Steen and BERKEL,

DK201100039 20/01/2011 DK;
US201161434776P 20/01/2011 US and

Patrick van
(54) ЧОВЕЧКО АНТИТЕЛО ЛЕК КОЊУГАТИ

US354970P 15/06/2010 US

ПРОТИВ ТКИВЕН ФАКТОР

(96) 15/09/2011 EP11725095.1
(97) 23/08/2017 EP2582728

(57) 1 Aнтитело лек коњугат што содржи
антитело кое се врзува за ткивен фактор,

(73) Genmab A/S
Kalvebod Brygge 43

назначено со тоа, што антителото беше
коњугирано
на
ауристатин
или
негов

1560 Copenhagen V, DK

функционален пептиден аналог или дериват
преку поврзувач, и каде што антителото од

Патенти
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коњугатот содржи ПТ регион што содржи КОР1

киселинската секвенца претставена во СЕК ИД

регион што ја има амино киселинската секвенца

БР:46,

претставена во СЕК ИД БР:6, КОР2 регион што
ја
има
амино
киселинската
секвенца

киселинската секвенца претставена во СЕК ИД
БР: 47, и КОР3 регион што ја има амино

претставена во СЕК ИД БР: 7, и КОР3 регион
што ја има амино киселинската секвенца

киселинската секвенца претставена во СЕК ИД
БР:
48.

претставена во СЕК ИД БР: 8, и ПЛ регион што
содржи КОР1 регион што ја има амино

, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/56, A 61K 31/57, A 61K 47/40, A
61P 23/00

(72) GOODCHILD, Juliet Marguerite;
GOODCHILD, Colin Stanley and BOYD, Benjamin

(11) 8282
(21) 2017/850

(13) Т1
(22) 08/11/2017

КОР2

регион

што

ја

има

амино

James
(54) АНЕСТЕТСКА ФОРМУЛАЦИЈА

(45) 30/06/2018
(30) US297249P 21/01/2010 US and

(57) 1 Анестетски или седативен состав што
содржи невроактивен стероиден анестетик

US385318P 22/09/2010 US

формулиран со циклодекстрин, назначено со

(96) 19/01/2011 EP11734245.1
(97) 09/08/2017 EP2525798

тоа, што невроактивниот стероиден анестетик е
одбран од листата составена од алфаксалон,

(73) Drawbridge Pharmaceuticals Pty Ltd.
23 Milton Parade

алфадолон и алфадолон ацетат или негова сол
и каде што циклодекстринот е (7) сулфобутил

Malvern VIC 3144, AU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

етер β-циклодекстрин или негов алкил етер
дериват и каде што моларниот сооднос

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

невроактивен

84 | С т р а н а

стероиден

анестетик

кон

Патенти

Гласник Бр.6/2018

циклодекстрин

30 Јуни 2018

е

од

(51)
(11) 8319
(21) 2017/851

1:1

до

1:6.

, има уште 13 патентни барања

(13) Т1

a) испарување на органскиот материјал во
затворена комора супстанцијално ослободена

(22) 08/11/2017
(45) 30/06/2018

од кислород и мешање на испарениот органски
материјал со вишок количина на водороден гас

(30) 151588P 11/02/2009 US
(96) 11/02/2010 EP10740872.6

и, опционално, суперзагреана пареа, на
температура од 450°C до 650°C за да се

(97) 09/08/2017 EP2396089

формира

(73) Natural Energy Systems Inc.
6000 Marineland Parkway

б) загревање првата мешавина во втора
затворена комора супстанцијално ослободена

Niagara Falls
Ontario L2G 0E3, CA

од кислород до температура од 600°C до 900°C
во присуство на вишок количина од водороден

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

гас и суперзагреана пареа за да се формира
гасовита мешавина што содржи метан, водород

(72) HALLETT, Douglas, John and MCEWEN,

и

Craig, Steven
(54) ПОСТАПКА ЗА КОНВЕРЗИЈАТА НА

ц) неутрализирање на гасовитата мешавина со
база.

ОРГАНСКИ МАТЕРИЈАЛ ВО ГАСОВИТО
ГОРИВО БОГАТО СО МЕТАН

, има уште 13 патентни барања

првата

кислород;

мешавина;

и

(57) 1 Постапка за конверзијата на органски
материјал во гас богат со метан што опфаќа:

Патенти
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(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/506,
A 61K 31/519, A 61K 31/437, A 61P 35/00, A 61P
25/00, A 61P 19/00
(11) 8310
(21) 2017/852

(13) Т1
(22) 08/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) US20100326626P 21/04/2010 US
(96) 20/04/2011 EP11772612.5
(97) 20/09/2017 EP2560972
(73) Plexxikon Inc.
91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, CA 94710, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) IBRAHIM, Prabha, N.; ZHANG, Jiazhong;
SPEVAK, Wayne; TSAI, James; EWING, Todd;
ZHANG, Ying and ZHANG, Chao
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА
МОДУЛАЦИЈА НА КИНАЗА И НИВНИ
ИНДИКАЦИИ
(57) 1 Соединение коешто ја има хемиската
структура
со
Формула
I,

или

сол,

солват,

таутомер

или

негов

стереоизомер,
кадешто:
X1

е

-N=;

Y1 е -N= и R3 е H; или Y1 e -C(H)= и R3 е
флуоро
или
хлоро;
L1
е
-CH2или
-C(O)-;
Cy1 е циклоалкил опционално супституиран со
еден

или

повеќе

R4,

фенил

опционално

супституиран со еден или повеќе R5, или 5 или
6 член хетероарил опционално супституиран на
достапен јаглероден атом со еден или повеќе
R6 и опционално супституиран на достапен
азотен
R2

атом
е

со

R7;
-N(R9a)(R9b);

секој R4 е независно избран од групата
составена од флуоро, -OH, C1-C6 алкил
опционално супституиран со еден или повеќе
86 | С т р а н а
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флуоро,

и

30 Јуни 2018

C1-C6

алкокси

опционално

циклоалкил,

циклоалкилалкил,

супституиран со еден или повеќе флуоро;

хетероциклоалкил,

секој R5 е независно избран од групата

арилалкил, хетероарилалкил, секој од нив е
опционално супституиран со еден или три

составена од флуоро, хлоро, -O-R10, -S-R11, S(O2)-R12, и C1-C6 алкил опционално
супституиран со еден или повеќе R13;
секој R6 е независно избран од групата
составена

од

флуоро,

хлоро,

бромо,

циклоалкил,
C1-C6
алкил
опционално
супституиран со еден или повеќе флуоро, и C1C6 алкокси опционално супституиран со еден
или
повеќе
флуоро;

хетероциклоалкилалкил,

члена избрани од C1-C6 алкил, халоалкил, C1C6
алкокси
или
флуоро;
или
R9a и R9b заедно со азотот за којшто тие се
сврзани формираат 5- или 6-член прстен којшто
има 0 до 1 дополнителен хетероатом избран од
O, N или S, секој од нив е опционално
супституиран со еден до три члена избран од
C1-C6 алкил, халоалкил, C1-C6 алкокси или

или два R6 сврзани за соседни јаглеродни
атоми на хетероарилниот прстен формираат

флуоро;

фузиран

опционално супституирани со еден или повеќе

циклоалкил

прстен;

R7 е циклоалкил, C1-C6 алкокси или C1-C6
алкил опционално супституиран со еден или
повеќе
флуоро;
R9a е H и R9b е избран од групата составена од

секој R10, R11 и R12 се независно C1-C6 алкил
флуоро;
и
секој R13 е независно избран од групата
составена од флуоро, -OH, и C1-C6 алкокси
опционално супституиран со еден или повеќе

(i) H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкил супституиран со
еден или повеќе флуоро, C1-C6 алкил

флуоро.

супституиран со C1-C6 алкокси или C1-C6
алкил супституиран со хидроксил и (ii)

, има уште 22 патентни барања

(51) C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 417/12,

(72) KAWAKAMI, Shimpei; MORITOMO, Hiroyuki;

A 61K 31/498, A 61K 31/423, A 61K 31/428, A
61P 25/36, A 61P 25/28, A 61P 25/14, A 61P

SHIRAKI, Ryota; TOBE, Takahiko and OHMIYA,
Makoto

25/16

(54) Соединение хетероцикличен амид на

(11) 8283
(21) 2017/853

(13) Т1
(22) 09/11/2017

(45) 30/06/2018
(30) JP2013087151 18/04/2013 JP

оцетна киселина
(57) 1 Соединение со формула (I) или негова
сол:

(96) 18/04/2014 EP14786115.7
(97) 25/10/2017 EP2987793
(73) Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome
Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
Патенти

(каде
прстенот

што
A

е

бензенов

прстен,
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R1 е C1-6 алкил, халоген, халогено-C1-6 алкил,

U

или

VеCHилиN,

-O-халогенo-C1-6

алкил,

е

NR15

или

O,

R2
е
H
или
халоген,
R11, R12, R13 и R14 се исти или различни едни

во
случај
каде
U
е
O,
V
е
N,
R15 е H, C1-6 алкил, или -C1-6 алкилен-OH, и

од други, и се H, C1-6 алкил, халоген, халогеноC1-6 алкил, циклоалкил, -O-C1-6 алкил, или -O-

X

халогенo-C1-6

, има уште 15 патентни барања

алкил,

(51) C 07C 57/46, C 07C 229/26, C 07C 57/32, A
61K 31/192, A 61K 31/198, A 61P 1/16

е

O).

содржи барем три карактеристични највисоки
врвови, кадешто споменатите карактеристични

(11) 8311

(13) Т1

највисоки

(21) 2017/854

(22) 09/11/2017
(45) 30/06/2018

составена од 6.0°
0.2° 2θ, 13.9° 0.2° 2θ,
14.8° 0.2° 2θ, 17.1° 0.2° 2θ, 17.8° 0.2° 2θ и

врвови

0.2°

2θ;

се

и

избрани

од

опционално

групата

кадешто:

(30) US20090166676P 03/04/2009 US
(96) 01/04/2010 EP10759442.6

24.1°

(97) 27/09/2017 EP2413924
(73) Ocera Therapeutics, Inc.

(i) споменатата кристална форма покажува
единечна кристална кристалографска анализа

555 Twin Dolphin Drive, Suite 615

со X-зраци со параметри на кристал приближно

Redwood City, CA 94065, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

еднакви

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MANINI, Peter; ANDERSON, Keith;

димензии на единица клетка: a=6.594(2) Å,
b=6.5448(18)
Å,
c=31.632(8)
Å,
α=90°,

BEHLING, Jim; DOUGAN, Christine, Henderson;
WATT, Stephen, William and FIGINI, Attilia

β=91.12(3)°,
Кристален

(54) L-ОРНИТИН ФЕНИЛ АЦЕТАТ И

Просторна

ПОСТАПКИ ЗА НЕГОВО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ
(57) 1 Состав којшто содржи кристална форма

ii) споменатата кристална форма е претставена

на

систем:

следните:

γ=90°;
Моноцикличен;
и

група:

на
L-орнитин
фенилацетат,
кадешто
споменатата кристална форма покажува модел

со

на прашкаста дифракција со X-зраци којшто

, има уште 9 патентни барања

88 | С т р а н а

формулата

P21;

и/или
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(51) A 01N 37/00, A 61K 31/202, A 61K 31/20, A

киселина

61K 31/232, A 61K 45/06, A 61K 9/48, A 61P 9/10

кадешто

(ethyl-EPA)

содржан

во

капсула,

(13) Т1
(22) 10/11/2017

(a) составот има основна вредност на пероксид
не поголема од 5 Meq/kg и по складирањето на

(45) 30/06/2018
(30) US20090173763P 29/04/2009 US

составот на 25 °C и 60% RH за период од 6
месеци, сосатвот има втора вредност на

(96) 29/04/2010 EP10770322.5

пероксид

(97) 23/08/2017 EP2424356
(73) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

(b) капсулата содржи (i) желатин во износ од
50% дo 70% од тежината на не-водна

2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32

компонента но во основа не хемиски
модификуван желатин како што е суциниран

Dublin 2, IE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

желатин, (ii) глицерин во износ од 5% до 15%
од тежината на не-водни компоненти и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сорбитол во износ од 15% дo 25% од тежината

(72) MANKU, Mehar
(54) СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И

на не-водни компоненти, и (iii) малтиол во износ
од 3% дo 10% од тежината на не-водни

ПОСТАПКА ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИОТ
(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи

компоненти.

најмалку

, има уште 3 патентни барања

(11) 8304
(21) 2017/858

Патенти

95%

етил-еикосппентаноична

не

поголема

од

8

Meq/kg,
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(51) B 01D 11/04, C 22B 3/20, C 22B 3/26, C 22B
3/02
(11) 8312
(21) 2017/859

(54) ПОСТАПКА НА ЕКСТРАКЦИЈА СО
РАСТВОРУВАЧИ И ТАЛОЖНИК ЗА

(13) Т1
(22) 10/11/2017

ЕКСТРАКЦИЈА СО РАСТВОРУВАЧИ
(57)
1
Постапка на екстракција

(45) 30/06/2018

растворувачи за постапки на екстракција на

со

(30) FI20120005718 26/06/2012 FI
(96) 12/06/2013 EP13808497.5

течно-течно во хидрометалургија, каде што во
таа постапка фазите на растворот се

(97) 27/09/2017 EP2864507
(73) Outotec (Finland) Oy

раздвојуваат
дисперзијата

Rauhalanpuisto 9
02230 Espoo, FI

таложникот од воведниот крај кон крајот на
празнење, н а з н а ч е н со т о а, што струјата

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

на маса на дисперзијата и фазата на раствор

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri;

се дели на повеќе паралелни и меѓусебно
разделени клипни струења која што минуваат

VAARNO, Jussi and PAJALA, Jussi

во таложникот од воведниот крај кон крајот на
празнење.

од
дисперзијата
додека
хоризонтално се движи во

, има уште 7 патентни барања

(51) C 07D 487/04, C 07D 487/14, C 07D 519/00,
A 61K 31/519, A 61P 35/00

(97) 01/11/2017 EP3083625
(73) Almac Discovery Limited

(11) 8284

(13) Т1

Craigavon

(21) 2017/861

(22) 13/11/2017
(45) 30/06/2018

BT63 5QD, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

(30) GB201322602 19/12/2013 GB
(96) 19/12/2014 EP14815843.9
90 | С т р а н а
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

која што се состои од водороден атом, a деу-

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

те¬риум атом, незадолжително заменета алкил

(72) HARRISON, Timothy; TREVITT, Graham;
HEWITT, Peter Robin; O'DOWD, Colin Roderick;

група, незадолжително заменета цикло-ал¬кил
група, незадолжително заменета алкокси група,

BURKAMP, Frank; WILKINSON, Andrew John;
SHEPHERD, Steven D. and MIEL, Hugues

незадолжително
незадолжително

(54) ПИРИМИДОПИРИМИДИНОНИ КОРИСНИ
КАКО WEE-1 КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

незадолжително заменета хетероарил група;
или R2, R3 и јаглеродниот атом за кој што тие

(57)

1

Соединение

со

Формула

(I):

заменета
заменета

амино гру¬па,
арил група и

двата се закачени, ако се земени заедно,
фор¬мираат
циклоалкил

незадолжително
заменета
група
или
незадолжително

заменета
хетероциклил
група;
R4 е водороден атом, незадолжително
заменета
заменета

алкил
група,
алкенил група,

незадолжително
незадолжително

заменета

арил

незадолжително

група

или

заменета
хетероарил
група;
или R4 и R2 или R3 и прстенестите атоми за
кои што тие се закачени, ако се земени заедно,
формираат
незадолжително
заменета

или фармацевтски прифатлива сол или N-оксид
деривати
од
тоа,
каде
што:
R1 е незадолжително заменета арил група или

хетероциклил
група;
и
R5 е незадолжително заменета арил група или
незадолжително заменета хетероарил гру¬па.
, има уште 14 патентни барања

незадолжително заменета хетероарил група;
R2 и R3 се независно селектирани од групата

(51) C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 413/14,

Angel Building 407 St John Street London

C 07D 405/04, C 07D 519/00, C 07D 401/14, A

EC1V 4AD, GB

61K 31/519, A 61K 31/4725, A 61K 31/4375, A
61P 35/00

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

(11) 8313
(21) 2017/862

(13) Т1
(22) 13/11/2017

(72) BLAGG, Julian; HOELDER, Swen; SOLANKI,
Savade; WOODWARD, Hannah; NAUD,

(45) 30/06/2018
(30) GB20120016017 07/09/2012 GB

Sebastien; BAVETSIAS, Vassilios; SHELDRAKE,
Peter; INNOCENTI, Paolo; CHEUNG, Kwai-Ming

(96) 09/09/2013 EP13760106.8

J. and ATRASH, Butrus

(97) 18/10/2017 EP2892889
(73) Cancer Research Technology Limited

(54) ИНХИБИТОРНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57) 1 Соединение со формула I прикажано
подолу:

Патенти
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флуоро,

хлоро,

трифлуорометил,

трифлуорометокси, цијано, нитро, хидрокси,
амино, карбокси, карбамоил, силфамоил, (14C)алкил, NRaRb, ORa, C(O)Ra, C(O)ORa,
OC(O)Ra,
N(Rb)ORa,
C(O)N(Rb)Ra,
N(Rb)C(O)Ra, S(O)pRa(кадешто p е 0, 1 или 2),
SO2N(Rb)Ra,
или
N(Rb)SO2Ra,
кадешто Ra и Rb се секој независно избрани од
H

или

(1-4C)алкил;

R3 е водород, (1-4C)алкил, (3-6C)циклоалкил,
хало,
CF3,
CN
и
(1-4C)алкокси;
R4

e

водород,

флуоро,

кадешто:

хлоро

Ar

W

е

N

или

X

е

CH

Z

е

N

(1-3C)алкил,

ја

(1-3C)алкокси,

или
има

CF3;
формулата:

C-R3;

или

N;

или

C-H;

кадешто:

R1 е избран од хлоро, (1-6C) алкил, (18C)хетероалкил,
хетероарил,
хетероциклил,

арил,

арил(1-2C)алкил,

хетероарил(1-2C)алкил,
хетероциклил(1-2C)алкил, (3-

8C)циклоалкил, (3-8C)циклоалкил(1-2C)алкил,
NR7R8, OR9, C(O)R9, C(O)OR9, OC(O)R9,
N(R10)OR9, N(R10)C(O)OR9, C(O)N(R10)R9,
N(R10)C(O)R9, S(O)pR9 (каде p е 0 или 1),

(i)

сите

од

A1,

A2

и

A3

се

CH;

(ii) еден од A1, A2 и A3 е N и другите се CH;
или
(iii) два од A1, A2 и A3 се N и другиот е CH;
R5 е избран од водород, цијано, (1-3C)алкил,
(1-3C)флуороалкил,
(1-3C)алкокси,
(1-

SO2N(R10)R9, N(R10)SO2R9, N(R10)SOR9 или

3C)флуороалкокси,
хало,
(1-3C)алканоил,
C(O)NR15R16 или S(O)2NR15R16, и кадешто

SON(R10)R9;
и кадешто R1 е опционално супституиран со

R15 и R16 се секој независно избрани од H или

една или повеќе супституирачки групи избрани
од
флуоро,
хлоро,
трифлуорометил,
трифлуорометокси, цијано, нитро, хидрокси,
амино, карбокси, карбамоил, силфамоил, (14C)алкил, (1-4C)алкокси, S(O)qCH3 (кадешто q
е 0, 1 или 2), метиламино или диметиламино,
арил,
арил(1-2C)алкил,
хетероарил,
хетероарил(1-2C)алкил,
хетероциклил(1-2C)алкил,

хетероциклил,
(3-8C)циклоалкил,

или (3-8C)циклоалкил(1-2C)алкил, и кадешто
било кое (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, арил,
хетероарил,

хетероциклил,

или

(3-

8C)циклоалкил половина претставена во
рамките на супституирачка група на R1 е
опционално

92 | С т р а н а

понатаму

супституирана

со

(1-3C)алкил,
и кадешто било кој алкил или алкокси половини
присутни во рамките на R5 супституирачка
група се опционално понатаму супституирани
со

хидрокси

или

метокси;

R6 е избран од хало, трифлуорометил,
трифлуорометокси, цијано, нитро, хидрокси,
амино, карбокси, карбамоил, силфамоил,
уреидо,
(1-6C)алкил,
(2-6C)алкенил,
(26C)алкинил,
или

R6

е

група

со

формулата:

-L1-L2-R17
кадешто
L1

е

отсутен

или

поврзувачка

група

со

формулата -[CR18R19]n- во којшто n е цел број
Патенти
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избран од 1, 2, 3 или 4, и R18 и R19 се секој

независно избрани од водород или (1-2C)алкил;

независно избрани од групата составена од

L4 е отсутен или е избран од O, S, SO, SO2,

водород

N(R27), C(O), C(O)O, OC(O), CH(OR27),
C(O)N(R27), N(R27)C(O), N(R27)C(O)N(R28),

или

(1-2C)алкил;

L2 е отсутен или е избран од O, S, SO, SO2,
N(R20), C(O), C(O)O, OC(O), CH(OR20),
C(O)N(R20), N(R20)C(O), N(R20)C(O)N(R21),
S(O)2N(R20), или N(R21)SO2, кадешто R20 и
R21 се секој независно избрани од водород или
(1-2C)алкил;
и
R17 е (1-6C)алкил, арил, арил-(1-6C)алкил, (36C)циклоалкил, (3-6C)циклоалкил-(1-4C)алкил,
хетероарил,
хетероарил-(1-4C)алкил,
хетероциклил,
и

кадешто

хетероциклил-(1-4C)алкил,
R17

е

опционално

понатаму

супституиран со еден или повеќе групи на
супституција независно избрани од оксо, хало,

S(O)2N(R27), или N(R28)SO2, кадешто R27 и
R28 се секој независно избрани од водород или
(1-2C)алкил;
и
R24 е (1-6C)алкил, арил, арил-(1-6C)алкил, (36C)циклоалкил, (3-6C)циклоалкил-(1-4C)алкил,
хетероарил,
хетероциклил,

хетероарил-(1-4C)алкил,
хетероциклил-(1-4C)алкил;

R8 и R9 се секој независно избрани од водород,
(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (3-9C)циклоалкил,
(3-9C)циклоалкил-(1-2C)алкил, арил, арил-(12C)алкил,

хетероциклил,

хетероциклил-(1-

цијано,
нитро,
хидрокси,
NR22R23,
(14C)алкокси, (1-4C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-

2C)алкил, хетероарил, хетероарил-(1-2C)алкил,
и кадешто R8 и R9 се опционално понатаму

8C)циклоалкил-(1-3C)алкил, (1-5C)алканоил, (1-

супституирани со еден или повеќе супституенти
избрани од хидрокси, флуоро, хлоро, цијано,

5C)алкилсулфонил,
хетероциклил-(1-2C)алкил,

хетероциклил,
хетероарил,

хетероарил-(1-2C)алкил,
CONR22R23,
и
SO2NR22R23; кадешто R22 и R23 се секој

CF3, OCF3 (1-2C)алкил или (1-2C)алкокси;
R7 и R10 се независно избрани од водород, (16C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (3-6C)циклоалкил-

независно избрани од водород, (1-4C)алкил или
(3-6C)циклоалкил или (3-6C) циклоалкил(1-

(1-2C)алкил, и кадешто R7 и R10 се опционално
понатаму супституирани со еден или повеќе

2C)алкил;

супституенти избрани од хидрокси, флуоро,
хлоро, цијано, CF3, OCF3, (1-2C)алкил или (1-

и кадешто кога споменатата супституирачка
група содржи алкил, циклоалкил, хетероциклил
или хетероарил половина потоа споменатата
половина
е
опционално
понатаму
супституирана со хидрокси, флуоро, хлоро,
цијано, CF3, OCF3, (1-2C)алкил, (1-2C)алкокси,
SO2(1-2C)алкил или NReRf (кадешто Re и Rf се
секој независно избрани од водород,
3C)алкил,
(3-6C)циклоалкил,
или

(1(3-

6C)циклоалкил(1-2C)алкил);
или R17 е група којашто ја има формулата:
-L3-L4-R24
L3 е отсутен или поврзувачка група со
формулата -[CR25R26]n- во којшто n е цел број
избран од 1, 2, 3 или 4, и R25 и R26 се секој
Патенти

2C)алкокси;
кадешто

терминот

"хетероциклил"

и

"хетероцикличен"
значат
не-ароматичен
заситен или парцијално заситен моноцикличен,
фузиран, поврзан
хетероцикличен
и

кадешто

или спиро
прстенест

терминот

бицикличен
систем(и);

"хетероарил"

значи

ароматичен моно-, би- или полицикличен
прстен којшто вклучува еден или повеќе
хетероатоми избрани од азот, кислород или
сулфур и парцијално ароматичен би- или
полициклични прстенести системи кадешто
барем еден прстен е ароматичен прстен и еден
или

повеќе

од

другите

прстен(и)

е

не-

ароматичен, заситен или парцијално заситен
прстен, под услов кога барем еден прстен
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содржи еден или повеќе хетероатоми избрани
од

нитроген,

кислород

под

или

сулфур;

услов

и

кога:

или негова фармацевтска прифатлива сол или
солват.

X
е
само
N
кога
Z
е
N;
и
W е само N кога X и Z се заедно N;

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 403/12, C 07D 403/02, A 61K

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

31/4545, A 61P 25/06
(11) 8314

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PILGRIM, Alison; WHITE, James, F. and

(21) 2017/863

(22) 13/11/2017

RUPNIAK, Nadia, M., J.

(45) 30/06/2018
(30) US20090166097P 02/04/2009 UG

(54) 2,4,6-ТРИФЛУОРО-N-[6-(1-МЕТИЛПИПЕРИДИН-4-КАРБОНИЛ)-ПИРИДИН-2-IL]-

(96) 02/04/2010 EP10759491.3
(97) 01/11/2017 EP2413933

БЕНЗАМИД ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МИГРЕНА
ОРАЛНО ИЛИ ПО ИНТРАВЕНОЗЕН ПАТ

(73) Colucid Pharmaceuticals, Inc.
2530 Meridian Parkway, Suite 300

(57) , има уште патентни барања

Durham, NC 27713, US

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7125, A 61P 35/00

(72) TONELLI, Roberto; VENTURELLI, Leonardo;

(11) 8285

(13) Т1

TORTORI, Andrea and MONTEMURRO, Luca
(54) Олигонуклеотиди за модулирање на

(21) 2017/864

(22) 14/11/2017
(45) 30/06/2018

генската експресија и нивна употреба
(57)
1
Олигонуклеотид кој е антиген со

(30) ITMI20120275 24/02/2012 IT

единечна низа комплементарен на

(96) 21/02/2013 EP13716415.8
(97) 06/09/2017 EP2817407

смисловна DNA низа на целниот ген, содржи 630 нуклеотиди, по можност 12-24 нуклеотиди,

анти-

(73) Biogenera S.p.A.
Via Marconi, 46

споменатиот олигонуклеотид е карактеризиран
со секвенца која се состои од најмалку три

40046 Porretta Terme (Bologna), IT
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

групи од најмалку два последователни гванини.
, има уште 15 патентни барања

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(51) C 07J 41/00, C 07J 31/00, A 61K 31/567, A

R1 претставува или остаток Y или фенил

61P 5/36

прстен супституиран еднаш или два пати со
(13) Т1
(22) 14/11/2017

остаток
Y,
Y е одбрано од групата составена од SR2,

(45) 30/06/2018
(30) DE102009034362 20/07/2009 DE

S(O)R3, S(O)2R3, S(O)(NH)R3, S(O)(NR4)R3,
S(O)2NR9R10,

(96) 07/07/2010 EP12194455.7
(97) 23/08/2017 EP2623510

R2 претставува водород, C1-C6-алкил, C7-C10аралкил
или
арил,

(73) Bayer Intellectual Property GmbH

R3

Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE

R4
претставува
група
S(O)2R6,
R6 претставува фенил или 4-метилфенил,

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

X означува
NNHSO2R7,

(72) Schwede, Wolfgang; Klar, Ulrich; Moeller,
Carsten; Rotgeri, Andrea and Bone, Wilhelm

R7 е одбран од групата составена од водород,
C1-C10-алкил,
арил,

(54) 17-ХИДРОКСИ-17-ПЕНТАФЛУОРОЕТИЛ-

R9, R10 независно едно од друго се одбрани од

ЕСТРА-4,9(10)-ДИЕН-11-АРИЛ ДЕРИВАТИ,
МЕТОДИ ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И

групата составена од водород, C1-C10-алкил
или арил или алтернативно претставуваат,

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ
БОЛЕСТИ

заедно со азотниот атом, 3- до 8-член, заситен
или
незаситен
хетероцикличен
прстен

(11) 8320
(21) 2017/865

(57)

1

Соединение

со

формулата

I
соли,

претставува

C1-C6-алкил

кислороден

или

атом,

NOR7

арил,

или

и нивни одделни стереоизомери, нивни
солвати или солвати на солите,

вклучително

сите

кристални

модификации.

, има уште 32 патентни барања

назначено

со

тоа,

што

(51) A 23C 13/12, A 23C 15/14, A 23C 7/04, A
23C 9/20, A 61P 1/16

(97) 23/08/2017 EP2421380
(73) S. A. Corman

(11) 8321

(13) Т1

Route de la Gileppe 4

(21) 2017/866

(22) 14/11/2017
(45) 30/06/2018

4834 Goe, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) EP09158666 23/04/2009 -(96) 23/04/2010 EP10721365.4
Патенти

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DALEMANS, Daniel
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(54) МЛЕЧЕН ПРОИЗВОД СО НАМАЛЕН

дроб, наведениот производ содржи од 60% до

ХОЛЕСТЕРОЛ ЗА УПОТРЕБА ВО

70% заситена маст (w заситена маст : w вкупна

ТРЕТИРАЊЕ И/ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ БОЛЕСТ
НА ЦРНИОТ ДРОБ

маст), назначено со тоа, што содржината на
холестерол е содржана помеѓу 30 мг/100 г маст

(57)
1
холестерол

и
150
мг/100
, има уште 5 патентни барања

Млечен производ со намален
од преживар за употреба во

г

маст.

третирање и/или спречување болест на црниот

ц) доведување на гелот добиен во чекор б) во
контакт со ефективна количина од барем еден

(51) C 08J 3/24, A 61J 1/10, A 61K 31/738, A
61K 8/73, A 61Q 19/08
(11) 8322

(13) Т1

вмрежувачки

(21) 2017/867

(22) 14/11/2017
(45) 30/06/2018

д) вмрежување на
формирана
во

агенс;
наведениот
чекор

мешавина
ц);
и

(30) FR0953108 11/05/2009 FR
(96) 07/05/2010 EP10726239.6

е) надоместување на наведениот вмрежен
хидрогел,

(97) 23/08/2017 EP2429486
(73) Teoxane

назначено
со
тоа,
што
- барем наведените чекори a) до д) се

Les Charmilles Rue de Lyon 105

изведуваат во рамките на херметичка празнина

1203 Geneva, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

разграничена
барем
делумно
преку
деформирачки ѕид, наведената празнина е

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BOURDON, François

направена во рамките на деформирачка вреќа,
мешавината присутна во празнината е

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
ВМРЕЖЕН ГЕЛ

изложена, во чекор д), на услови погодни за
вмрежување;

(57) 1 Постапка за подготвување вмрежен гел

- хомогенизацијата, сметана во чекор б) се

од барем еден полисахарид или една од
неговите соли, што ги опфаќа најмалку

изведува
преку
опционално
ally
последователни, механички деформации на

чекорите
што
се
состојат
во:
a) обезбедување воден медиум што го содржи

надворешното лице на деформирачкиот ѕид
или
на
вреќата.

наведениот
полисахарид,
б) формирање хомоген гел од медиумот од

, има уште 14 патентни барања

чекор
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влакна поставени да делуваат вертикално кон

(51) G 07F 17/32
(13) Т1
(22) 14/11/2017

површината на плочата од оптички влакна (110;
205; 510) за пренос на светлина помеѓу горната

(45) 30/06/2018
(30)

површина (111) и долната површина на плочата
од
оптички
влакна
(110;
205;
510);

(96) 10/03/2014 EP14158687.5
(97) 27/09/2017 EP2919209

прожектор (120; 550) конфигуриран да
прикажува слики во споменатата плоча од

(73) Novomatic AG

оптички влакна (110; 205; 510) создавајќи

Wiener Strasse 158
2352 Gumpoldskirchen, AT

играчки
интерфејс;
уред за фотографирање (130; 560) за земање

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

на отпечаток од прст преку допир со плочата од
оптички
влакна
(110;
205;
510);
и

(72) KUGLER, Andreas and LOYDOLD, Andreas
(54) МАСА ЗА ИГРАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ИГРАЧИ

уреди за комуникација со меморија (160)
кадешто се сочувува отпечатокот, пришто

СО ПОВЕЌЕКРАТЕН ДОПИР И ПОСТАПКА ЗА

отпечатокот

КОРИСТЕЊЕ НА ИСТАТА
(57) 1 Систем за играње (201) кој што содржи:

фотографирање (130)
сочуваниот отпечаток

маса

содржи:

интеракција со играчкиот интерфејс; и
кадешто наведената плоча од оптички влакна

плоча од оптички влакна (110; 205; 510) која

(110; 205; 510) делува при распрснување и
рефлектирање
на
светлина
со
цел

што содржи множество на оптички стаклени

прикажување на информација и скенирање на

(11) 8315
(21) 2017/869

за

играње

Патенти

(500)

која

што

земен

преку

уредот

се споредува
и се користи

за
со
за
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отпечаток од прст, соодветно; и кадешто заедно
прожекторот

(120;

550)

и

уредот

влакна

(110;

205;

510).

за

фотграфирање (130; 560) се подоле и насочени
кон долната површина на плочата од оптички

, има уште 11 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/74

(54) ГЕНЕТСКИ МОДИФИКУВАНИ ГЛУВЦИ

(11) 8316
(21) 2017/870

(13) Т1
(22) 15/11/2017

СО ГЛАВЕН КОМПЛЕКС НА
ХИСТОКОМПАТИБИЛНОСТ

(45) 30/06/2018

(57) 1 Глодар кој во локус на ендоген главен

(30) US201161552582P 28/10/2011 US;
US201161552587P 28/10/2011 US and

комплекс на хистокомпатибилност I (MHC I)
содржи секвенција на нуклеотид која кодира

US201261700908P 14/09/2012 US
(96) 26/10/2012 EP12787255.4

химерички
полипептид,

(97) 13/09/2017 EP2770821
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

кадешто човечкиот дел од химеричкиот
полипептид ги содржи домените α1, α2 и α3 на

777 Old Saw Mill River Road

човечки

Tarrytown, NY 10591, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

човечки/глодарски

MHC

кадешто

I

MHC

I

полипептид,

глодарскиот

дел

од

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

химеричкиот
полипептид
содржи
трансмембрански и цитоплазмични домени на

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;
GURER, Cagan; VORONINA, Vera and HARRIS,

ендоген

Faith
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глодарски

кадешто

MHC

глодарот

I

полипептид
го

и

изразува

Патенти
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химеричкиот

30 Јуни 2018

човечки/глодарски

MHC

I

полипептид.

, има уште 37 патентни барања

(51) A 61K 39/39, A 61K 39/12
(11) 8323
(13) Т1

(72) Möhlen, Michael; Weber, Michael; Wruss,
Jürgen and Schlegl, Robert

(21) 2017/872

(54) АЛУМИНИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА
УПОТРЕБА КАЈ ТЕРАПЕВТИЦИ И ВАКЦИНИ

(22) 15/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) EP20110192230 06/12/2011 -- and
WO2012EP54387 13/03/2012 --

(57) 1 Воден состав којшто содржи протеин и
алуминиумова сол, споменатиот состав којшто

(96) 06/12/2012 EP16183076.5

содржи помалку од 350 ppb тежок метал и

(97) 11/10/2017 EP3106176
(73) Valneva Austria GmbH

помалку од 1.25 ppb Cu базиран на тежината на
водениот состав и кадешто споменатиот

Campus Vienna Biocenter 3
1030 Vienna, AT

протеин е протеин во рамките на формалдехид
инактивирани
вирусни
честички.

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

, има уште 16 патентни барања

Патенти
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(51) C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K
31/4545, A 61P 25/00
(11) 8324
(21) 2017/873

1

(57)

Соединение

со

формулата

I

(13) Т1
(22) 16/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) PCT/CN2012/078933 20/07/2012 -- and
PCT/CN2013/078309 28/06/2013 -(96) 18/07/2013 EP13770709.7
(97) 23/08/2017 EP2875016
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

или негова сол, назначено со тоа, што
R1 е C1-6алкил,

C2-6алкенил, C2-

6алкинил, C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил
или C3-6циклоалкил-C1-4алкил; каде што

(72) BRAGA, Dario; DODD, Stephanie Kay;

наведениот C1-6алкил,
C2-6алкенил, C26алкинил или C3-6циклоалкил-C1-4алкил може

KARPINSKI, Piotr; AUBERSON, Yves; BOCK,
Mark Gary; CURZI, Marco; GIAFFREDA, Stefano

да е супституирано еднаш или повеќе од еднаш
од халоген; и каде што наведениот C3-

Luca; JIANG, Haiyang; TROXLER, Thomas J.;
WANG, Tielin; WANG, Xiaoyang and ZHANG,

6циклоалкил или C5-6циклоалкенил може да е

Xuechun
(54) КАРБАМАТ/УРЕА ДЕРИВАТИ
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супституирано еднаш или повеќе од еднаш од
халоген, C1-4алкил или C1-4халогеналкил;
m
n

е

е
0,

1
1,

или
2,

3

или

2;
4;

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

секое R2 независно е халоген, хидроксил,

6циклоалкилот може да е супституиран еднаш

амино,

циано,

нитро,

C1-6алкил,

C1-

или

повеќе

од

еднаш

од

халоген;

6халогеналкил,
C1-6хидроксиалкил,
4алкокси-C1-6алкил, амино-C1-6алкил,

C1C1-

или две R3 на истиот атом на јаглерод
формираат заедно со наведениот атом на

4алкил-амино-C1-6алкил, ди(C1-4алкил)-аминоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6халогеналкокси,

јаглерод
A

C1-6алкиламино,
ди(C1-6алкил)амино,
C26алкенил, C2-6халогеналкенил, C2-6алкинил

каде што врската обележана со ѕвездичката е

или

прикачена

C2-6халогеналкинил;

C3-6циклоалкил;
е

за

атомот

на

азот;

или C3-6циклоалкил, каде што еден атом на
јаглерод може да биде заменет од атом на

R5 е водород, C1-6алкил, C2-6алкенил, C26алкинил, C3-6циклоалкил, C5-6циклоалкенил

кислород, каде што C3-6циклоалкилот може да
биде прикачен директно на метиленот или

или C3-6циклоалкил-C1-4алкил; каде што
наведениот C1-6алкил,
C2-6алкенил, C2-

преку
C1-2алкилен,
и
каде
што
C36циклоалкилот може да е супституиран еднаш

6алкинил или C3-6циклоалкил-C1-4алкил може
да е супституирано еднаш или повеќе од еднаш

или

халоген;

од халоген, хидроксил или C1-6алкокси; и каде

или две R2 на истиот атом на јаглерод
формираат заедно со наведениот атом на

повеќе

од

еднаш

од

што наведениот C3-6циклоалкил или C56циклоалкенил може да е супституирано еднаш

јаглерод
X1
е

или повеќе од еднаш од халоген, C1-4алкил
или
C1-4халогеналкил;

C3-6циклоалкил;
или
-N(R4)-;

кислород

R4 е водород, C1-6алкил, C3-6циклоалкил, или
C3-6циклоалкил-C1-2алкил;

X2
s

p

секое R6 независно е халоген, хидроксил,

p
p

е
е

1
0

е

и
и

q

0

и

q

е

1;

е
q

1;
е

или
0;

е

нитроgen
0,
1,

е

амино,
циано,
6халогеналкил,

или
2

јаглерод;
или
3;

нитро,
C1-6алкил,
C1-6хидроксиалкил,

C1C1-

r
е
0,
1,
2,
3
или
4;
секое R3 независно е халоген, хидроксил,

4алкокси-C1-6алкил, амино-C1-6алкил,
C14алкил-амино-C1-6алкил, ди(C1-4алкил)-амино-

амино,
циано,
6халогеналкил,

C1C1-

C1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6халогеналкокси,
C1-6алкиламино,
ди(C1-6алкил)амино,
C2-

C1-

6алкенил,

нитро,
C1-6алкил,
C1-6хидроксиалкил,

4алкокси-C1-6алкил,

амино-C1-6алкил,

C2-6халогеналкенил,

C2-6алкинил

4алкил-амино-C1-6алкил, ди(C1-4алкил)-аминоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6халогеналкокси,

или
C2-6халогеналкинил;
или C3-6циклоалкил, каде што еден атом на

C1-6алкиламино,
ди(C1-6алкил)амино,
C26алкенил, C2-6халогеналкенил, C2-6алкинил

јаглерод може да биде заменет од атом на
кислород, каде што C3-6циклоалкилот може да

или
C2-6халогеналкинил;
или C3-6циклоалкил, каде што еден атом на

биде прикачен директно на метиленот или
преку
C1-2алкилен,
и
каде
што
C3-

јаглерод може да биде заменет од атом на

6циклоалкилот може да е супституирано еднаш

кислород, каде што C3-6циклоалкилот може да
биде прикачен директно на метиленот или

или

преку

, има уште 21 патентни барања

C1-2алкилен,

Патенти

и

каде

што

C3-

повеќе

од

еднаш

од

халоген.
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) A 01N 25/04, A 01N 41/10, A 01P 13/02
(11) 8325
(13) Т1

Б) 10 до 80% едно или повеќе растителни или
минерални
масла,

(21) 2017/875

Ц) 5 до 30% една или повеќе површинскиактивни
супстанции,

(22) 16/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) EP08021143 05/12/2008 --

Д) 4 до 45% диамониум хидроген фосфат или

(96) 28/11/2009 EP09759909.6
(97) 16/08/2017 EP2373157

амониум
дихидроген
фосфат,
Е) 0.1 до 4% еден или повеќе реолошки

(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10

адитиви,
Ф) 1 до 10% една или повеќе агрохемиски

40789 Monheim am Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

активни супстанции различни од A), како што се
хербициди,
инсектициди,
фунгициди,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

заштитници

(72) PATEL, Smita; MARTIN, Romy; BAUR, Peter
and SÜSSMANN, Rainer

Г) 0 до 5% формулациони помошни средства од
групата составена од средства против пенење,

(54) ДИСПЕРЗИИ ШТО СОДРЖАТ
ХИДРОКСИФЕНИЛПИРУВАТ-ДИОКСИГЕНАЗА

инхибитори
на
испарување,
парфеми,
колоранти, агенси против замрзнување и

ИНХИБИТОРИ
(57)
1

конзерванси.

A)

2

Дисперзии
до

15%

што

04N 19/91, H 04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N
19/61, H 04N 19/18
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регулатори

за

раст,

содржат

темботрион

(51) H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H

(11) 8326
(21) 2017/877

или

(13) Т1
(22) 16/11/2017

, има уште 6 патентни барања

(45) 30/06/2018
(30) US20100362844P 09/07/2010 US
(96) 08/07/2011 EP16180227.7
(97) 15/11/2017 EP3104617
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

129, Samsung-ro

скенирање

Yeongtong-gu

трансформација;

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

утврдување (1920) на локација
последниот
значаен
коефициент

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi

трансформација
со
декодирање
на
информација за локацијата на хоризонталната

(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО
ДЕКОДИРАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА

оска на правец и локација на вертикалната оска
на
правец;

ТРАНСФОРМАЦИЈА
(57) 1 1.
декодирање

Постапка
на

помеѓу

декодирање
за
ентропско
коефициенти
за

на

коефициентите

последниот

за
на
за

значаен

коефициент на трансформација врз основа на
локацијата на последниот значаен коефициент

трансформација,
постапката
вклучува:
делење на слика во множество на

на

максимални
кодирани
единици;
хиерархиско делење на една или повеќе

коефициент, вклучен во приемниот бинарен
тек, кој ја претставува локацијата на вториот

максимални кодирани единици во една или

значаен коефициент на трансформација; и

повеќе

кодирани
единици;
екстракција (1910) на информација во

декодирање
на
вториот
значаен
коефициент на трансформација со користење

врска со локацијата на хоризонталната оска на
правец и вертикалната оска на правец на

на индикаторот за значајниот коефициент;
кадешто, информацијата вклучена во

последниот
значаен
кофициент
на
трансформација кој е различен од нула, и кој е

вредноста x одговара на локацијата на
хоризонталната оска на правец а вредноста на

вклучен во блок за трансформација, од примен

y одговара на локацијата на вертикалната оска

бинарен тек кадешто последниот значаен
коефициент на трансформација има последен

на

индекс на скенирање според определен ред на

, има уште 0 патентни барања

Патенти

трансформација;
декодирање на индикатор за значајниот

правец.
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/70, H 04N 19/196, H

содржи

04N 19/122
(11) 8327

(13) Т1

синтаксичка анализа (122) на податочниот тек и
екстрахирање, од податочниот тек, на кодиран

(22) 16/11/2017
(45) 30/06/2018

податок од постојна кодирана единица,
информацијата за хиерархиската структура на

(21) 2017/878

(30) US20100374348P 17/08/2010 US
(96) 17/08/2011 EP11818396.1

трансформациската
единица
информација за максималната

(97) 15/11/2017 EP2608539

единица за трансформација со меѓу начин,

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro

информација за максималната делба за
единица за трансформација со внатрешен

Yeongtong-gu
Suwon-si

начин, информација за максимална големина
на единица за трансформација и информација

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

за минимална големина на единица за
трансформација во
однос на
видеото,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

информација околу начинот на кодирање во

(72) HAN, Woo-Jin and LEE, Tammy
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

однос
кадешто

ВИДЕО
(57) 1 Постапка за декодирање на видео која

делба за трансформациска единица со меѓу
начин е вкупен број на дозволиви нивоа на

што
содржи
прием
(121)
на
податочен ток кој што содржи информација

единици за трансформација во однос на
кодираната единица предвидена во согласност

добиена со декодирање на видео, постапката

со
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содржи
делба за

на
кодираната
единица,
информацијата за максималната

меѓу

начин;

Патенти

Гласник Бр.6/2018

кадешто
делба

30 Јуни 2018

информацијата
за

за

трансформациска

максималната
единица

со

делба на трансформациската единица преку
меѓу

начин;

внатрешен начин е вкупен број на дозволиви
нивоа на единици за трансформација во однос

изведба на инверзна-трансформација на
постојната кодирана единица предвидена во

на кодираната единица предвидена во
согласност
со
внатрешниот
начинот;

согласност со меѓу начинот со употреба на
единици за трансформација во варијабилна

кадешто информацијата за максимална делба
за трансформациска единица со внатрешен

структура на дрво кои што се определени од
единиците за трансформација кои што се

начин и и информацијата за максимална делба

хиерархиски поделени од осносвна единица за

за трансформациска единица со меѓу начин се
одделно
определени;
кадешто

трансформација во однос на постојната
единица за кодирање и кои што се создадени

кога информацијата околу начинот на кодирање
покажува
дека
кодираната
единица
е

врз основа
максимална

предвидена во согласност со меѓу начинот,
одредувањето на нивото на максимална делба

единица.

на трансформациска единица се врши со

, има уште 0 патентни барања

на определеното ниво на
делба
на
трансформациска

употреба на информација за максималната

(51) H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122,
H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T

(96) 13/08/2010 EP13167743.7
(97) 15/11/2017 EP2629518

9/00

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

(11) 8328
(21) 2017/879

(13) Т1
(22) 16/11/2017

(45) 30/06/2018
(30) KR20090074895 13/08/2009 KR

Патенти

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu
Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

инверзна

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

трансформација на синтаксички анализираните

(72) Jung, Hae-Kyung; Chen, Jianle; Han, WooJin and Lee, Tammy

коефициенти на трансформација, изведба на
внатрешно
предвидување
или
меѓу

(54) Апаратура за декодирање на слика со
употреба на големи единици за

предвидување на најмалку една единица за
предвидување за создавање на предвидувач, и

трансформација
(57) 1 Апаратура за декодирање на слика која

реконструкција на сликата врз основа на
остатокот
и
предвидувачот;

што

кадешто:

содржи:

квантизација,

максималната
максималните

единицата за кодирање, одредување на
множество на квадратни максимални единици

хиерархиски поделена во единица кодирани
единици вклучувајќи кодирана единица со

за кодирање на слика со употреба на
информацијата околу максималната големина

постојна длабочина и кодирана единица со
длабочина поголема од постојната длабочина,

на

единица,

за
за

инверзна

процесор кој што е конфигуриран за прием на
информација околу максималната големина на

кодираната

единица
единици

и

кодирање од
кодирање е

одредување

на

кодираната единица со постојна длабочина е

кодирање
вклучени

на
во

поделена во четири кодирани единици со
длабочина поголема од постојната длабочина,

максималната единица за кодирање, помеѓу
множеството на максимални единици за

независно од соседните кодирани единици со
постојна
длабочина,
и

кодирање, употребувајќи информација околу
кодираните единици кои се синтаксички

кодираните единици со длабочина поголема од
постојната длабочина е предвидена со

анализирани

употреба

квадратни
единици
за
хиерархиска
структура

од

податочниот

тек,

на

најмалку

една

единица

за

одредување на најмалку една единица за
предвидување за предвисување на кодираната

предвидување и е инверзно-трансформирана
со употреба на најмалку една единица за

единица
помеѓу
кодираните
единици
употребувајќи информација околу единица за

трансформација,
кадешто
најмалку

предвидување, и одредување на најмалку една
единица за трансформација за инверзна

предвидување е една од блоковите кои што
вклучуваат: блок со еденаква големина со

трансформација

единица

кодираната единица со длабочина поголема од

употребувајќи информација околу единицата за
трансформација, кадешто информацијата околу

постојната длабочина; и блок од множеството
на блокови создадени од еднаква делба на

единицата за предвидување и информацијата
околу единицата за трансформација се

најмалку една висина и длабочина на
кодираната единица со длабочина поголема од

синтаксички анализирани од податочниот тек;
декодер кој што е конфигуриран за синтаксичка

постојната
кадешто
најмалку

анализа од коефициентите за трансформација

трансформација е една од блоковите кои што

на податочен тек создадени по пат на
трансформација во согласност со најмалку

вклучуваат: блок со еденаква големина со
кодираната единица со длабочина поголема од

една единица за трансформација создадена по
пат на делење на кодираните единици, и

постојната длабочина; и блок од множеството
на блокови создадени од еднаква делба на

реконструирани остатоци од најмлку една
единица за трансформација со помош на

висината и длабочината на кодираната
единица со длабочина поголема од постојната
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на

кодираната

едната

едната

единица

за

длабочина,
единица
за

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

длабочина,

и

големина 2N x 2N кој што вклулува четири

се карактеризира со тоа што апаратурата за

единица за предвидување со големина од N x

декодирање е конфигурирана за подршка на
единица за трансформација, од најмалку една

N.

единица за трансформација, која што има

, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122,

(54) Постапка за декодирање на слика со

H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T
9/00

употреба на големи единици за
трансформација

(11) 8329
(21) 2017/880

(13) Т1
(22) 16/11/2017

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

(45) 30/06/2018

добивање на квантизиран коефициенти на

(30) KR20090074895 13/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP15150191.3

трансформација
трансформација

(97) 15/11/2017 EP2866442
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

изведба на ентропшско
податочен тек кодиран

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

кодираната
добивање на

Suwon-si

трансформација

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

квантизација и инверзна трансформација на
квантизираните
коефициенти
на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Jung, Hae-Kyung; Chen, Jianle; Han, Woo-

трансформација;
изведба на предвидување

Jin and Lee, Tammy

најмалку

Патенти

една

од
единицата
во кодирана единица

остатоци
со

декодирање
врз основа
од

изведба

единица

за

за
со
на
на

единица;
единицата за
на

инверзна

и
употребувајќи
предвидување
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

вклучена во кодираната единица за содавање

кадешто

на прдвидувач, и реконструлција на кодираната

предвидување е една од блоковите кои што

единица со употреба
предвидувачот,

и

вклучуваат: блок со еденаква големина со
кодираната единица со длабочина поголема од

одредување на множество на квадратни
максимални кодирани единици во слика врз

постојната длабочина; и блок од множеството
на блокови создадени од еднаква делба на

основа на информација околу максималната
кодирана
единица
екстрахирана
од

најмалку една висина и длабочина на
кодираната единица со длабочина поголема од

податочниот

постојната

на

остатоците

тек,

најмалку

едната

единица

за

длабочина,

одредување на една или повеќе квадратни
кодирани единици со длабочина вклучувајќи

кадешто
најмалку
едната
единица
за
трансформација е една од блоковите кои што

најмалку една постојна длабочина и длабочина
којашто е поголема од постојната длабочина

вклучуваат: блок со еднаква големина со
кодираната единица со длабочина поголема од

која што е хиерархиски поделена од
максималната кодирана единица врз основа на

постојната длабочина; и блок од множеството
на блокови создадени од еднаква делба на

информација

висината

околу

екстрахирани
од
кадешто кодираната

кодираните

единици

и

длабочината

на

кодираната

податочниот
тек,
единица со постојна

единица со длабочина поголема од постојната
длабочина,
и

длабочина е поделена во четири кодирани
единици со длабочина поголема од постојната

се карактеризира со тоа што апаратурата за
декодирање
ja
подржува
единица
за

длабочина, независно од соседните кодирани
единици
со
постојна
длабочина,
и

трансформација, која што има големина 2N x
2N кој што вклучува четири единици за

кодираната единица со длабочина поголема од

предвидување

постојната длабочина е предвидена
употреба на најмалку една единица

, има уште 0 патентни барања

со
за

со

големина

од

N

x

N.

предвидување,
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(51) H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122,

(57) 1 1.

Постапка

H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T
9/00

слика,
одредување

постапката
на множество

(11) 8330
(21) 2017/881

(13) Т1
(22) 16/11/2017

за

декодирање
на

на

содржи:
квадратни

максимални кодирани единици во слика врз
основа на информација околу максималната

(45) 30/06/2018
(30) KR20090074895 13/08/2009 KR

кодирана
единица
податочниот

(96) 13/08/2010 EP15150192.1

одредување на квадратна кодирана единица

(97) 15/11/2017 EP2890123
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

која што е хиерархиски поделена од
максималната кодирана единица врз основа на

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

информација
екстрахирана

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

добивање на квантизирани коефициенти на
трансформација
од
единицата
за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

трансформација

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Jung, Hae-Kyung; Chen, Jianle; Han, Woo-

изведба на ентропшско
податочен тек кодиран

Jin and Lee, Tammy
(54) Постапка за декодирање слика со

кодираната
единица;
одредување на најмалку една единица за

употреба на големи единици за
трансформација

предвидување која што е поделена
кодираната
единица
со
употреба

од
на

информација

за

Патенти

екстрахирана

околу
од

во

од
тек,

кодирана
единица
податочниот
тек,

кодирана

околу

единица

со

декодирање
врз основа

на
на

единицата
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предвидување, кадешто информацијата околу

остатоците

единицата за предвидување е синтаксички

кадешто

анализирана
од
податочниот
тек;
одредување на најмалку една единица за

предвидување е една од: блоковите со
еденаква големина со кодираната единица со

трансформација која што е поделена
кодираната
единица
со
употреба

од
на

длабочина поголема од постојната длабочина;
и блок од множеството на блокови создадени

информација
околу
единицата
за
трансформација, кадешто информацијата околу

од еднаква делба на најмалку една висина и
длабочина
на
кодираната
единица,

единицата за трансформација е синтаксички

кадешто единицата за трансформација е една

анализирана
добивање на

од
податочниот
тек;
остатоци од единицата за

од: блоковите со еднаква големина со
кодираната единица и блок од множеството на

трансформација со изведба на инверзна
квантизација и инверзна трансформација на

блокови создадени од еднаква делба на
висината и длабочината на кодираната

квантизираните
трансформација

единица,
се карактеризира со тоа што постапката за

трансформација

коефициенти
од
единицата
која

то

е

на
за

синтаксички

декодирање

и
најмалку

предвидувачот,
една

подржува

единица

единица

за

за

анализирана
од
податочниот
тек;
и
изведба на внатрешно или меѓу предвидување

трансформација, од барем една од единиците
за трансформација, која што има големина 2N x

употребувајќи најмалку една единица за
предвидување вклучена во кодираната единица

2N кој што вклучува четири единици
предвидување со големина од N x

за содавање на прдвидувач, и реконструкција
на кодираната единица со употреба на

, има уште 0 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

1

Постапка за поврзување на прв

(51) F 01K 11/02, F 01K 17/00, F 01K 17/02, F

(57)

01K 21/00, F 01K 23/04, F 01K 25/04, F 01K 7/16,

индустриски процес кој бара греење и втор

F 01K 25/06, F 01K 25/10, F 25B 30/02, F 25B
30/06

индустриски процес кој бара ладење, пришто
првиот циклус за обновување енергија (1) од

(13) Т1
(22) 17/11/2017

преносите на топлина во првиот индустриски
процес кон вториот циклус за ладно

(45) 30/06/2018
(30) BE20130000478 09/07/2013 BE

производство (2) за вториот индустриски
процес кој бара ладење, се карактеризира со

(96) 01/07/2014 EP14755126.1

тоа што

(97) 13/09/2017 EP3019717
(73) P.T.I. and Van Beveren, Petrus, Carolus

енергија (1) енергетскиот носач е бинарна
мешавина на вода и амонијак кои имаат две

Ossendrechtseweg 91
4631 BB Hoogerheide, NL and

фази и се компресирани со помош
компресор
(7)
специфично
погоден

Ossendrechtseweg 91
4631 BB Hoogerheide, NL

компресирање на дво-фазен флуид каков што е
компресор со Lysholm-ов ротор или опремен со

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лопатки, при што целата или дел од течната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VAN BEVEREN, Petrus, Carolus

фаза испарува како резултат на компресија
така што прегревањето не се случува.

(54) УРЕД ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ЕНЕРГИЈАТА

, има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 213/79, C 07D 213/81, C 07D 213/803

(11) 8332

(13) Т1

(21) 2017/883

(22) 17/11/2017

(11) 8331
(21) 2017/882

Патенти

во првиот циклус за обновување

на
за
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трифлуорофенили,

(45) 30/06/2018

2,3,6-трифлуорофенили,
2,4,6-

(30) US201161493536P 06/06/2011 US

2,4,5-трифлуорофенили,

(96) 05/06/2012 EP15189822.8
(97) 27/09/2017 EP3000808

трифлуорофенили, 2,4-дихлорофенили,
дихлорофенили,
2,6-дихлорофенили,

(73) Akebia Therapeutics Inc.
245 First Street, Suite 1100

дихлорофенили, 2,3,4-трихлорофенили, 2,3,5трихлорофенили, 2,3,6-трихлорофенили, 2,4,5-

Cambridge, MA 02142, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

трихлорофенили, 3,4,5-трихлорофенили, 2,4,6трихлорофенили,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

2-хлоро-3-метилфенили,2-хлоро-4-

(72) LANTHIER, Christopher, M.; GORIN, Boris;
OUDENES, Jan; DIXON, Craig, Edward; LU, Alan,

метилфенили,
2-хлоро-5-метилфенили,
2хлоро-6-метилфенили, 3-хлоро-2-метилфенили,

Qingbo; COPP, James, Densmore and JANUSZ,
John, Michael

3-хлоро-4-метилфенили,
3-хлоро-5метилфенили,
3-хлоро-6-метил-фенили, 2-

(54) ДЕРИВАТИ 5-((ХАЛОФЕНИЛ)-3ХИДРОКСИ-ПИРИДИН-2-IL)-НА

флуоро-3-метилфенили,
2-флуоро-4метилфенили, 2-флуоро-5-метилфенили, 2-

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА КАКО

флуоро-6-метилфенили,

ИНТЕРМЕДИЈАРИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА
КАРБОНИЛАМИНО НА АЛКАНСКИТЕ

метилфенили, 3-флуоро-4-метилфенили, 3флуоро-5-метилфенили,
и
3-флуоро-6-

КИСЕЛИНИ, НИВНИТЕ ЕСТРИ И АМИДИ
(57)
1
Соединение на формулата:

метилфенили;
R10 единици представуваат најмалку една од

2,53,4-

3-флуоро-2-

опционо присатни супституции за атомот на
водород на прстен; или двете R10 единици
можат

да

се

супституиран
циклоалкилен

спојат

за

да

формираат

или несупституиран
C4-C8
прстен,
супституиран
или

несупституиран C6 или C10 арилен прстен,
супституиран
или несупституиран
C2-C8
хетероцикличен прстен, или супституиран или
несупституиран C3 дo C5 хетероарилен прстен,
во која што А представува прстен одбран
помеѓу:
2,3-дифлуорофенили,
3,5-дифлуорофенили,

3,4-дифлуоро-фенили,
2-хлорофенили,

хлорофенили,
2,3-дихлорофенили,
дихлорофенили,3-бромофенили,

33,43,5-

каде што хетероцикличните и хетероарилните
прстења опфаќаат еден или повеќе хетеро
атоми независно одбрани помеѓу кислород (O),
aзот

(N),

или

сумпор

(S).

, има уште 3 патентни барања

дихлорофенили, 2,3,4-трифлуорофенили, 2,3,5-
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

кој ја опфаќа еластичната ткаенина која што го

(51) A 47C 27/08, A 47C 27/05
(13) Т1
(22) 17/11/2017

поврзува (1) површинскиот слој, еластичните
носечки рамки (2), страничната поврзувачка

(45) 30/06/2018
(30) CN20131222649 06/06/2013 CN and

ткаенина (3), oбласта (4) на полнење,
грануларни полнила (5), влез/излез (6) на

CN20132430806U 19/07/2013 CN
(96) 20/05/2014 EP14806996.6

полнила, долна поврзувачка ткаенина (7), кај кој
се горните површини на еластични носечки

(97) 20/09/2017 EP3005907

рамки (2) поврзани за еластичната поврзувачка

(73) Zhang, Shaohua
Tow 4 No. 4

ткаенина (1) на површинскиот слој додека
нивните долни површини се поврзани за

Nanchangshi
Liangzhongchang

долната поврзувачката ткаенина (7), a предните
страни и задните страни на еластичните

Xihu, Nanchangshi
Jiangxi 330046, CN

носечки рамки (2) се поврзани за страничната
поврзувачката ткаенина (3); и кај кој просторот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

формиран од еластични носечки рамки (2),

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Zhang, Shaohua

еластични
поврзувачки
ткаенини
(1)
површинскиот слој, со долната поврзувачка

(54) ДУШЕК ЗА РАМНОМЕРНО ПРИМАЊЕ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ТЕЖИНАТА НА

ткаенина (7) и со страничната поврзувачка
ткаенина (3) представува област (4) за полнење

ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
(57) 1 Душекот за рамномерно примање и

во која што се полнат грануларните полнила
(5), н а з н а ч е н со т о а, што влезот/излезот

распоредување на тежината на човечкото тело,

(6) на полнила е обезбеден за страничната

(11) 8333
(21) 2017/884

Патенти
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поврзувачката

ткаенина

(3)

и

што

(8, 9, 10, 11) за делови на човечкото тело

на

стапала,

поврзани за еластичната поврзувачка ткаенина

ограничувачкиот
појас
(9)
на
нозе,
ограничувачките појаси (10) на колкови и

(1) за површинскиот слој и долната поврзувачка
ткаенина (7), респективно, а ширината на секој

ограничувачкиот појас (11) за грбот, кои што се
паралелно распоредени,
обезбедени во

од ограничинителните појаси (8, 9, 10, 11) е
помала од онаа област (4) на полнење.

областа (4) на полнење, при што горниот крај и
долниот крај на секој од ограничувачките појаси

, има уште 6 патентни барања

(51) A 61K 9/20, A 61K 31/505

BOITA, Tudor; MACOVEI, Lenuta and TELISÇA,

oграничувачкиот

појас

(8)

(11) 8334

(13) Т1

Amalia-Diana

(21) 2017/885

(22) 17/11/2017
(45) 30/06/2018

(54) СТАБИЛНА ФАРМАЦЕВТСКА
КОМПОЗИЦИЈА КОЈА ШТО ГО ОПФАЌА

(30) RO20130000322 25/04/2013 RO
(96) 20/02/2014 EP14464003.4

АМОРФЕН РОСУВАСТАТИН-КАЛЦИЈУМ
(57)
1
Фармацевтската композиција на

(97) 25/10/2017 EP2805714
(73) Antibiotice S.A.

компримирана таблета, која што содржи
аморфен
росувастатин-калцијум,
калцијум

Str. Valea Lupului 1

карбонат како стабилизирачки агенс и лактоза

707410 Iasi , RO
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

монохидрат како растворлив полнач, обложен
со филм на база на поливинил на алкохол, без

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) POTUR, Roxana-Georgiana; MOISUC,

оксид на железо, во која што се калцијум
карбонат и лактозата монохидрат во однос од

Lacramioara Stefania; Saraficeanu, Nicoleta;

1:3
дo
, има уште 7 патентни барања
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(105) на тој предаен уред, при што спомнатата

(51) H 04L 29/06
(13) Т1
(22) 20/11/2017

комуникација
на предајниот уред содржи
идентификатор (108a) на давателот кој се

(45) 30/06/2018
(30) EP20140150856 10/01/2014 --

однесува на спомнатиот давател и спомнатата
еднократна
заедничка
шифра
(108b);

(96) 09/01/2015 EP15700285.8

најмалку еден сервер кој понатаму го опфаќа

(97) 08/11/2017 EP3092774
(73) Priviti Pte. Ltd.

процесорот,
најмалку
една
интерфејс
комуникација и меморија која што содржи

Level 24, Suite 03-36
31 Rochester Drive

најмалку еден влез (103) кој што се однесува на
спомнатиот најмалку еден сет на поврзани

Singapore 138637, SG
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

контролирани креденцијали, каде што секој
влез е поврзан со најмалку еден запис (102),

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

каде што записот се однесува

(72) BARRY, Gerard and BARRY, Declan
(54) Систем и постапка за препраќање на

давател и опфаќа идентификатор на давател и
тајна шифра врзана за идентификаторот на

креденцијали
(57) 1 Системот (100) за дозволување на

давателот;
во која што спомнатиот најмалку еден сервер е

пропраќање на најмалку еден сет
контролирани
креденцијали
поврзани

конфигуриран
да:
a) ја добива спомнатата комуникација (104) на

(11) 8335
(21) 2017/886

на
со

на било кој

давател од страна на серверот до мрежната

приемниот

крајна точка, при што спомнатиот систем
опфаќа:

b) добива спомнатата комуникација (105) од
предајниот
уред;

најмалку
најмалку

точка;
(109)

c) бара совпаѓање на спомнатата еднократна
заедничка
шифра
(109b)
содржана
во

конфигуриран за испраќање на комуникација
(104) на тој приемен уред, при што спомнатата

спомнатата комуникација (104) на приемниот
уред со спомнатата еднократна заедничка

комуникација на приемниот уред содржи тајна

шифра

шифра (109a) која се однесува на спомнатиот
давател и еднократна заедничка шифра (109b);

комуникација (105) на предајниот уред;
d) го започнува пребарувањето по целниот

најмалку
еден
предаен
уред
(108)
конфигуриран за испраќање на комуникација

запис со поврзување на спомнаттиот тајна
шифра во спомнатата комуникација (104) на

една
еден

Патенти

мрежна
крајна
приемен
уред

(108b)

уред;

содржана

во

спомнатата
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приемниот уред со спомнатиот идентификатор

g) дозволува повлекување на

на давателот во спомнатата комуникација (105)

најмалку еден сет на поврзани контролирани

на преносниот уред, при што и спомнатата
комуникација на приемниот уред и спомнатата

креденцијали кои што се
спомнатиот
влез
(103)

комуникација на преносниот уред ја содржат
истата еднократна заедничка шифра (108b,

ослободување на спомнатиот најмалку еден сет
на поврзани контролирани креденцијали кон

109b);
e) спроведува барање по спомнатиот целен

спомнатата мрежна крајна точка (110), при што
мрежната крајна точка е дозволен примач од

запис кој што го опфаќа и спомнатата тајна

тип на спомнатиот најмалку еден сет на

шифра (109a) и спомнатиот идентификатор
(108a)
на
давателот;

поврзани

f) идентифицира
спомнатиот

, има уште 35 патентни барања

влез (103)
целен

поврзан со
запис;

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/32, C 07K 16/30
(11) 8286
(21) 2017/888

(13) Т1
(22) 20/11/2017

контролирани

спомнатиот

однесуваат на
и
дозволува

креденцијали.

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Hettmann, Thore; Freeman, Daniel J. and

(45) 30/06/2018
(30) US261149P 13/11/2009 US

Radinsky, Robert
(54) МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

(96) 12/11/2010 EP13189092.3

ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА

(97) 25/10/2017 EP2719708
(73) Amgen Inc. and Daiichi Sankyo Europe

ПОВРЗАНИ СО HER-3

GmbH
Thousand Oaks, California 91320-1799, US and

(57) 1 Прв агенс и втор агенс за употреба при
третирањето
или
спречувањето
на

81379 München, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

хиперпролиферативно за¬бо¬лување поврзано
со
HER-3,

индустриската сопственост ЖИВКО

каде што споменатото хиперпролиферативно
заболување
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експресија

на

споменатиот

втор

HER-3,
агенс

како што е прикажано во НИЗА ИД БР: 315; и

е

аминокиселинска низа со лесен синџир која што

трастузумаб,
и
каде што споменатиот прв агенс е антиген-

содржи CDRL1 како што е прикажано во НИЗА
ИД БР: 340; CDRL2 како што е прикажано во

врзувачки протеин кој што се врзува за HER-3,
и содржи: аминокиселинска низа со тежок

НИЗА ИД БР: 344; и CDRL3 како што е
прикажа¬но
во
НИЗА
ИД
БР:
387.

синџир која што содржи CDRH1 како што е
прикажано во НИЗА ИД БР: 256; CDRH2 како

, има уште 10 патентни барања

што е прикажано во НИЗА ИД БР: 282; и CDRH3

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506,

300 Technology Square

A 61K 31/4375, A 61K 45/06, A 61P 3/10, A 61P
27/00

Level 2
Cambridge, MA 02139, US

(11) 8337
(21) 2017/890

(13) Т1
(22) 20/11/2017

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

(45) 30/06/2018

(72) ASKEW, Ben, C.; HEIDEBRECHT, Richard,

(30) US201361762087P 07/02/2013 US and
US201361900706P 06/11/2013 US

W.; FURUYA, Takeru; DUGGAN, Mark, E. and
EDWARDS, D., Scott

(96) 07/02/2014 EP14749249.0
(97) 27/09/2017 EP2953948

(54) ФЛУОРИРАНИ ИНТЕГРИН
АНТАГОНИСТИ

(73) Scifluor Life Sciences, Inc

Патенти
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(57)

1

Соединение

со

формула

I:

R и R’ се секој независно H или F, или R и R’,
заедно со јаглеродниот атом кон којшто тие се
сврзани, формира 3- или 4-член карбоцикличен
или
хетероцикличен
прстен;
Q
X
Y

или негова фармацевтска прифатлива сол
или
солват,
кадешто:
Z

е
е
е

CH
CH

или
или

N;
N;

R1 е метокси супституиран со 0, 1, 2, или 3
флуорни атоми; и при тoа соединението со
формула (I) содржи барем еден флуорен атом.

е
, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/437, A 61K 31/44, A 61K 9/28, A

(97) 01/11/2017 EP2618819

61K 9/16, A 61K 9/00
(11) 8338

(13) Т1

(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca, 223

(21) 2017/892

(22) 21/11/2017

20126 Milano, IT

(45) 30/06/2018
(30) IT2010BO00567 22/09/2010 IT;

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

IT2010BO00638 22/10/2010 IT and
IT2011BO00012 19/01/2011 IT

(72) GIUSEPPE CLAUDIO, Viscomi; PAOLA,
Maffei; GIUSEPPE, Bottoni and MARIA, Grimaldi

(96) 21/09/2011 EP11776879.6
118 | С т р а н а
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ

форми на рифаксимин, во количина којашто

КОИШТО СОДРЖАТ РИФАКСИМИН,

содржи

ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

ii) фармацевтски прифатливи екстрагрануларни
ексципиенси,
и
опционално

ИНТЕСТИНАЛНА БОЛЕСТ
(57) 1 Фармацевтски состав во формата на

iii)

таблети

содржат

кадешто
вкупната
количина
на
екстрагрануларните ексципиенси содржани во

коишто

таблетата не преминуваат 30% од тежината на

i)

коишто

гастрорезистентни

микрогранули

100

и

филм-формирано

800

mg,

обложување

содржат хидрат или солватна форма на
рифаксимин β сам или во смеса со други

таблетата.

кристални, хидратни, солватни или аморфни

, има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 15/10
(11) 8339

(13) Т1

кон примерок кој што содржи нуклеинска
киселина за да се добие лизиран раствор; или

(22) 21/11/2017
(45) 30/06/2018

(b) додавање на пуфер на лизис со основна pH
во комбинација со врзувачки пуфер кон

(21) 2017/893

(30) IN2010CHE50 07/01/2010 IN

примерокот за да се добие лизиран раствор;

(96) 06/01/2011 EP11730170.5
(97) 23/08/2017 EP2521780

(c) додавање на врзувачки пуфер кон растворот
добиен во чекор (a) за да ја врзе нуклеинската

(73) Bigtec Private Limited
IInd Floor SID Entrepreneurship Building Indian

киселина кон памучна матрица или директно
врзување на растворот од чекор (b) кон

Institute of Science Campus Bangalore
Karnataka 560 012, IN

памучна матрица, кадешто врзаната pH е 8 дo
10;
и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(d) миење со пуфер за миење и испирање на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PULLELA, Phani, Kumar; MANOJ,

памучната матрица врзана за нуклеинската
киселина со пуфер за испирање за да се

Mulakkapurath, Narayanan; GANDHAVALLA,
Santhosh, Kumar; PINTO, Mitchell, Preetham;

изолира и прочисти нуклеинската киселина;

NAIR, Chandrasekhar, Bhaskaran and
SUBBARAO, Pillarisetti, Venkata

кадешто пуферот на лизизот содржи гвандин
тиоцијаната или гвандин хлороводород, EDTA,

(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗОЛАЦИЈА НА

Tris, детергент, и опционално уреа, полиол,

НУКЛЕИДНИ АЦИДИ И ОПРЕМА ЗА ТОА
(57) 1 Постапка за изолирање на нуклеинска

моновалентна сол која што ја содржи катјонска
групата IA и/или бивалентна сол која што ја

киселина од примерок, наведената постапка се
состои
од
чекори
на:

содржи катјонска групата IA и протеински
дигестивен
ензим.

(a) додавање на пуфер на лизис со основна pH

, има уште 13 патентни барања
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подготвување на дебелото црево на субјектот

(51) A 23L 33/10, A 23L 2/38
(13) Т1
(22) 22/11/2017

за медицинска процедура, кадешто комплетот
содржи прехрамбени производи со ниско ниво

(45) 30/06/2018
(30) US20080134242 09/07/2008 US

на влакна и остатоци доволни за сите оброци
да бидат проголтани кај субјект за специфичен

(96) 09/07/2009 EP09795214.7
(97) 06/09/2017 EP2309878

период пред медицинската процедура и
кадешто прехрамбените производи со ниското

(73) The General Hospital Corporation

ниво на влакна и остатоци имаат вклучен

55 Fruit Street
Boston, MA 02114, US

лаксативен агенс избран од групата составена
од полиетилен гликол (PEG), дибазен натриум

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

фосфат, монобазен натриум фосфат, натриум
бифосфат, магнезиум хидроксид и магнезиум

(72) SIEGEL, Corey, A.; KNUTH, Douglas and
KORZENIK, Joshua

сулфат, и потоа кадешто лаксативниот агенс е
во количина доволна да се предизвика

(54) ДИЕТАЛНИ ПУРГАТИВИ

произведување на водена жолта столица со

(57)
1
Комплет за обезбедување на
терапевтски диетален режим којшто содржи

светло
жолт
исцедок
кај
, има уште 12 патентни барања

(11) 8340
(21) 2017/894

многубројни

прехрамбени
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(51) C 07D 513/16, C 07D 513/06, A 61K 31/519,
A 61P 7/06
(11) 8287
(21) 2017/895

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

(13) Т1
(22) 23/11/2017
(45) 30/06/2018

(30) IN1249KO2009 13/10/2009 IN
(96) 31/08/2010 EP10760108.0
(97) 04/10/2017 EP2385948
(73) Torrent Pharmaceuticals Limited
Gujarat, IN
(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) CHHIPA, Laxmikant; CHAUTHAIWALE,
Vijay; SRIVASTAVA, Sanjay; GUPTA, Ramesh,
Chandra; DESHPANDE, Shailesh; CHAUDHARI,
Anita; MOHANAN, Anookh; DUTT, Chaitanya;
BADANTHADKA, Murali and JAMADARKHANA,
Prashant, G.
(54) ФУЗИОНИРАНИ ТИАЗОЛО И ОКСАЗОЛО
ПИРИМИДИНОНИ

Патенти

нивни фармацевтски прифатливи соли и нивни
стереоизомери, тавтомери, хидрати, и солвати;
Каде
што,
Кога Y е NR4, O, S или SO2, m е 1 до 2 и кога Y
е
C(R5)(R6),
m
е
1
до
4;
n
е
1
до
6;
P е -OH, -OR7, -NH2, -NHR7, -NR7 R7’, NHSO2R7, -NHCOR7, -NHOH или -NHOR7;
X е -OH, -OR7, -SR7, -SOR7, -SO2R7, -NHR7
или
Z

-NR7R7’;
е

S

или

O;
121 | С т р а н а
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R е водород, линеарен или разгранет (C1-

арил, хетероарил, флуоро, -COOH, -CONH-(C1-

C8)алкил,

-(C1-

C8)алкил, -NHCO-(C1-C8)алкил, -NHCO-арил , -

C8)алкил-хе¬те¬роарил;
R1 и R2 се независно селектирани од водород,

NHCO-хетероарил, -NH-SO2(C1-C8)алкил,-NHSO2-арил
и
NH-SO2-хетероарил;

линеарен или разгранет -(C1-C8)алкил, - (C3C7) циклоалкил, арил, хетероарил, -CH2-арил и

R5 и R6 може да се спојат заедно за да
формираат
3-6
член
карбоцикличен,

-CH2-хетероарил,
или
R1 и R2 може да се спојат заедно за да

хетероарил
или
хетероцикличен
прстен;
R7, R7’, R10 и R10’ се независно селектирани

формираат 3-6 член моноцикличен или 9-12

од линеарен или разгранет (C1-C8)алкил, (C3-

член
бицикличен
прстен;
R заедно со R1 или R2 од соседниот јаглероден

C7)
циклоалкил
и
-(C1-C8)алкиларил;
R7 и R7’ или R10 и R10’ заедно со азотниот

атом може да формира 3-6 член моноцик-личен
или 8-11 член бицикличен хетероарил или

атом за кој што тие се закачени, може да
формираат 5-6 член моноцикличен или 8-14

хетероцикличен
R3 и R3’ во секоја

член бицикличен заситен и делумно заситен
прстен. Прстенот може да содржи 1 до 3

или

-(C1-C8)алкиларил

селектиран

водород,

е

или

хетероатоми селектирани од N, S & O. Каде

разгранет (C1-C8)алкил, (C1-C5) алкокси и
хало;

што заситениот и делумно заситениот прстен
може да бидат незадолжително заменети со

R3 и R3’ може да бидат присутни во гем дихало, гем ди-алкил или спироциклоалкил

еден или повеќе супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од -

аран¬ж¬ман;
R4 е селектиран од групата која што се состои

(C1-C8)алкил,
хетероцикличен,

од водород, линеарен или разгранет (C1-C8)

алкокси, хало, -CN, -CF3, -OCF3, -O-арил,-SO2-

алкил, (C3-C7) циклоалкил, арил, хетероарил, (C1-C8)
алкил-арил,
-(C1-C8)алкил-

(C1-C8)-алкил, -SO2-арил, -NH2, -NHR10, NR10R10’, -NH-CO-(C1-C8)алкил, -NH-SO2-(C1-

хетеро¬арил, -(C1-C2)алкил- хетероцикличен, C(O)R8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -C(S)NR8R9 и -

C8)алкил, -NH-SO2-арил, -COOH, -C(O)NHалкил, -CONH-арил, -CONH-хетероарил , -

SO2R8, ка¬де што арил и хетероарил
радикалите се незадолжително заменети со

C(O)O-(C1-C8)алкил, -C(O)O-арил, -SO2NH-(C1C8)алкил, -SO2NH-арил и-SO2NH-хетероарил;

еден или повеќе суп¬ституенти селектирани од

R8 е селектиран од групата која што се состои

групата која што се состои од -(C1-C8) алкил, (C3-C7) цик¬ло¬ал¬кил, хетероцикличен, арил,

од линеарен или разгранет (C1-C8) алкил, (C3C7)
циклоалкил,
-(C1-C8)алкил-(C3-

хетероарил, -OH, -алкокси, хало, CN, -CF3, OCF3, -O-арил, -SO2-(C1-C8)-алкил, -SO2-арил,

C7)циклоалкил, хетероцикличен, арил, -(C1C8)ал-кил-арил,
-(C1-C2)алкил-

-NH2, -NHR10, -NR10R10’, -NH-CO-(C1-C8)
алкил, -NH-SO2-(C1-C8)алкил, -NH-SO2-арил, -

хетероцикличен, хетероарил и -(C1-C8)алкилхетероарил, каде што арил и хетероарил

COOH, -C(O)NH-алкил, -CONH-арил, -CONH-

радикалите се незадолжително заменети со

хетероарил ,-C(O)O-(C1-C8)алкил, -C(O)O-арил,
-SO2NH-(C1-C8)алкил, -SO2NH-арил и -SO2NH-

еден или повеќе суп¬сти¬туенти селектирани
од линеарен или разгранет (C1-C8)алкил, (C3-

хетероарил;
R5 и R6 се независно селектирани од групата

C7)циклоалкил,
C7)циклоалкил,

која што се состои од водород, линеарен или
разгранет (C1-C8)алкил, (C3-C7) циклоалкил,

хетероцикличен, -OH, алкокси, хало, -CN, -CF3,
-OCF3, -O-арил, -SO2-(C1-C8)алкил, -SO2-арил,
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прстен;
независно
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Патенти

Гласник Бр.6/2018

-NH2,

-NHR10,

30 Јуни 2018

-NR10R10’,

-NH-CO-(C1-

C8)алкил

или

-(C1-C8)алкиларил;

C8)алкил, -NH-SO2-(C1-C8)алкил, -C(O)OH, -

R8 и R9 заедно со азотниот атом за кој што тие

C(O)NH-(C1-C8)алкил, -CONH-арил, -CONHхете¬ро¬арил,
-NHCONH-(C1-C8)алкил,
-

се закачени, може да формираат 5-6 член
заситен
прстен.

NHCONH-арил, -S02NH-(C1-C8)алкил, -SO2NHарил
и-SO2NH-хетероарил;

, има уште 10 патентни барања

R9 е водород, линеарен или разгранет (C1-

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088
(11) 8336
(13) Т1

(72) BETTENCOURT, Brian; FITZGERALD,
Kevin; BUTLER, James; BORODOVSKY, Anna;

(21) 2017/899

KUCHIMANCHI, Satyanarayana; CHARISSE,

(22) 23/11/2017

(45) 30/06/2018
(30) US201361782531P 14/03/2013 US;

Klaus; MANOHARAN, Muthiah; MAIER, Martin;
RAJEEV, Kallanthottathil, G. and FOSTER, Donald

US201361837399P 20/06/2013 US;
US201361904579P 15/11/2013 US;

(54) КОМПЛЕМЕНТНА КОМПОНЕНТА Ц5
ИРНК СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА

US201361912777P 06/12/2013 US and
US201461942367P 20/02/2014 US

УПОТРЕБА
(57) 1 Агенс од рибонуклеинска киселина со

(96) 13/03/2014 EP14722018.0

две низи (днРНК) погоден за инхибирање

(97) 23/08/2017 EP2970974
(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

експресија на комплементна компонента Ц5,
назначено со тоа, што наведената днРНК

300 Third Street, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142, US

содржи чуствителна низа и античуствителна
низа, античуствителната низа содржи регион на

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

комплементарност што содржи барем 15
гранични нуклеотиди од СЕК ИД БР:113.
, има уште 20 патентни барања

Патенти
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30 Јуни 2018

(51) H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/176, H

прием

на

податочен

тек;

04N 19/96, H 04N 19/593, H 04N 19/82, H 04N
19/182

екстрактор (220) на податок на слика и
кодирана информација кој што е конфигуриран

(13) Т1
(22) 23/11/2017

за еккстрахирање на информација која што
укажува на начин на внатрешно предвидување

(45) 30/06/2018
(30) KR20090075855 17/08/2009 KR

применето на постојниот блок со цел да биде
декодиран,
од
податочен
тек

(96) 17/08/2010 EP15163276.7

декодер на податок за слика (230) кој што е

(97) 22/11/2017 EP2911402
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

конфигуриран за декодирање на постојниот
блок
и
содржи:

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

единица за определување на референтен
пиксел (1220) кој што определува еден или

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

повеќе соседни пиксели кои што се наоѓаат
веднаш до постојниот блок или филтрирани

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

соседни пиксели филтрирани од страна на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Min, Jung-Hye; Han, Woo-Jin and Kim, Il-koo

соседните пиксели како референтни пиксели,
врз основа на најмалку една димензија на

(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО

постојниот блок и начин на внатрешно
предвидување
на
постојниот
блок;

(11) 8341
(21) 2017/900

Уред за декодирање на слика,
содржи:

единица за филтрирање на соседни пиксели
(1210) која што е конфигурирана да ги

приемник (210) кој што е конфигуриран за

филтрира соседните пиксели од постојниот

(57) 1 1.
уредот
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

блок;
единица

и
за

изведба

со

постојната

длабочина

на

кодирање

е

внатрешно

поделена во една или повеќе единици за

предвидување (1230) која што озведува
внатрешно предвидување на постојниот блок со

предвидување на кдирањето и кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање е

употреба на екстрахирана информација и
определување
на
референтни
пиксели,

поделена во една или повеќе единици за
трансформација за инверзна трансформација,

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

кадешто едната или повеќето единици за
предвидување се добиени во согласност со

вклучуваат 2N соседни пиксели кои се наоѓаат

видот на партиција која што е екстрахирана од

веднаш до горна страна и горна десна страна
на постојниот блок и 2N соседни пиксели кои се

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

наоѓаат веднаш до лева страна и долна лева
страна
на
постојниот
блок,

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

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

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

квадрат,

согласно

на

за

кодираната единица со постојната длабочина

максимална димензија на кодирана единица,
максимална
кодирана
единица
помеѓу

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

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

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

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

трансформација поделена од кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање се

поделената

од

со еднаква димензија и едната или повеќето

тек,
кодирана

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

длабочина е една од податочните единици во
форма на квадрат поделени од кодирана

единицата за трансформација која што е
екстрахирана
од
податочниот
тек,

единица со повисока длабочина на кодирање,
кога
поделената
информација
покажува

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

делење на кодирана единица со постојна

повеќето единици за предвидување се исти

длабочина на кодирање, кодираната единица
со постојната длабочина на кодирање е

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

поделена во кодирани единици со подлабока
длабочина на кодирање преку делење на

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

висина и ширина на кодираната единица од
постојната кодирана длабочина со 2 во

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

согласност

информација,

постојниот блок е еден од едната или повеќето

независно од соседните кодирани единици,
кога поделената информација покажува не-

единици за предвидување од кодираната
единица со постојна длабочина на кодирање.

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

, има уште 0 патентни барања

информација

податочниот
кодирана единица

Патенти

информацијата

со

од

добиена

постојна

поделената
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(51) C 09K 5/10, C 09K 5/20, C 23F 11/12, C 23F

(57) 1 Aдитив за ладење на мотор што содржи:

11/14
(11) 8273

(13) Т1

а. сол на C6-C12 алифатична монобазна
карбоксилна киселина присутна во оспег од 40

(22) 23/01/2018
(45) 30/06/2018

тежински проценти до 70 тежински проценти од
адитивот за ладење на мотор базирано на

(21) 2018/56

(30) US201313833742 15/03/2013 US
(96) 13/03/2014 EP14159350.9

молекуларната
карбоксилна

(97) 25/10/2017 EP2778208

б.

(73) Valvoline Licensing and Intellectual
Property LLC

ц. вода, во количина од 25 тежински проценти
до 35 тежински проценти, релативно на

100 Valvoline Way Lexington, KY 40509, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

вкупната тежина на адитивот за ладење на
мотор.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Turcotte, David E.

, има уште 11 патентни барања

сол

на

тежина
азол

на

монобазната
киселина;

соединение;

и

(54) АДИТИВ ЗА ЛАДЕЊЕ НА МОТОР

(51) C 07D 213/74, C 07D 413/14, C 07D 233/88,

403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D

C 07D 237/20, C 07D 239/42, C 07D 241/20, C
07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D

405/12, C 07D 405/14, C 07D 213/75
(11) 8269
(13) Т1
(21) 2018/57
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(22) 23/01/2018
Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(45) 30/06/2018

DILLON, Michael Patrick; DIPESA, Alan; HU,

(30) US201361783558P 14/03/2013 US

Cheng; LOU, Yan; PAN, Yue; POLYAKOV, Valery;

(96) 13/03/2014 EP14714134.5
(97) 01/11/2017 EP2970216

SETTI, Lina; TAFT, Benjamin; TANNER, Huw and
WAN, Lifeng

(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(54) БИАРИЛ АМИД СОЕДИНЕНИЈА КАКО
КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

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

(57)

1

Соединение

одбрано

од:

(72) BURGER, Matthew; SMITH, Aaron; RICO,
Alice; RAMURTHY, Savithri; SUBRAMANIAN,
Sharadha; YUSUFF, Naeem; NISHIGUCHI,

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Gisele; AVERSA, Robert; BARSANTI, Paul A.;

, има уште 9 патентни барања

(51) C 07C 231/12, C 07C 233/18, A 61K 31/165,
A 61P 25/24, A 61P 25/20, A 61P 25/06, A 61P

(72) ZHANG, Peng; SHAN, Hanbin; YUAN,
Zhedong; HUANG, Yu and YU, Xiong

25/22
(11) 8199

(13) Т1

(54) ИНТЕРМЕДИЕРИ НА АГОМЕЛАТИН И
ПОСТАПКА ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА

(21) 2018/59

(22) 23/01/2018

(57) 1 Соединението А од следната формула

(45) 30/06/2018
(30) CN20101197370 08/06/2010 CN
(96) 08/06/2011 EP11791930.8
(97) 25/10/2017 EP2580189
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

, има уште 12 патентни барања

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/715, C 07K 14/54

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

(11) 8201

(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2018/63

(22) 23/01/2018
(45) 30/06/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew J.;

(30) US201461989757P 07/05/2014 US
(96) 07/05/2015 EP15727106.5

WANG, Li-Hsien and XUE, Yingzi
(54) ХУМАНИЗИРАНИ IL-4 И IL-4R АЛФА

(97) 08/11/2017 EP3027015
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

ЖИВОТНИ

Патенти
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(57) 1 Глодар, којшто се карактеризира со тоа

почетен кодон ATG на кодирачкиот егзон 1 до

што содржи замена на геномскиот фрагмент на

кодирачкиот егзон 5 на ген за глодарска IL-4Rα,

генот за глодарска IL-4Rα на локусот за
ендогена глодарска IL-4Rα со геномскиот

додека геномскиот фрагмент на генот за
човечка IL-4Rα содржи почетен кодон ATG на

фрагмент на генот за човечка IL4-Rα со што би
се добил ген за хуманизирана IL-4Rα која што

кодирачкиот егзон 1 до кодирачкиот егзон 5 на
генот
за
човечка
IL-4Rα,
кадешто

го содржи почетниот кодон ATG на кодирачкиот
егзон 1 до кодирачкиот егзон 5 на генот на

експримирањето на генот за хуманизирана IL4Rα е под контрола на регулациските елементи

човечка IL-4Rα, како и кодирачките егзони 6-9

на глодарската IL-4Rα на локусот за ендогена

гени за глодарска IL-4Rα, кадешто геномскиот
фрагмен на генот за глодарска IL-4Rα содржи

глодарска
, има уште 11 патентни барања

(51) A 61L 9/14

(72) LONG, Matteo

(11) 8256
(21) 2018/64

IL-4Rα.

(13) Т1
(22) 24/01/2018

(54) Систем (1) за извршување, следење,
надгледување и контрола на постапка за

(45) 30/06/2018

намалување на вкупната количина на

(30) IT2012TO00589 04/07/2012 IT
(96) 03/07/2013 EP13762254.4

бактерии во затворена средина
(57) 1 Систем (1) за извршување, следење,

(97) 22/11/2017 EP2869853
(73) WORKINPROGRESS ITALIA S.R.L.

надгледување и контрола на постапка за
намалување на вкупната количина на бактерии

Corso Garibaldi, 49 20121 Milano, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

во

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

- уред за идентификување на околина (2) кој
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затворена

средина,

којшто

содржи:

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

што содржи информација које е поврзана со

квалитативната бактериска концентрација во

затворената

затворената

средина;

околина;

- уред (3) за микронизација на деконтаминирана
супстанција (12) во воздухот во форма на сува

централен
сервер
(6)
поставен
за
процесирање на податок примен од дифузерот

магла низ дифузер (9),
информацијата содржана

на
за

(9), од сензорот за детекција (4) и од сензор за
моментална бактериска анализа (5), за да ги

идентификување
на
околина
(2);
- сензор за детекција (4) адаптиран да ја

идентификува аномалиите во однос на
посакувана квантитаивна и квалитативна на

детектира

на

бактериски

cе
со

резултати добиени како резултат на дифузијата
на
деконтаминираната
супстанција
(12).

врз
во

основа
уредот

концентрацијата

деконтаминираната
карактеризира

супстанција

(12);

објект

и

потврди

бактериските

- сензор за моментална бактериска анализа (5)
поставен за одредување на квнатитативната и

, има уште 5 патентни барања

(51) C 07K 16/46, C 07K 14/755, A 61K 38/37, A

US20100410929P 07/11/2010 US;

61P 7/04

US20100419676P 03/12/2010 US and

(11) 8262
(21) 2018/65

(13) Т1
(22) 25/01/2018

USUS20090285054P 09/12/2009 US
(96) 06/12/2010 EP10835255.0

(45) 30/06/2018
(30) US20090267070P 06/12/2009 US;

(97) 15/11/2017 EP2506868
(73) Bioverativ Therapeutics Inc.

US20100301592P 04/02/2010 US;
US20100363065P 09/07/2010 US;

225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

US20100373113P 12/08/2010 US;

Пиринска 66, 7500, Прилеп

Патенти
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1

Химерен полипептид кој што содржи

(72) DUMONT, Jennifer, A.; LOW, Susan;

(57)

BITONTI, Alan, J.; PIERCE, Glenn; LUK, Alvin;

Фактор VIII дел и не-Фактор VIII дел, за

JIANG, Haiyan; MCKINNEY, Byron; OTTMER,
Matt; SOMMER, Jurg; NUGENT, Karen; LI, Lian

употреба при спречу¬вање или третирање на
епизода на крвавење кај човечки субјект, каде

and PETERS, Robert
(54) ФАКТОР VIII-FC ХИМЕРНИ И ХИБРИДНИ

што химерниот полипептид треба да се дава во
доза од 25 IU/kg до 65 IU/kg во интервал за

ПОЛИПЕПТИДИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА

давање на дозата од еднаш на секои 3 или
повеќе денови, каде што не-Фактор VIII делот е
FcRn

врзувачки

партнер

(FcRn

BP).

, има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 207/273, A 61K 31/4439, A 61K

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

31/428, A 61K 31/427, A 61K 31/423, A 61K
31/403, A 61K 31/4025, A 61K 31/4015, A 61K

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

31/506, A 61K 31/497, A 61K 31/42, A 61P 9/00,

(72) OHATA, Kohei; TAKAHASHI, Hiroyasu;

A 61P 43/00, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P
31/18, A 61P 31/04, A 61P 29/00, A 61P 25/04, A

SAITO, Yoshifumi; TSUDA, Kosuke and
SHIBASAKI, Mitsuhito

61P 25/00, A 61P 11/00
(11) 8241

(13) Т1

(54) Деривати на уреа или нејзини
фармаколошко прифатливи соли

(22) 25/01/2018
(45) 30/06/2018

употребливи како агонисти на формил
пептиден сличен рецептор 1 (FPRL-1)

(21) 2018/66

(30) JP2013245502 28/11/2013 JP

(57) 1 1. Соединение претставено со општата

(96) 27/11/2014 EP14865553.3
(97) 08/11/2017 EP3075726

формула (I) или негова фармаколошки
прифатлива сол, или солват или негов хидрат:

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.
6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo
101-8311, JP
130 | С т р а н а
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опционално

има

супституент(и);

R2 и R3 се секој независно водороден атом или
C1 до C6 алкил група која опционално има
супституент(и)
или заедно формираат C2 до C6 алкилен група;
и
секој јаглероден атом означен со ѕвездичка е
асиметричен
јаглероден
атом;
каде што, во формулата (I), Ar1 е фенил група
која опционално има супституент(и), 5-члена
ароматична
хетероциклична група која опционално има
супституент(и),

6-члена

ароматична

хетероциклична група која опционално има
супституент(и), или бициклична ароматична
хетероциклична група која има 8 или 9 атоми и
која
опционално
има
супституент(и);
Ar2 е фенил група која опционално има
супституент(и)
(освен
за
фенил
група
супституирана само со халотен атом(и)), 5члена ароматична хетероциклична група која
опционално
има
супституент(и),
6-члена
ароматична
опционално

хетероциклична
група
има
супституент(и),

која
или

бициклична ароматична хетероциклична група
која има 8 или 9 атоми и која опционално има
супституент(и);
X е група избрана од група која се состои од
следните
a),
b),
и
c),
a)
b)

кислороден

атом или
NR4,

сулфурен

атом,
и

c)
NOR4,
каде
што,
каде X е b) или c), R4 е водороден атом, фенил
група која опционално има супституент(и),
хетероциклична група која опционално има
супституент(и), или C1 до C6 алкил група која
опционално
има
супституент(и);
R1 е водороден атом, хидрокси група, C1 до C6
алкокси
група
која
опционално
има
супституент(и), или C1 до C6 алкил група која

Патенти

каде што терминот "која опционално има
супституент(и)"
означува
опционално
супституирани со еден или повеќе супституенти
избрани од група која се состои од:
халогени атоми, амино група, хидрокси група,
цијано група, нитро група, карбокси група, C1 до
C6
алкоксикарбонил групи, формил група, C1 до
C6 ацил групи, C1 до C6 алкил групи, C1 до C6
алкиламино групи, ди-C1 до C6 алкиламино
групи, C1 до C6 алкокси групи, C1 до C6
алкилтио групи, C3 до C6 циклоалкил групи, 4до
10-члени
хетероциклоалкил
групи,
ароматични јаглеводородни циклични групи кои
опционално имаат халоген атом, ароматични
хетероциклични
групи,
C1
до
алкилкарбониламино
групи,
C3
до

C6
C6

циклоалкилкарбониламино групи, 4- до 10члени хетероциклоалкилкарбониламино групи,
ароматични
карбониламино
хетероциклични

јаглеводородни
групи,
и

циклични
ароматични

карбониламино

групи,

со услов дека кога група која опционално има
супституент(и) е избрана од група која се
состои од фенил, 5-члена
хетероциклична група, 6-члена

ароматична
ароматична

хетероциклична група, бициклична ароматична
хетероциклична група која има 8 или 9 атоми и
хетероциклична група, можниот супституент не
е

ди-C1

до

C6

алкиламино

група.

, има уште 26 патентни барања
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(51) A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/08, A

(54) КОНТИНУИРАНА УПОТРЕБА НА L-DOPA,

61P 25/16

DOPA ДЕКАРБОКСИЛАЗА ИНХИБИТОРИ,

(11) 8248
(21) 2018/67

(13) Т1
(22) 25/01/2018

КАТЕХОЛ-O-МЕТИЛ ТРАНСФЕРАЗА
ИНХИБИТОРИ И СОСТАВИ ЗА НИВ

(45) 30/06/2018
(30) US201161524064P 16/08/2011 US and

(57) 1 Фармацевтски прифатлив течен состав

US413637P 15/11/2010 US
(96) 15/11/2011 EP11808359.1

кој што содржи 2,5% до 7% според тежината
леведопа; најмногу до 2% според тежината

(97) 03/01/2018 EP2640358

карбидопа;

(73) Neuroderm Ltd
74036 Ness Ziona, IL

аргинин; и 0,25% до 3% според тежината
аскорбинска
киселина
или
негова

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

фармацевтски прифатлива сол, каде што споменатиот состав има pH од 9,1 до 9,8 на 25°C, а

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

моларниот сооднос помеѓу леведопа плус
карби-допа и аргининот е 1:1,8 до 1:3,5.

(72) YACOBY-ZEEVI, Oron and NEMAS, Mara

, има уште 8 патентни барања

(51) A 61K 31/215, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A
61P 31/14

(96) 14/10/2011 EP14198125.8
(97) 22/11/2017 EP2898885

(11) 8251
(21) 2018/68

(13) Т1
(22) 25/01/2018

5%

до

18%

според

тежината

(73) Biocryst Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Blvd. Durham, North Carolina

(45) 30/06/2018
(30) US20100393522P 15/10/2010 US and

27703, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

US201161492054P 01/06/2011 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) Bantia, Shanta; Kotian, Pravin L and Babu,

вируси на ортомиксовирус, парамиксовирус,

Yarlagadda S

аренавирус,

(54) ПИРОЛОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ВИРУСНИ

филовирус,
коронавирус

ИНФЕКЦИИ
(57)
1

Соединение

со

формула

I:

бунијавирус,
тогавирус,
вирусни

флавивирус,

пикорнавирус
и
фамилии;
или

(b) вирус избран од групата составена од
аденовирус,
риновирус,
хепатитис,
имунодефициентен
вирус,
парализа/полио, морбили, Ебола,

детска
Коксаки,

Западен Нил, мали сипаници, жолта треска,
Денга треска, инфлуенца А, инфлуенца B, ласа,
лимфоцитен хориоменингитис, јунин, мачупо,
гуанарито, хантавирус, долината Рифт треска,
Ла
Кросе,
Калифорниски
енцефалитис,
Кримско-Конго,
Марбург,
Јапонски
Енцефалитис, Kyасанур шумски, Венецуелски
кадешто А е NH2; и B e H; или негова
фармацевтска прифатлива сол или негов
хидрат, за употреба во лекување, потиснување
или заштита од вирусна инфекција кај субјект;
кадешто

вирусната

инфекција

содржи:

(a) вирус избран од групата составена од

Патенти

коњски

енцефалитис,

Источно

коњски

енцефалитис, Западен коњски енцефалитис,
тежок акутен респираторен синдром (САРС),
параинфлуенца, респираторен синцитијален,
Пунта Торо, Такарибе и Пихинде вируси.
, има уште 19 патентни барања
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етанерцепт, којашто ги содржи чекорите на:

(51) C 07K 14/705, C 07K 1/16
(11) 8252

(13) Т1

(21) 2018/71

(22) 26/01/2018
(45) 30/06/2018

(a) сврзување на прв етанерцепт-којшто содржи
протеинска
смеса
со
двата
правилно

(30) US201261699552P 11/09/2012 US
(96) 10/09/2013 EP13838016.7

преклопени
и
неправилно
преклопени
конформации на етанерцепт во мешан режим

(97) 15/11/2017 EP2895188
(73) Coherus Biosciences, Inc.

на хроматографска смола којашто има заедно
јон изменувачки половини и хидрофобни

201 Redwood Shores Parkway Suite 200

половини;

Redwood City, CA 94065, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(b)
елуирање
на
правилно
преклопен
етанерцепт од мешаниот режим на смола со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARAKAWA, Tsutomu and FARRAR, Douglas

контактирање на мешаниот режим на смола со
солен раствор за да се добие втор етанерцепт-

(54) ПРАВИЛНО ПРЕКЛОПЕН ЕТАНЕРЦЕПТ
СО ВИСОКА ЧИСТОТА И ОДЛИЧЕН ПРИНОС

којшто содржи протеинска смеса којашто
содржи повисок однос на правилно преклопен

(57)

1

Мешан режим на хроматографска

етанерцепт од првата смеса на етанерцепт.

постапка за одвојување на правилно преклопен
етанерцепт
од
неправилно
преклопен

, има уште 13 патентни барања

(51) C 12N 1/00, C 12N 1/20, C 12R 1/25, C 12R

(21) 2018/72

1/23, C 12R 1/225, A 23L 33/135, A 61K 35/747,
A 61K 35/74

(45) 30/06/2018
(30) GB201112091 14/07/2011 GB

(11) 8265

134 | С т р а н а

(13) Т1

(22) 26/01/2018

(96) 13/07/2012 EP12737592.1
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(97) 22/11/2017 EP2732023

(iii)

NCIMB

41848;

(73) 4D Pharma Research Limited

(iv)

NCIMB

41849;

Life Sciences Innovation Building Cornhill
Road Aberdeen AB25 2ZS, GB

(v)
(vi)

NCIMB
NCIMB

41850;
42008;

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

(vii)
(viii)

NCIMB
NCIMB

42009;
42010;

(72) KELLY, Denise
(54) ВИДОВИ НА БАКТЕРИИ ИЗОЛИРАНИ ОД

(ix)
(x)

NCIMB
NCIMB

42011;
42012;

СВИЊА
(57) 1 Свињски вид на бактерија на млена
киселина
која
се
избира
од

или која било комбинација на две или повеќе
наведени
видови.

(i)
(ii)

, има уште 12 патентни барања

NCIMB
NCIMB

41846;
41847;

(51) B 02C 23/14, B 07B 1/00, B 07B 15/00, C

Rue Sebbelet Cheikh, M'Hamedia 1145 Ben

12P 3/00, C 12P 7/10, C 12P 7/16, D 21B 1/06

Arous, TN

(13) Т1
(22) 29/01/2018

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

(45) 30/06/2018
(30)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) La Froscia, Sabatino

(96) 14/09/2012 EP12425153.9
(97) 08/11/2017 EP2708643

(54) Метод за пред третман на биомаси пред
претворање во биогориво

(11) 8266
(21) 2018/73

(73) Mediterranea Solutions S.U.A.R.L.

Патенти
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(57) 1 1.
биомаси

за

Метод

за

да

се

пред

третман

овозможи

на

помали

од

предодредената

големина

да

нивно

поминат низ првиот уред за класификација на

последователно претворање во биогориво,
карактеризиран со тоа што ги содржи следниве

честичките (2) да се овозможи на честичките
(P1) кои се помали од предодредената

чекори:
- a) предизвикување биомасите да поминат низ

големина да бидат одделени во согласност со
големината во фракција (f1) на честички со

првиот уред за намалување на механичката
големина (1) формиран од нож мелница или

груба големина и фракција (f2) на честички со
фина големина, каде што во фракцијата (f1) на

чеканска мелница за да се овозможи биомасите

честички

да
бидат
намалени
до
честички;
- b) поставување на честичките на решетка за

честички се поголеми од 600 μm во големина,
додека во фракцијата (f2) со честички со фина

филтрирање со тоа што честичките (P1) помали
од предодредената големина од 5mm да

големина наведените честички се помали од
600 μm во големина, споменатиот прв уред за

поминат низ решетката и да се достават во
првиот уред за намалување на механичката

класификација (2) е класификатор со воздушен
вортекс
или
центрифугално
сито.

големина

со

груба

големина

споменатите

(1);

- c) овозможување на честичките (P1) кои се

, има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 1/38, C 12N 5/0775, A 61K 35/12
(11) 8267
(13) Т1

(57) 1 Напредно основно културно средство за
мезенхимални матични клетки кои ги содржат

(21) 2018/74

компонентите и нивните соодветни количини во
mg / L како што е даден во следната табела:

(22) 29/01/2018
(45) 30/06/2018

(30) KR20110087498 31/08/2011 KR
(96) 06/09/2011 EP11871607.5

Компонента

(97) 10/01/2018 EP2752484

износ

(73) Sewon Cellontech Co., Ltd
4,6th Floor, HP Building 23-6 Yeouido-dong

30

Глицин

Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-724, KR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

9

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SUH, Dong-Sam; LEE, Jun Keun; CHANG,

монохидрохлорид

L-аланин
L-аргинин

Dong Il; CHOI, Min Jung; KIM, Jang Hoon; KIM,
50

ОСНОВНИ КУЛТУРИ МЕЗЕНХИМАЛНИ
МАТИЧНИ КЛЕТКИ, БАЗИЧЕН КУЛТУРЕН

20

МЕДИУМ ЗА МЕЗЕНХИМАЛНИ МАТИЧНИ
КЛЕТКИ И КЛЕТКИ И ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ

62.6

НА КЛЕТКИ КУЛТИВИСАНИ И

20
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211
анхидро

L-аспаргин

Ga Ram and CHANG, Cheong Ho
(54) МЕТОД ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА

ДИФЕРЕНЦИРАНИ СО УПОТРЕБА НА
ИСТИТЕ

[mg/l]

L-аспартична
L-цистин

киселина

дихидрохлорид

L-глутаминска

киселина

L-глуматинска

киселина

584
Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

фосфат

L-хистидин
монохидрохлорид

42
L-хидрокси-L-пролин

50
Холин

хлорид

13.96

20

D-биотин
L-изолеуцин

0.2

105

пантотенат

D-Ca
L-леуцин

4

L-лизин монохидрохлорид

4

Фолична

105

киселина

Мио-инозитол

146
L-метионин

35

L-фенилаланин

никоинска

30
66

Никотинамид
(амид
киселина)
p-аминобензоична

L-пролин

(PABA)

L-серин

4

Пиродоксален

34.5

на
4

киселина
1

хидрохлорид

Рибофлавин

42
L-серин

0.4

L-триптофан

4

Тиамин

95

хидрохлорид

Витамин

16
L-тирозин динатриум сол на
дихидрат

1.36

103.79
L-валине

B12

D-

глукоза

неводена

4500
хипоксантин

94
Калциум

хлорид

дихидрат

4.08

265

редуциран

L-глутат
Бакарен

сулфат

пентахидрат

на

1

0.0025
Железен сулфат хептахидрат

Линолеична

киселина

0.084
Фенол црвена натриумова сол

0.834
Магнезиум сулфат безводен

15.9
Путресцин+2HCl

97.67
Калијум

хлорид

0.161
Натриум

400
Натриум

хлорид

110
Тиотична

6400
Натриум фосфат
безводен
Цинк

сулфат

дибазен

142.04
хептахидрат

пируват
киселина

0.21
Тимидин
0.73

0.863
Аскорбинска

Патенти

киселина

, има уште 1 патентни барања
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 07C 237/06, C 07D 295/182, A 61K 31/165
(11) 8296

(13) Т1

(21) 2018/78

(22) 29/01/2018
(45) 30/06/2018

(30) EP20070011766 15/06/2007 -(96) 14/05/2008 EP08749449.8
(97) 29/11/2017 EP2155663
(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

кадешто:
X

e

(72) SABIDO-DAVID, Cibele; RESTIVO,
Alessandra; MELLONI, Piero; IZZO, Emanuela;

Y

FRANCISCONI, Simona and COLOMBO, Elena

R

(54) СУПСТИТУИРАНИ 2-[2(ФЕНИЛ)ЕТИЛАМИНО]АЛКАНАМИДНИ

C10)алкил;

ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
МОДУЛАТОРИ НА НАТРИУМОВ И/ИЛИ
КАЛЦИУМОВ КАНАЛ
(57) 1 Соединение со општа формула (I):

138 | С т р а н а

е

-O-,

водород,

Z

е
е

-SOH

или

=O
(C3-C10)алкил;

или

-SO2-;

O(C1-C4)алкил;
или

=S;

ω-трифлуоро(C3-

R1 и R2 се, независно, водород, хидрокси, (C1C8)алкокси,
(C1-C8)
алкилтио,
хало,
трифлуорометил или 2,2,2-трифлуороетил; или
еден од R1 и R2 е во орто позиција од R-X- и,
земени заедно со истиот R-X-, претставува

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

азотен атом формираат 5-6 член моноцикличен
заситен хетероциклил, опционално содржат
R3 и R’3 се, независно, водород или (C1-

еден дополнителен хетероатом избран помеѓу O-, -S- и -NR8- кадешто R8 е водород или (C1-

C4)алкил;

C6)

група

кадешто

R0

е

(C2-C9)алкил;

R4 и R5 се, независно, водород, (C1-C4)алкил;
или R4 е водород и R5 е група избрана од CH2-OH,

-CH2-O-(C1-C6)алкил,

-

CH(CH3)-

алкил;

под условот кога X е -S- или -SO2-, тогаш Y не е
OH или O(C1-C4) алкил; ако е тоа случајот, или

4-

како единечен оптички изомер во изолираната

хидроксибензил; или R4 и R5, земени заедно со
соседниот јаглероден атом, формираат (C3-

форма или негова смеса во било која
пропорција и негови фармацевтски прифатливи

C6)циклоалкил

соли

OH,

-(CH2)2-S-CH3,

бензил

и

остаток;

R6 и R7 се независно водород или (C1C6)алкил; или земени заедно со соседниот

, има уште 33 патентни барања

(51) A 61M 15/00
(11) 8298

(13) Т1

2350 Luxembourg, LU
(74) Друштво за застапување од областа на

(22) 30/01/2018
(45) 30/06/2018

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) 2018/81

(30) GB201118845 01/11/2011 GB
(96) 31/10/2012 EP12791232.7

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DUIGNAN, Cathal and McDERMENT, Iain

(97) 06/12/2017 EP2773408

Grierson

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

(54) РАСПРСНУВАЧ

Патенти
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(57) 1 Распрснувач за распрснување на доза

ротирањето

на гасовита супстанца, супстанца носена од гас

предизвикува забецот да ротира и да нанесе

или капки од супстанца од извор на супстанца,
при што распрснувачот се состои од:

сила врз спојката (41) така што ја дви¬жи
спојката (41) по лонгитудиналната оска (214); и

тело (1) за прием на извор на супстанца, при

при¬движувач на забецот (16) кој што е
лизгачки поставен во телото (1), при што

што
телото
(1)
има
писка
(2);
спојка (41) која што е лизгачки поставена во

придвижу-ва¬чот на забецот (16) има основа
(17) и значително крута испакнатина (18a), (18b)

телото за движење по лонгитудинална оска

која што се про¬¬те¬га од основата (17), при

(214) на телото (1) за да се ослободи доза од
супстанцата од изворот на супстанцата, при

што испакнатината (18a), (18b) е поставена
помеѓу придвижу¬ва¬¬чот на распрснувачот и

што спој¬ката (41) има грло (43) за прием на
млаз
од
изворот
на
супстанцата;

спојката (41) така што силата нанесена од
забецот на придвижу¬ва¬чот на распрснувачот

при¬движувач на распрснувачот за движење на
спојката (41) по лонгитудиналната оска (214) на

врз испакнатината (18a), (18b) предизвикува
придвижувачот на забецот (16) да се лизга по

телото

(1)

за

да

се

ослободи

доза

на

под¬виж¬¬на¬та

осовина

од

лонгитудиналната оска (214) на телото (1) и да

супстанцата од изворот на супстанцата, при
што при¬д¬вижувачот на распрснувачот има

нанесе сила врз спојката (41) така да се
ослободи доза од супстанцата од изворот на

подвижна осовина и
осовината, при што

супстанцата.

забец поставен
при¬движувачот

на
на

распрснувачот е сместен во телото (1) така што
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, има уште 21 патентни барања

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) G 01N 33/50, C 07C 217/90, C 07C 205/38,
C 07D 213/64, C 07D 213/73, C 12Q 1/68, A 61K
45/06, A 61K 31/4412, A 61K 31/44, A 61K
31/407, A 61K 31/351, A 61K 31/09, A 61K
31/136, A 61N 5/10, A 61P 35/00
(11) 8299
(13) Т1

6-(4-((3r,5r,7r)-адамантан-1-

(21) 2018/82

ил)фенокси)пиридин-3-амин со формула IV a,

(22) 30/01/2018
(45) 30/06/2018

(30) EP11010130 21/12/2011 -(96) 21/12/2012 EP12824809.3
(97) 29/11/2017 EP2793884
(73) Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL)
1015 Lausanne, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

6-(3-(терт-бутил)фенокси)пиридин-3-амин со
формула II д

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RADTKE, Freddy; LEHAL, Rajwinder;
REINMÜLLER, Viktoria and ZHU, Jieping
(54) ИНХИБИТОРИ НА NOTCH СИГНАЛНАТА
ПАТЕКА И НИВНА УПОТРЕБА
ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕРИ

4-(4-(терт-бутил)фенокси)-3-флуороанилин со
формула Il ѓ

(57) 1 Соединение за употреба при третирање
и / или спречување на канцер кој што зависи од
Notch каде што спо¬менатото соединение кое
што има својства на инхибиција на Notch
сигнална патека е се¬¬лек¬¬ти¬¬рано од
групата која што се состои од:

6-(4-(терт-Пентил)фенокси)пиридин-3-амин со
формула II е,

6-(4-Терт-Бутилфенокси)Пиридин-3-Амин (I3) со
формула I

6-(4-Бутилфенокси)пиридин-3-амин со
формула II ж,
4-(4-циклохексилфенокси)анилин со формула III
a,
3-Флуоро-4-(4-(терт-пентил)фенокси)анилин со
формула II з,

Патенти
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

6-(4-циклохексилфенокси)пиридин-3-амин со
формула III в,
4-(4-Циклохексилфенокси)-3-флуороанилин со
формула III б

или еден од неговите соли, солвати, тавтомери
4-(4-((3r,5r,7r)-Адамантан-1-ил)фенокси)анилин
со формула IV б

или стереоизомери од тоа
, има уште 12 патентни барања

(51) B 01D 33/80, B 01D 33/15
(11) 8301
(13) Т1

(97) 03/01/2018 EP2889069
(73) Etablissements Faivre

(21) 2018/84

7, rue de l'Industrie 25110 Baume les Dames,

(22) 30/01/2018

(45) 30/06/2018
(30) FR20130063445 23/12/2013 FR

FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(96) 23/12/2014 EP14200236.9

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(72) FAIVRE, Jean-Louis

секоја страна од множеството на тркала (3) и во

(54) ФИЛТЕР ЗА СЛОБОДНО-ПРОТОЧНИ

основа на истото така наречено рефернтно

ТЕЧНОСТИ
(57) 1 Филтер за слободно-проточни течности,

ниво (B), и со тоа што филтерот вклучува
средства за раздвојување (4) за раздвојување

кој
што
вклучува:
- влезен канал (5) за довод на течноста;

на каналите (5, 6) еден од друг и за поврзување
на внатрешноста (34) на тркалата (3) преку

- излезен канал (6) за празнење на течноста; и
- множество на тркала (3), коаксијални околу

нивниот периметар кон еден од каналите од
влезните канали (5) и излезниот канал (6), и

хорисонтална оска на тркалото (A), секое

простори

тркало (3) вклучува два меѓусебно паралелни
зидови на филтерот (31), тркалото (3) е

останатиот од каналите (5, 6), централната
осовина (2) фиксно се протега долж оската на

монтирано да ротира на централна осовина (2)
која се протега долж оската на тркалото (A);

тркалото (A), тркалата (3) се монтирани во
ротација
на
централна
осовина
(2).

се карактеризира со тоа што влезниот канал (5)

, има уште 11 патентни барања

(60)

помеѓу

тркалата

(3)

кон

и излезниот канал (6) се наоѓаат соодветно на

(51) G 07F 19/00, G 07G 5/00
(11) 8302
(21) 2018/85

(97) 13/12/2017 EP2452321
(13) Т1
(22) 30/01/2018

(45) 30/06/2018
(30) DE20092009550U 10/07/2009 DE

(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(96) 25/06/2010 EP10742248.7

Патенти
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(72) MÜHRENBERG, Roland; OCHS, Helmut and

карактеризира

ZANDER, Marko

(14, 24) е достапен низ какапкот (20) без да има

(54) УРЕД ЗА МЕНАЏИРАЊЕ, ВМЕТНУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ

потреба
за
отворање
на
вратата (18; 27) на куќиштето на уредот (17), со

(57) 1 Уред за менаџирање, вметнување и/или
повлекување
на
вредности,
особено

тоа
што
капакот
(20)
е
поставен
на вратата (18; 27) на куќиштето на уредот (17),

парични, кој што содржи куќиште на уредот (17)
со врата (18; 27) и капак (20) и

и
со
тоа
што
капакот
(20)
е
вртлово монтиран околу оска (22) и принтерот

уредот понатаму содржи принтер (14, 24), кој

(14,

што
е
поставен
во
внатрешноста
на куќиштео на уредот (17) во затворено

насока надвор од куќиштето на уредот (17) со
помош
на
ротација
на
капакот

куќиште
на
принтерот
кое
што
е
одвоено од куќиштето на уредот (17), се

(20)
околу
оската
, има уште 3 патентни барања

(51) C 07D 267/10, C 07D 413/14, C 07D 417/12,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

C 07D 413/12, A 61K 31/553, A 61P 11/00
(11) 8303
(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CONNOLLY, Stephen; AURELL, Carl-Johan;

(21) 2018/86

LÖNN, Hans, Roland; SWALLOW, Steven;
KARLSSON, Staffan PO; PONTÉN, John Fritiof;

(22) 30/01/2018
(45) 30/06/2018

24)

со

тоа

може

да

што

се

принтерот

врти

во

(22).

(30) US201461931090P 24/01/2014 US
(96) 23/01/2015 EP15701577.7

DOYLE, Kevin, James; VAN DE POËL, Amanda,
Jane; JONES, Graham, Peter; WATSON, David,

(97) 13/12/2017 EP3097086

Wyn; MACRITCHIE, Jaqueline, Anne and

(73) Astrazeneca AB
151 85 Södertälje, SE

PALMER, Nicholas, John

144 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(54) 2(S)-N-[(1S)-1-ЦИЈАНО-2-ФЕНИЛЕТИЛ]-

кадешто R4 и R5 заедно со азотниот атом кон

1,4-ОКСАЗЕПАН-2-КАРБОКСАМИДИ КАКО

којшто тие се сврзани формираат азетидин,

ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА I ИНХИБИТОРИ
(57)
1
Соединение со формула (I)

пиролидин
R1

или
е

пиперидин прстен;
избран

или
од

или
X

е

избран

од

O,

Y

е

избран

од

Q

е

избран

од

R6

е

избран

од

S

или

CF2;

O

или

S;

CH

или

N;

C1-3алкил,

кадешто

споменатиот
C1-3алкил
е
опционално
супституиран со 1, 2 или 3 F и опционално со

кадешто
R1

е

еден супституент избран од OH, OC1-3алкил,
N(C1-3алкил)2,
циклопропил
или
тетрахидропиран;

R2 е избран од водород, F, Cl, Br, OSO2C1-3
алкил,

или

C1-3алкил;

R3 е избран од водород, F, Cl, Br, CN, CF3,
SO2C1-3алкил,
CONH2
или
SO2NR4R5,

Патенти

R7 е избран од водород, F, Cl или CH3;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 10 патентни барања
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(51) A 61K 31/445, A 61K 31/454, A 61K

(72) BEATTIE, David; SHEN, Fei; SMITH,

31/4545, A 61K 31/46, A 61K 31/4709, A 61K

Jacqueline, A., M.; MCKINNELL, Robert, Murray

45/06, A 61P 25/28
(11) 8288

(13) Т1

and CHANG, Ray
(54) КОМБИНАЦИИ НА 5-HT4 РЕЦЕПТОРНИ

(22) 31/01/2018
(45) 30/06/2018

АГОНИСТИ И АЦЕТИЛХОЛИНЕСТЕРАЗА
ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(21) 2018/91

(30) US20090168741P 13/04/2009 US and
US20100292559P 06/01/2010 US

КОГНИТИВНИ НАРУШУВАЊА
(57) 1 1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-

(96) 12/04/2010 EP10713790.3

3-карбоксилна

(97) 08/11/2017 EP2419104
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

хидрокси-3-(метансулфонил-метиламино)пропил]-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

ил}амид или негова фармацевтска прифатлива
сол
за
употреба
во
комбинација
со

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

ацетилхолинестераза инхибитор за лекувањето
на Алцхајмерова болест или когнитивно

киселина

{(1S,3R,5R)-8-[(R)-2-

нарушување.
, има уште 9 патентни барања

(51) A 01N 25/28, B 01J 13/16, A 61K 9/50
(11) 8289
(13) Т1

(96) 04/05/2012 EP12166778.6
(97) 22/11/2017 EP2522421

(21) 2018/92

(73) Sipcam S.p.A.
Via Carroccio 8 20123 Milano, IT

(22) 01/02/2018
(45) 30/06/2018

(30) ITMI20110784 09/05/2011 IT
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Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

сурфактанси,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(2) подготвување во втор реактор при мешање

(72) Bernardini, Marco; Borgo, Francesca;
Freschi, Giorgio and Russo, Edoardo

на раствор што содржи активен принцип што не
се меша во водена фаза и првата мономерна

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ
МИКРОКАПСУЛИ

компонента, истовремено снабдување до
тубуларен реактор на тек од водениот раствор

(57) 1 Континуирана постапка за подготвување
микрокапсули со ефикасност на енкапсулација

(1) и на тек од раствор (2), при што соодносот
тек од раствор (2)/ тек од раствор (1) е содржан

≥96% од активниот принцип, микрокапсулите

помеѓу 0.5 и 2.0, тековите (1) и (2) се под

покажуваат б)/a) сооднос, назначено со тоа,
што б) е просечниот дијаметар определен на

услови на турбулентен проток во реакторот,
потоа, отвор за влез во реакторот при услови

90% од микрокапсулите и a) е просечниот
дијаметар
определен
на
50%
од

на турбулентен проток на тек (3) ја содржи
втората
мономерна
компонента,

микрокапсулите, содржани помеѓу 1.5 и 2.5 каде
што просечниот дијаметар на 90% од

еквивалентниот
сооднос
помеѓу
првата
мономерна компонента и втората мономерна

микрокапсулите

и

компонента е содржан помеѓу 0.9 и 1.1,

енкапсулирање
активни
принципи
нерастворливи во вода за да се употребуваат

е

помал

тековите (1), (2) и (3) континуирано се
снабдуваат до тубуларниот реактор, тековите

во фармацевтското и агрохемиското поле,
постапката
содржи:

(1), (2) и (3) имаат одделни отвори за влез во
тубуларниот
реактор.

(1) подготвување во прв реактор при мешање
на воден раствор што содржи еден или повеќе

, има уште 17 патентни барања

(51) A 01N 25/28, A 01N 43/80, B 01J 13/16, C

(57)

08G 18/28, C 08G 18/38, C 08G 18/76

материјал со растворливост во вода пониска од

(11) 8290
(21) 2018/95

од

15

mm,

1

Микрокапсули

коишто

содржат

(13) Т1
(22) 01/02/2018

750 mg/L на
карактеризираат

(45) 30/06/2018

микрокапсулите е формиран со помош на
интерфацијална полимеризациона реакција на

(30)

20°C или кломазон,
со тоа што ѕидот

се
на

(96) 30/03/2006 EP06006748.5
(97) 08/11/2017 EP1840145

материјалите коишто го формираат ѕидот:

(73) FMC Corporation

(a)

, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(b)
ароматичен
изоцијанат
(и),
и
(c) соединение (и) со формула (I) -ацетилен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Gimeno Sierra, Miguel; Gimeno Sierra,

карбамид деривати – во мономерна и/или
олигомерна
и/или
полимерна
форма

алифатичен

изоцијанат

(и),

и

Barbara and Casaña Giner, Victor
(54) АЦЕТИЛЕН КАРБАМИД ДЕРИВАТИПОЛИУРЕА ПОЛИМЕРИ И МИКРОКАПСУЛИ И
НИВНИ ФОРМУЛАЦИИ СО КОНТРОЛИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ
Патенти
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соединенија (I) сите комбинации на радикалите
коишто

не

се

способни

да

формираат

полиуреа-ацетилен
карбамидни
дериватни
полимери кога такви ацетилен карбамидни
деривати се реагирани како во опишаниот
моментален пронајдок со смеса на изоцијанати
и односот на материјалите за формирање на
ѕидот е алифатичен изоцијанат: ароматичен
изоцијанат од 1 : 3 до 1 : 1; ароматичен
изоцијанат : ацетилен карбамид деривати од 9 :
1 до 4 : 1; алифатични изоцијанати : ацетилен

кадешто

карбамидни деривати од 2 : 1 до 5 : 1;
R1, R3, R5, R7, се, независно еден од друг,
метилен, етилен, n-пропилен, изопропилен, nбутилен, изобутилен, сек-бутилен, терц-бутилен

и микрокапсулите имаат среден дијаметар од
0.3 до 25 m, и 90% од микрокапсулите имаат

R2, R4, R6, R8, се, независно еден од друг,
водород метил, етил, n-пропил, изопропил, n-

дијаметар понизок од 100

бутил, изобутил, сек-бутил, терц-бутил R9, R10
се
водород
или
хидроксиметил;
содржат соединенија (I)

сите изомерни и

стерохемиски конфигурации коишто може да
бидат присутни; во зависност од радикалите
коишто

се
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цитирани

и

се

исклучени

m, кога се измерени

со конвенционален ласер дифракционен
анализатор на големина на честички, пред
вообичаено
агитација.

разредување

со

вода

под

, има уште 48 патентни барања

од

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(51) C 12Q 1/68

(72) Johnson, Bankole A.

(11) 8291

(13) Т1

(54) МОЛЕКУЛАРЕН ГЕНЕТСКИ ПРИСТАП

(21) 2018/96

(22) 01/02/2018
(45) 30/06/2018

КОН ТРЕТИРАЊЕТО И
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕТО

(30) US201161429416P 03/01/2011 US;
US201161488328P 20/05/2011 US and

НА ЗАВИСНОСТ ОД АЛКОХОЛ ИЛИ ЛЕК

US361203P 02/07/2010 US
(96) 01/07/2011 EP14173142.2

(57) 1 Антагонист на серотонинскиот рецептор
5-HT3 за употреба во третманот на заболување

(97) 01/11/2017 EP2801625

или

(73) University of Virginia Patent Foundation
Charlottesville, VA 22902, US

пациент, каде што се знае дека генот HTR3A
и/или
генот
HTR3B
напациентот
има:

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

a)генотип
б)
генотип

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

в)
генотип
GG
, има уште 9 патентни барања

(51) C 07D 413/12, C 07D 401/12, A 61K
31/4439, A 61P 35/00

(96) 19/12/2013 EP13866465.1
(97) 15/11/2017 EP2934145

(11) 8292
(21) 2018/97

(13) Т1
(22) 02/02/2018

нарушувањеповрзано

АG
AC

со

алкохол

rs1150226;
rs17614942;
или
rs1176713.

(73) Celgene Quanticel Research, Inc.
9393 Towne Centre Drive San Diego, CA 92121,

(45) 30/06/2018
(30) US201261739521P 19/12/2012 US and

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

US201361792930P 15/03/2013 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти

кај
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(72) WALLACE, Michael, Brennan; KANOUNI,

халоген, цијано, NH2, NHR4, N(R4)2, NHC(O)R4,

Toufike; STAFFORD, Jeffrey, Alan and VEAL,

NHC(O)OR4, NHC(O)NHR4, NHC(O)N(R4)2,

James, Marvin
(54) ХИСТОН ДЕМЕТИЛАЗНИ ИНХИБИТОРИ

NHS(O)2R4, NR4C(O)R4, NR4C(O)OR4,
NR4C(O)NHR4, NR4C(O)N(R4)2, NR4S(O)2R4,

(57) 1 Соединение со Формула (IIIb), или
негова фармацевтска прифатлива сол,

алкил, алкенил, алкинил, алкокси, арил,
арилокси, аралкил, карбоциклил, хетероциклил,
хетероарил, карбоциклилалкил,
хетероциклилалкил, или хетероарилалкил;
секој R4 е независно избран од алкил, арил,
аралкил, карбоциклил, хетероциклил,
хетероарил, карбоциклилалкил,
хетероциклилалкил, или хетероарилалкил;
R5 е алкил, алкенил, алкинил, арил, аралкил,
карбоциклил, хетероциклил, хетероарил,

Формула (IIIb)
кадешто,

карбоциклилалкил, хетероциклилалкил, или
хетероарилалкил; и

Q е -CO2R1;

n е цел број избран од 0, или 1.

X е O или NR5;
R1 е водород или алкил;
секој R3 е независно избран од хидрокси,

, има уште 15 патентни барања

(51) B 01J 19/12, B 01J 19/10, C 07C 41/14, C

(57) 1 Постапка за конверзија на суровина која

07C 41/09, C 07C 67/24, C 07C 67/297, C 10L
1/00, C 10L 1/02, C 10L 1/185, C 11C 3/00

што содржи еден или повеќе триглицериди на
масни киселини во мешавина која што содржи

(11) 8293
(21) 2018/98

(13) Т1
(22) 02/02/2018

еден или повеќе алкил естери на масни
киселини и t-алкил глицероли, која што содржи

(45) 30/06/2018

реакција на наведената сировина со соединија

(30) IT2013MI00156 05/02/2013 IT
(96) 04/02/2014 EP14707234.2

со формула

(97) 15/11/2017 EP2953921
(73) Consiglio Nazionale Delle Ricerche

(I): R-O-RI (I)

Piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

RI е алкил, алкенил или алкинил кои што имаат

(72) NICOLOSI, Giovanni; DRAGO, Carmelo;
LIOTTA, Leonarda, Francesca; LA PAROLA,

1-18 јаглеродни атоми; R е H или терцијарна
алкилна група со формула (II):

Valeria and TESTA, Maria, Luisa
(54) ЕДНОКРАТНА ПОСТАПКА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ И ЕТЕР
ГЛИЦЕРОЛ МЕШАВИНА ПОГОДНА ЗА
КОРИСТЕЊЕ КАКО БИОГОРИВА
150 | С т р а н а
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кадешто наведената реакција се изведува во
присуство на киселинска
трансесетрификациски каталист по пат на
иридација со микробранови и/или ултразвук
и/или радио бранови, под услов кога R е H,
алкохол со формула R-OH е додаден, кадешто
R едефиниран како погоре, во еквимоларен
кадешто RIII, RIV и RV се независно линикси

износ до RI-OH.

или разгранет алкил, алкенил или алкинилна
група со 1 до 6 јаглеродни атоми;

, има уште 10 патентни барања

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

Route 206 and Province Line Road Princeton,

(11) 8294
(21) 2018/99

(13) Т1
(22) 02/02/2018

NJ 08543, US and 980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(45) 30/06/2018

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(30) US201161477904P 21/04/2011 US
(96) 20/04/2012 EP12717027.2

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

(97) 17/01/2018 EP2699601
(73) Bristol-Myers Squibb Company and

(72) SURI, Anish; SHERIFF, Steven; SUCHARD,
Suzanne; YAMNIUK, Aaron; KRYSTEK, Stanley;

Domantis Limited

TAMURA, James; BRYSON, James; GRANT,
Steven and DREW, Philip

Патенти
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(54) Полипептиди на антитела како

наведена во SEQ ID NO: 392, BMS3h-56-246

антaгонисти на CD40

наведена во SEQ ID NO: 394, BMS3h-56-248

(57) 1 1.
Полипептид на антитело кој
содржи прв варијабилен домен кој е единечен

наведена во SEQ ID NO: 396, BMS3h-56-253
наведена во SEQ ID NO: 401, BMS3h-56-258

варијабилен
домен,
каде
аминокиселинската
секвенца
на

што
првиот

наведена во SEQ ID NO: 10, BMS3h-56-261
наведена во SEQ ID NO: 409, BMS3h-56-262

варијабилен
домен
е
избрана
од
аминокиселинските секвенци од BMS3h-56-201

наведена во SEQ ID NO: 410, BMS3h-56-265
наведена во SEQ ID NO: 413, BMS3h-56-266

наведена

со

наведена во SEQ ID NO: 414, BMS3h-56-269

идентификационен број): 9, BMS3h-56-202
наведена во SEQ ID NO: 350, BMS3h-56-203

наведена во SEQ ID NO: 417 и BMS3h-56-270
наведена
во
SEQ
ID
NO:
418,

наведена во SEQ ID NO: 351, BMS3h-56-206
наведена во SEQ ID NO: 354, BMS3h-56-215

каде што полипептидот на антителото за
сврзува
за
CD40,
и

наведена во SEQ ID NO: 363, BMS3h-56-217
наведена во SEQ ID NO: 365, BMS3h-56-224

каде што сврзувањето на полипептидот на
антителото за CD40 делува антагонистички врз

наведена во SEQ ID NO: 372, BMS3h-56-232

активноста

наведена во SEQ ID NO: 380, BMS3h-56-239
наведена во SEQ ID NO: 387, BMS3h-56-243

, има уште 15 патентни барања

во

SEQ

ID

NO

(секвенца

на

CD40.

наведена во SEQ ID NO: 391, BMS3h-56-244
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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)
8C07J31/00

(51) основен
8C07J31/00

(!3)

8C22B1/24

8C22B1/24

8237

T1

8320

(11)
T1

8C22B23/00

8C22B1/24

8237

T1

8A61K36/185

8A61K31/685

8205

T1

8A61K31/506

8A61K31/506

8239

T1

8A61K31/4184

8A61K9/20

8206

T1

8C07D417/04

8A61K31/506

8239

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8206

T1

8A61K31/403

8C07D207/273

8241

T1

8A61P25/00

8C07D401/12

8208

T1

8A61P25/00

8C07D207/273

8241

T1

8E04F17/08

8E04F17/08

8209

T1

8C07K16/46

8C07K16/18

8243

T1

8B32B1/00

8B32B37/24

8211

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8247

T1

8B32B9/04

8B32B37/24

8211

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8259

T1

8B01D11/04

8B29C39/04

8212

T1

8A61P29/00

8C07D487/04

8261

T1

8G01N33/12

8G01N33/12

8213

T1

8H04N19/61

8H04N19/96

8330

T1

8A61K47/18

8A61K9/08

8214

T1

8F01K17/00

8F01K7/16

8331

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

8214

T1

8C07D213/81

8C07D213/81

8332

T1

8C07J63/00

8C07C69/753

8215

T1

8A47C27/05

8A47C27/08

8333

T1

8A01N35/00

8A01N35/00

8217

T1

8A47C27/08

8A47C27/08

8333

T1

8A61K31/235

8A01N35/00

8217

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8334

T1

8C07C65/21

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/4375

8C07D471/04

8337

T1

8C07D211/62

8A01N35/00

8217

T1

8A61P25/28

8C07D413/12

8283

T1

8C07D213/80

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/46

8A61K31/445

8288

T1

8A61P25/00

8A61K38/06

8218

T1

8A61K45/06

8A61K31/445

8288

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8219

T1

8H04N19/182

8H04N19/176

8341

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

8222

T1

8H04N19/82

8H04N19/176

8341

T1

8G01N33/50

8C12N15/86

8223

T1

8A01N43/80

8A01N25/28

8290

T1

8A61P25/22

8C07D417/14

8224

T1

8C08G18/38

8A01N25/28

8290

T1

8C07D491/052

8C07D417/14

8224

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

8291

T1

8C07D495/04

8C07D417/14

8224

T1

8C07C41/09

8C07C67/24

8293

T1

8A61P19/00

8C07D211/60

8227

T1

8C07C41/14

8C07C67/24

8293

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

8228

T1

8C07C67/297

8C07C67/24

8293

T1

8A61K9/10

8A61K9/10

8229

T1

8C10L1/02

8C07C67/24

8293

T1

8B65G1/04

8B65G1/04

8230

T1

8C07K14/47

8C07K16/28

8295

T1

8C10L1/10

8C10L1/08

8231

T1

8C12Q1/34

8C12Q1/34

8307

T1

8F02B51/00

8C10L1/08

8231

T1

8A61P19/00

8C07D471/04

8310

T1

8A61K31/336

8C07D405/12

8234

T1

8C07D405/04

8C07D401/14

8313

T1

8C04B22/08

8C01F11/36

8235

T1

8C07D519/00

8C07D401/14

8313

T1

8C07D401/06

8C07D401/06

8236

T1

8A61P21/00

8C07K16/22

8297

T1
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8A61K31/44

8A61K31/4412

8299

T1

8C07D409/12

8C07D405/12

8234

T1

8C07D413/12

8C07D267/10

8303

T1

8B29C51/26

8B29C51/38

8240

T1

8A61K31/232

8A01N37/00

8304

T1

8A61K31/428

8C07D207/273

8241

T1

8A61P25/20

8A01N43/62

8198

T1

8A61P31/04

8C07D207/273

8241

T1

8A61P25/06

8C07C231/12

8199

T1

8A61P35/00

8C07D207/273

8241

T1

8A61K31/4985

8A61K31/4985

8200

T1

8A61P37/08

8C07D207/273

8241

T1

8C07D401/06

8C07D401/14

8195

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8247

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

8195

T1

8C07C323/58

8C07C323/58

8250

T1

8C07D413/12

8A61K31/422

8197

T1

8C07D498/04

8C07D498/04

8253

T1

8A61K9/00

8A61K31/045

8246

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

8261

T1

8A61K31/195

8A61K9/08

8248

T1

8A61P25/00

8C07D487/04

8261

T1

8A61K31/198

8A61K9/08

8248

T1

8H04N19/122

8H04N19/96

8330

T1

8A61K31/485

8A61K31/485

8255

T1

8F01K21/00

8F01K7/16

8331

T1

8G06F17/17

8H04N19/117

8257

T1

8F01K25/06

8F01K7/16

8331

T1

8H04N19/186

8H04N19/117

8257

T1

8C07D213/79

8C07D213/81

8332

T1

8C12P7/10

8B07B1/00

8266

T1

8A61P27/00

8C07D471/04

8337

T1

8C07D211/60

8C07D217/26

8254

T1

8A61K31/498

8C07D413/12

8283

T1

8C07D213/74

8C07D403/12

8269

T1

8A61P25/14

8C07D413/12

8283

T1

8C07D213/75

8C07D403/12

8269

T1

8A61K31/437

8A61K9/28

8338

T1

8C07D401/04

8C07D403/12

8269

T1

8A61K9/28

8A61K9/28

8338

T1

8C07D405/12

8C07D403/12

8269

T1

8A61K9/50

8B01J13/16

8289

T1

8A61K31/439

8C07D471/18

8270

T1

8C10L1/00

8C07C67/24

8293

T1

8C07D413/04

8C07D401/14

8280

T1

8A61P25/00

8C07D471/04

8310

T1

8A61P3/00

8C07D451/06

8281

T1

8A61K31/4725

8C07D401/14

8313

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8284

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8313

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8286

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8313

T1

8A61P7/06

8C07D513/06

8287

T1

8A61P3/00

8C07K16/22

8297

T1

8A61K47/02

8A61K31/4985

8202

T1

8A61K31/4412

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K9/00

8A61K31/4985

8202

T1

8A61P35/00

8A61K31/4412

8299

T1

8B60W30/12

8B62D47/02

8203

T1

8C12Q1/68

8A61K31/4412

8299

T1

8B62D47/02

8B62D47/02

8203

T1

8G01N33/50

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

8206

T1

8A01N37/00

8A01N37/00

8304

T1

8F26B3/092

8F26B3/092

8207

T1

8A61K31/20

8A01N37/00

8304

T1

8C07D235/24

8C07D401/12

8208

T1

8A61K45/06

8A01N37/00

8304

T1

8B32B5/02

8B32B37/24

8211

T1

8A01K67/027

8C07K14/74

8316

T1

8C12Q1/32

8G01N33/12

8213

T1

8A01N43/62

8A01N43/62

8198

T1

8C07D257/04

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/165

8C07C231/12

8199

T1

8A61K31/426

8C07D417/14

8224

T1

8A61P29/00

8C07D401/14

8195

T1

8C07H19/04

8C07H19/04

8225

T1

8C07K14/705

8C07K14/705

8252

T1

8C07H19/06

8C07H19/06

8226

T1

8C12N1/00

8C12N1/00

8265

T1

8A61K31/45

8C07D211/60

8227

T1

8C12N5/0775

8C12N5/0775

8267

T1

8A61P29/00

8C07D211/60

8227

T1

8C07D209/52

8C07D217/26

8254

T1

8C07D405/12

8C07D405/12

8234

T1

8C07D221/04

8C07D217/26

8254

T1
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8A61P7/04

8A61K38/37

8262

T1

8F01K17/02

8F01K7/16

8331

T1

8C07F9/6512

8C07F9/60

8263

T1

8F01K23/04

8F01K7/16

8331

T1

8C07D239/42

8C07D403/12

8269

T1

8F01K25/10

8F01K7/16

8331

T1

8A61P35/00

8A61P35/00

8271

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8337

T1

8C09K5/10

8C09K5/10

8273

T1

8A61K9/16

8A61K9/28

8338

T1

8C07D413/04

8C07D413/04

8276

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8341

T1

8A61M15/00

8A61M15/00

8298

T1

8A01N25/28

8B01J13/16

8289

T1

8C07D487/14

8C07D487/04

8284

T1

8A01N25/28

8A01N25/28

8290

T1

8A61K31/7125

8C12N15/113

8285

T1

8C07D413/12

8C07D401/12

8292

T1

8C07D513/06

8C07D513/06

8287

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8294

T1

8F02B41/04

8F02B75/32

8317

T1

8G01N33/574

8C12Q1/34

8307

T1

8A61K31/357

8A61K31/685

8205

T1

8C08L89/00

8C08L89/00

8309

T1

8A61K36/23

8A61K31/685

8205

T1

8A61K31/506

8C07D471/04

8310

T1

8A61K36/38

8A61K31/685

8205

T1

8A61K31/519

8C07D471/04

8310

T1

8B60R13/08

8B32B37/24

8211

T1

8A61K31/519

8C07D401/14

8313

T1

8B29C33/06

8B29C39/04

8212

T1

8A61K39/395

8C07K16/22

8297

T1

8C12Q1/00

8G01N33/12

8213

T1

8A61K31/09

8A61K31/4412

8299

T1

8G01N27/49

8G01N33/12

8213

T1

8A61K31/351

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K31/56

8C07C69/753

8215

T1

8A61K31/407

8A61K31/4412

8299

T1

8A61P31/18

8C07C69/753

8215

T1

8C07C217/90

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K31/11

8A01N35/00

8217

T1

8G07F19/00

8G07G5/00

8302

T1

8A61K31/416

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/553

8C07D267/10

8303

T1

8C07D471/04

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/4545

8A61K31/4545

8314

T1

8A01N43/64

8A61K38/06

8218

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

8315

T1

8A61P35/00

8C07D413/14

8222

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8195

T1

8A61K31/4439

8C07D417/14

8224

T1

8A61P9/12

8A61K31/422

8197

T1

8A61K31/506

8C07D417/14

8224

T1

8A61P29/00

8C07D471/04

8194

T1

8C07D491/048

8C07D417/14

8224

T1

8A61K31/045

8A61K31/045

8246

T1

8C07H19/16

8C07H19/06

8226

T1

8A61K9/02

8A61K31/045

8246

T1

8A61M5/142

8A61K9/10

8229

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

8249

T1

8A61K31/55

8A61K9/20

8232

T1

8A61K31/137

8A61K31/485

8255

T1

8C07D223/16

8A61K9/20

8232

T1

8A61L9/14

8A61L9/14

8256

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8233

T1

8C12R1/225

8C12N1/00

8265

T1

8A61P3/00

8C07D401/06

8236

T1

8C12N1/38

8C12N5/0775

8267

T1

8A61P29/00

8A61P31/00

8238

T1

8A61K31/438

8C07D217/26

8254

T1

8A61K31/506

8C07D207/273

8241

T1

8A61P19/02

8C07D217/26

8254

T1

8A61K51/04

8A61K41/00

8242

T1

8C07D401/14

8C07F9/60

8263

T1

8C08G64/34

8C08G64/02

8245

T1

8C07F9/60

8C07F9/60

8263

T1

8A01N25/04

8A01N25/04

8325

T1

8A01N43/50

8A01N43/50

8268

T1

8A01N41/10

8A01N25/04

8325

T1

8C07D237/20

8C07D403/12

8269

T1

8A61K31/5513

8C07D498/04

8253

T1

8C07D405/14

8C07D403/12

8269

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8259

T1

8C07D471/18

8C07D471/18

8272

T1

8H04N19/70

8H04N19/96

8330

T1

8C23F11/12

8C09K5/10

8273

T1

156 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

8H02G3/08

8H02G3/08

8277

T1

8A61K31/506

8C07D471/04

8337

T1

8C22B3/02

8C22B3/02

8312

T1

8A61K45/06

8C07D471/04

8337

T1

8A61K31/4439

8C07D401/14

8280

T1

8A61P3/10

8C07D471/04

8337

T1

8C07D451/06

8C07D451/06

8281

T1

8C07D413/12

8C07D413/12

8283

T1

8A61P35/00

8C12N15/113

8285

T1

8A61K31/4709

8A61K31/445

8288

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

8285

T1

8A23L33/10

8A23L2/38

8340

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

8201

T1

8B01J13/16

8A01N25/28

8290

T1

8A61P25/04

8A61K31/4985

8202

T1

8B01J19/10

8C07C67/24

8293

T1

8B62D31/02

8B62D47/02

8203

T1

8C07C67/24

8C07C67/24

8293

T1

8A61K31/685

8A61K31/685

8205

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8295

T1

8A61P15/14

8A61K31/685

8205

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

8295

T1

8A61P37/00

8C07D401/12

8208

T1

8A61L24/10

8C08L89/00

8309

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

8208

T1

8C08L89/06

8C08L89/00

8309

T1

8C07K16/30

8C07K16/30

8210

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8310

T1

8A61K47/26

8A61K38/05

8216

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

8313

T1

8A61K31/192

8A01N35/00

8217

T1

8A61K45/06

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K31/41

8A01N35/00

8217

T1

8C07D267/10

8C07D267/10

8303

T1

8A61K31/4406

8A01N35/00

8217

T1

8C07D417/12

8C07D267/10

8303

T1

8C07C65/30

8A01N35/00

8217

T1

8A61K9/48

8A01N37/00

8304

T1

8C07C69/76

8A01N35/00

8217

T1

8C07D403/02

8A61K31/4545

8314

T1

8C07D487/04

8A01N35/00

8217

T1

8A61P25/20

8C07C231/12

8199

T1

8A61K31/401

8A61K38/06

8218

T1

8A61P25/04

8A61K31/4985

8200

T1

8C12P19/24

8C12N9/90

8221

T1

8C07K1/16

8C07K14/705

8252

T1

8C12N7/00

8C12N15/86

8223

T1

8A23C13/12

8A61P1/16

8321

T1

8A61P31/14

8C07H19/06

8226

T1

8A61J1/10

8A61K8/73

8322

T1

8A61K31/404

8C07D405/12

8234

T1

8A61Q19/08

8A61K8/73

8322

T1

8A61P29/00

8C07D405/12

8234

T1

8A61K31/4545

8C07D401/14

8324

T1

8A61K8/06

8A61P31/00

8238

T1

8C12N1/20

8C12N1/00

8265

T1

8A61K31/4015

8C07D207/273

8241

T1

8C12P3/00

8B07B1/00

8266

T1

8A61K31/427

8C07D207/273

8241

T1

8C12P7/16

8B07B1/00

8266

T1

8A61P29/00

8C07D207/273

8241

T1

8D21B1/06

8B07B1/00

8266

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8243

T1

8A61K35/12

8C12N5/0775

8267

T1

8G06F9/455

8G06F9/45

8244

T1

8A61K31/445

8C07D217/26

8254

T1

8C07K16/40

8C07K16/28

8247

T1

8C07D217/26

8C07D217/26

8254

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

8251

T1

8C07D403/14

8C07F9/60

8263

T1

8A61P31/14

8A61K31/519

8251

T1

8A01N43/40

8A01N43/50

8268

T1

8H04N19/184

8H04N19/91

8326

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

8269

T1

8C07D519/00

8C07D487/04

8259

T1

8C07D487/08

8C07D471/18

8270

T1

8H04N19/119

8H04N19/96

8330

T1

8A61K31/519

8A61P35/00

8271

T1

8F01K25/04

8F01K7/16

8331

T1

8A61P7/02

8C07D471/18

8272

T1

8F25B30/02

8F01K7/16

8331

T1

8C09K5/20

8C09K5/10

8273

T1

8C07D213/803

8C07D213/81

8332

T1

8A61P9/00

8C07D413/04

8276

T1

8H04L29/06

8H04L29/06

8335

T1

8B01D11/04

8C22B3/02

8312

T1
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8C22B3/26

8C22B3/02

8312

T1

8C07C237/06

8C07C237/06

8296

T1

8C07D403/04

8C07D401/14

8280

T1

8A61K31/136

8A61K31/4412

8299

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8280

T1

8A01P13/00

8A01N43/90

8300

T1

8C07D471/04

8C07D451/06

8281

T1

8B01D33/80

8B01D33/15

8301

T1

8A61P23/00

8A61K31/56

8282

T1

8G07G5/00

8G07G5/00

8302

T1

8A61K45/06

8A61K31/4985

8202

T1

8A61P11/00

8C07D267/10

8303

T1

8A61K31/4523

8C07D401/12

8208

T1

8A61K31/202

8A01N37/00

8304

T1

8B32B37/24

8B32B37/24

8211

T1

8A61P25/22

8C07C231/12

8199

T1

8B29C39/08

8B29C39/04

8212

T1

8C07C233/18

8C07C231/12

8199

T1

8C07C69/753

8C07C69/753

8215

T1

8A61K45/06

8A61K31/4985

8200

T1

8F26B5/06

8A61K38/05

8216

T1

8A61K31/4709

8C07D401/14

8195

T1

8C07D213/30

8A01N35/00

8217

T1

8A61K31/422

8A61K31/422

8197

T1

8C07D215/14

8A01N35/00

8217

T1

8C07K17/00

8C07K17/00

8193

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8219

T1

8A23C15/14

8A61P1/16

8321

T1

8A61K9/00

8C12N15/86

8223

T1

8A23C7/04

8A61P1/16

8321

T1

8C07K14/005

8C12N15/86

8223

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

8323

T1

8F02B3/08

8C10L1/08

8231

T1

8A61K39/39

8A61K39/12

8323

T1

8F02B49/00

8C10L1/08

8231

T1

8A61P25/00

8C07D401/14

8324

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8232

T1

8A61P37/02

8C07D471/04

8194

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8233

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

8257

T1

8C01F11/36

8C01F11/36

8235

T1

8G01N33/569

8G01N33/569

8264

T1

8C07D409/04

8A61K31/506

8239

T1

8A23L33/135

8C12N1/00

8265

T1

8B29C51/10

8B29C51/38

8240

T1

8A61K31/45

8C07D217/26

8254

T1

8C07D207/273

8C07D207/273

8241

T1

8C07D221/20

8C07D217/26

8254

T1

8G01N33/574

8C07K16/28

8247

T1

8A61K38/37

8A61K38/37

8262

T1

8A61K31/10

8C07C323/58

8250

T1

8A61K31/4709

8C07F9/60

8263

T1

8H04N19/61

8H04N19/176

8328

T1

8C07D401/12

8C07F9/60

8263

T1

8A61P37/00

8C07D487/04

8259

T1

8C07D403/12

8C07F9/60

8263

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8261

T1

8C07D413/14

8C07D403/12

8269

T1

8H04N19/96

8H04N19/96

8330

T1

8A61K31/513

8C07D413/04

8276

T1

8F01K11/02

8F01K7/16

8331

T1

8H02G3/18

8H02G3/08

8277

T1

8A61K31/7088

8C12N15/113

8336

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8280

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

8336

T1

8A61K31/46

8C07D451/06

8281

T1

8A61K31/428

8C07D413/12

8283

T1

8A61K31/56

8A61K31/56

8282

T1

8A61K31/454

8A61K31/445

8288

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8284

T1

8A61P25/28

8A61K31/445

8288

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

8286

T1

8C12N15/10

8C12N15/10

8339

T1

8C07K14/54

8A01K67/027

8201

T1

8C08G18/76

8A01N25/28

8290

T1

8C07K14/715

8A01K67/027

8201

T1

8A61K31/4439

8C07D401/12

8292

T1

8A61K9/20

8A61K31/4985

8202

T1

8A61P35/00

8C07D401/12

8292

T1

8H04N17/00

8H04N17/00

8204

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8295

T1

8A61K31/4178

8C07D401/12

8208

T1

8C08J9/28

8C08L89/00

8309

T1

8B32B37/20

8B32B37/24

8211

T1

8A61K31/4375

8C07D401/14

8313

T1

8B32B5/04

8B32B37/24

8211

T1
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8A61K47/12

8A61K38/05

8216

T1

8A01N43/90

8A01N43/90

8300

T1

8A61K38/06

8A61K38/06

8218

T1

8C07D413/14

8C07D267/10

8303

T1

8A61K9/00

8A61K38/06

8218

T1

8C07K14/74

8C07K14/74

8316

T1

8A61K9/127

8A61K38/06

8218

T1

8A61P25/24

8C07C231/12

8199

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8219

T1

8C07D409/14

8C07D401/14

8195

T1

8B01J19/08

8C01B21/30

8220

T1

8A61P13/12

8A61K31/422

8197

T1

8C01B21/30

8C01B21/30

8220

T1

8A23C9/20

8A61P1/16

8321

T1

8A61K31/506

8C07D413/14

8222

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8324

T1

8C12N15/86

8C12N15/86

8223

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8194

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

8232

T1

8A61P1/10

8A61K31/045

8246

T1

8A61K31/519

8C07D471/04

8233

T1

8A61P25/16

8A61K9/08

8248

T1

8C04B28/02

8C01F11/36

8235

T1

8H04N19/182

8H04N19/117

8257

T1

8A61K35/56

8A61P31/00

8238

T1

8A22C17/10

8A22C17/10

8260

T1

8A61K31/4725

8A61K31/506

8239

T1

8G01N33/53

8A22C17/10

8260

T1

8B29C51/38

8B29C51/38

8240

T1

8A61K35/74

8C12N1/00

8265

T1

8A61K31/4025

8C07D207/273

8241

T1

8B07B15/00

8B07B1/00

8266

T1

8A61K31/4439

8C07D207/273

8241

T1

8C07D207/16

8C07D217/26

8254

T1

8A61K31/497

8C07D207/273

8241

T1

8A01N43/653

8A01N43/50

8268

T1

8A61P25/04

8C07D207/273

8241

T1

8C07D233/88

8C07D403/12

8269

T1

8A61P35/00

8A61K41/00

8242

T1

8C07D241/20

8C07D403/12

8269

T1

8C07K16/28

8C07K16/18

8243

T1

8C07D401/12

8C07D403/12

8269

T1

8G06F9/45

8G06F9/45

8244

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

8269

T1

8A61K45/06

8A61K31/519

8251

T1

8C07D405/04

8C07D403/12

8269

T1

8H04N19/176

8H04N19/91

8326

T1

8C07D471/18

8C07D471/18

8270

T1

8H04N19/18

8H04N19/91

8326

T1

8C12Q1/68

8A61P35/00

8271

T1

8H04N19/91

8H04N19/91

8326

T1

8C23F11/14

8C09K5/10

8273

T1

8H04N19/122

8H04N19/176

8328

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8275

T1

8F25B30/06

8F01K7/16

8331

T1

8A61P1/16

8A61K31/198

8311

T1

8A61K31/444

8C07D471/04

8337

T1

8C22B3/20

8C22B3/02

8312

T1

8A61P25/16

8C07D413/12

8283

T1

8C07D487/04

8C07D451/06

8281

T1

8A61P25/36

8C07D413/12

8283

T1

8A61K47/40

8A61K31/56

8282

T1

8C07D417/12

8C07D413/12

8283

T1

8A61K31/519

8C07D513/06

8287

T1

8A23L2/38

8A23L2/38

8340

T1

8F02B75/32

8F02B75/32

8317

T1

8H04N19/593

8H04N19/176

8341

T1

8A61K33/00

8A61K31/685

8205

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8341

T1

8A61K36/28

8A61K31/685

8205

T1

8C11C3/00

8C07C67/24

8293

T1

8A61K39/00

8C07K16/30

8210

T1

8C07K14/78

8C08L89/00

8309

T1

8A61K39/395

8C07K16/30

8210

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8310

T1

8B32B9/02

8B32B37/24

8211

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8310

T1

8B29C41/06

8B29C39/04

8212

T1

8C07D487/04

8C07D471/04

8310

T1

8A61K38/42

8A61K9/08

8214

T1

8A61N5/10

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K38/05

8A61K38/05

8216

T1

8C07D213/73

8A61K31/4412

8299

T1

8A61K31/437

8A01N35/00

8217

T1

8A01N25/22

8A01N43/90

8300

T1

8A61K31/4439

8A01N35/00

8217

T1
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8C07D231/56

8A01N35/00

8217

T1

8A61P3/04

8A61K31/485

8255

T1

8C07D401/04

8A01N35/00

8217

T1

8B02C23/14

8B07B1/00

8266

T1

8A61K31/41

8A61K38/06

8218

T1

8B07B1/00

8B07B1/00

8266

T1

8C12P7/06

8C12N9/90

8221

T1

8C07K14/755

8A61K38/37

8262

T1

8A61K38/17

8C12N15/86

8223

T1

8C07D403/04

8C07D403/12

8269

T1

8C12N15/113

8C12N15/86

8223

T1

8A61P9/10

8C07D471/18

8270

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

8224

T1

8A61F2/04

8A61F2/04

8274

T1

8C07D211/60

8C07D211/60

8227

T1

8H02G3/14

8H02G3/08

8277

T1

8A61K38/26

8A61K9/10

8229

T1

8A61K31/192

8A61K31/198

8311

T1

8C10L1/08

8C10L1/08

8231

T1

8A61K31/198

8A61K31/198

8311

T1

8C07D303/32

8C07D405/12

8234

T1

8C07C229/26

8A61K31/198

8311

T1

8C07D401/04

8A61K31/506

8239

T1

8C07D513/04

8C07D401/14

8280

T1

8A61K31/423

8C07D207/273

8241

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8284

T1

8A61P31/18

8C07D207/273

8241

T1

8C07D519/00

8C07D487/04

8284

T1

8A61P43/00

8C07D207/273

8241

T1

8F02B75/04

8F02B75/32

8317

T1

8A61P9/00

8C07D207/273

8241

T1

8A61K31/567

8C07J31/00

8320

T1

8A61K41/00

8A61K41/00

8242

T1

8A61P5/36

8C07J31/00

8320

T1

8C08G64/02

8C08G64/02

8245

T1

8C07J41/00

8C07J31/00

8320

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

8247

T1

8A61K31/4985

8A61K31/4985

8202

T1

8A61P25/04

8C07D498/04

8253

T1

8B60D1/24

8B62D47/02

8203

T1

8G06T9/00

8H04N19/176

8328

T1

8B62D53/00

8B62D47/02

8203

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8328

T1

8A61K36/48

8A61K31/685

8205

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8328

T1

8A61K45/06

8A61K31/685

8205

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8328

T1

8F26B17/24

8F26B3/092

8207

T1

8H04N19/176

8H04N19/96

8330

T1

8B32B7/08

8B32B37/24

8211

T1

8F01K7/16

8F01K7/16

8331

T1

8B29C39/04

8B29C39/04

8212

T1

8A61K31/505

8A61K9/20

8334

T1

8G01N27/327

8G01N33/12

8213

T1

8C07D403/12

8C07D413/12

8283

T1

8A61P35/00

8A61K38/05

8216

T1

8A61K31/44

8A61K9/28

8338

T1

8A61K45/06

8A61K38/06

8218

T1

8B01J13/16

8B01J13/16

8289

T1

8C12N9/90

8C12N9/90

8221

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

8292

T1

8C07D417/14

8C07D413/14

8222

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

8313

T1

8A61K48/00

8C12N15/86

8223

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8313

T1

8C12Q1/70

8C12N15/86

8223

T1

8A61K31/165

8C07C237/06

8296

T1

8A61K31/5377

8C07D417/14

8224

T1

8B01D33/15

8B01D33/15

8301

T1

8A61K31/7042

8C07H19/04

8225

T1

8A61P9/10

8A01N37/00

8304

T1

8A61K31/506

8C07D401/06

8236

T1

8A61K31/55

8A01N43/62

8198

T1

8A61P31/00

8A61P31/00

8238

T1

8A61P25/22

8A01N43/62

8198

T1

8A61K31/42

8C07D207/273

8241

T1

8A61K9/20

8A61K31/4985

8200

T1

8A61P11/00

8C07D207/273

8241

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8195

T1

8A61K31/215

8A61K31/519

8251

T1

8A61K9/20

8A61K31/422

8197

T1

8A01P13/02

8A01N25/04

8325

T1

8A61K31/738

8A61K8/73

8322

T1

8H04N19/129

8H04N19/91

8326

T1

8A61K35/64

8A61K31/045

8246

T1

8H04N19/13

8H04N19/91

8326

T1
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8H04N19/463

8H04N19/91

8326

T1

8A61K8/73

8A61K8/73

8322

T1

8H04N19/61

8H04N19/91

8326

T1

8C08J3/24

8A61K8/73

8322

T1

8H04N19/70

8H04N19/176

8328

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

8324

T1

8G06T9/00

8H04N19/96

8330

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

8194

T1

8A61K31/423

8C07D413/12

8283

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

8248

T1

8A61K31/445

8A61K31/445

8288

T1

8H04N19/82

8H04N19/117

8257

T1

8A61K31/4545

8A61K31/445

8288

T1

8A61K35/747

8C12N1/00

8265

T1

8A61K9/00

8A61K9/28

8338

T1

8C12R1/23

8C12N1/00

8265

T1

8H04N19/11

8H04N19/176

8341

T1

8C12R1/25

8C12N1/00

8265

T1

8H04N19/117

8H04N19/176

8341

T1

8C07K16/46

8A61K38/37

8262

T1

8C08G18/28

8A01N25/28

8290

T1

8A01N25/04

8A01N43/50

8268

T1

8B01J19/12

8C07C67/24

8293

T1

8A01P3/00

8A01N43/50

8268

T1

8C10L1/185

8C07C67/24

8293

T1

8A61K31/4162

8C07D471/18

8272

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8294

T1

8A61K31/56

8A61K9/20

8275

T1

8C07D295/182

8C07C237/06

8296

T1

8C07C57/32

8A61K31/198

8311

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

8297

T1

8C07C57/46

8A61K31/198

8311

T1

8C07C205/38

8A61K31/4412

8299

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

8280

T1

8C07D213/64

8A61K31/4412

8299

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

8280

T1

8A61P25/06

8A61K31/4545

8314

T1

8A61K31/57

8A61K31/56

8282

T1

8C07D403/12

8A61K31/4545

8314

T1

8C07K16/32

8C07K16/28

8286

T1

8C07C231/12

8C07C231/12

8199

T1

8C07D513/16

8C07D513/06

8287

T1

8A61P1/16

8A61P1/16

8321

T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)
Genentech, Inc.
Ligand Pharmaceuticals Inc.
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV

(51)
C 07K 17/00
C 07D 413/12, A 61K 31/422, A 61K 9/20, A 61P 9/12, A 61P
13/12
C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 401/06, C 07D 417/14, C
07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 29/00
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/02, A 61P 29/00

Enevo Oy
NewTL
Spotify AB

B 60D 1/24, B 60W 30/12, B 62D 47/02, B 62D 53/00, B 62D
31/02
H 04N 17/00

(11)
8193

(13)
T1

8197

T1

8195

T1

8194

T1

8196

T1

8203

T1

8204

T1

8205

T1

8206

T1

A 61K 31/357, A 61K 31/685, A 61K 33/00, A 61K 36/185, A
Velleja Research SRL

61K 36/23, A 61K 36/28, A 61K 36/38, A 61K 36/48, A 61K
45/06, A 61P 15/14

Astellas Deutschland GmbH
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SIMENOL Ltd
BIAL - PORTELA & Cª, S.A.

F 26B 3/092, F 26B 17/24
C 07D 235/24, C 07D 401/12, A 61K 31/4523, A 61K 31/4178,
A 61P 37/00, A 61P 25/00

8207

T1

8208

T1

Pilaster Oy

E 04F 17/08

8209

T1

Purdue Pharma L.P.

C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61K 39/395

8210

T1

8211

T1

8212

T1

8213

T1

7513194 Canada Inc
Outotec (Finland) Oy

B 32B 1/00, B 32B 37/20, B 32B 37/24, B 32B 5/02, B 32B
5/04, B 32B 7/08, B 32B 9/02, B 32B 9/04, B 60R 13/08
B 01D 11/04, B 29C 41/06, B 29C 39/08, B 29C 33/06, B 29C
39/04

University of The West of England,

G 01N 27/327, G 01N 27/49, G 01N 33/12, C 12Q 1/32, C

Bristol

12Q 1/00

Prolong Pharmaceuticals, LLC

A 61K 38/42, A 61K 9/08, A 61K 47/18

8214

T1

GlaxoSmithKline LLC

C 07C 69/753, C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 31/18

8215

T1

8216

T1

8217

T1

8218

T1

Fogdevreten 2A

F 26B 5/06, A 61K 47/12, A 61K 38/05, A 61K 47/26, A 61P
35/00
A 01N 35/00, C 07C 69/76, C 07C 65/30, C 07C 65/21, C 07D
471/04, C 07D 487/04, C 07D 401/04, C 07D 257/04, C 07D

Global Blood Therapeutics, Inc.

231/56, C 07D 215/14, C 07D 213/80, C 07D 213/30, C 07D
211/62, A 61K 31/11, A 61K 31/192, A 61K 31/235, A 61K
31/4439, A 61K 31/4406, A 61K 31/437, A 61K 31/416, A 61K
31/41

Neuren Pharmaceuticals Limited

A 01N 43/64, A 61K 31/41, A 61K 31/401, A 61K 38/06, A
61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K 9/127, A 61P 25/00

Bristol-Myers Squibb Company

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

8219

T1

N2 Applied AS

B 01J 19/08, C 01B 21/30

8220

T1

C 12N 9/90, C 12P 7/06, C 12P 19/24

8221

T1

C 07D 417/14, C 07D 413/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00

8222

T1

8223

T1

8224

T1

Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH
Novartis AG
The Regents of the University of
California

G 01N 33/50, C 07K 14/005, C 12N 15/113, C 12N 7/00, C
12N 15/86, C 12Q 1/70, A 61K 38/17, A 61K 48/00, A 61K
9/00
C 07D 495/04, C 07D 417/14, C 07D 491/048, C 07D

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

491/052, A 61K 31/426, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K
31/5377, A 61P 25/22

Eli Lilly and Company

C 07H 19/04, A 61K 31/7042

8225

T1

MEDIVIR AB

C 07H 19/06, C 07H 19/16, A 61P 31/14

8226

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 211/60, A 61K 31/45, A 61P 29/00, A 61P 19/00

8227

T1

Technische Universität Dresden

C 12Q 1/68

8228

T1

Intarcia Therapeutics, Inc

A 61K 38/26, A 61K 9/10, A 61M 5/142

8229

T1

Autostore Technology AS

B 65G 1/04

8230

T1

Gane Energy & Resources Pty Ltd

F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 1/10, C 10L 1/08

8231

T1

URQUIMA, S.A.

C 07D 223/16, A 61K 9/28, A 61K 31/55, A 61K 9/20

8232

T1

Quanticel Pharmaceuticals Inc

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

8233

T1

Onyx Therapeutics, Inc.

C 07D 409/12, C 07D 303/32, C 07D 405/12, A 61K 31/336, A

8234

T1
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61K 31/404, A 61P 29/00
YARA International ASA

C 01F 11/36, C 04B 28/02, C 04B 22/08

8235

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 401/06, A 61K 31/506, A 61P 3/00

8236

T1

Outotec (Finland) Oy

C 22B 23/00, C 22B 1/24

8237

T1

Stable Solutions LLC

A 61K 35/56, A 61K 8/06, A 61P 29/00, A 61P 31/00

8238

T1

8239

T1

MMV Medicines for Malaria
Venture; St. Jude Children's Research

C 07D 401/04, C 07D 409/04, C 07D 417/04, A 61K 31/506, A

Hospital and Rutgers, The State

61K 31/4725

University Of New Jersey
Geiss AG

B 29C 51/10, B 29C 51/38, B 29C 51/26

8240

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

C 07K 14/47, C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61P 35/00

8295

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07D 413/04, A 61K 31/513, A 61P 9/00

8276

T1

Yan Engines, Inc.

F 02B 41/04, F 02B 75/32, F 02B 75/04

8317

T1

Tonix Pharma Holdings Limited

A 01N 43/62, A 61K 31/55, A 61P 25/20, A 61P 25/22

8198

T1

A 61K 31/4985, A 61K 45/06, A 61K 9/20, A 61P 25/04

8200

T1

8202

T1

TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICOMEDICINAL, S.A.
TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-

A 61K 31/4985, A 61K 45/06, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61K

MEDICINAL, S.A.

9/20, A 61P 25/04

MorEx Development Partners LLP

A 61K 41/00, A 61K 51/04, A 61P 35/00

8242

T1

UCB Biopharma SPRL

C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 07K 16/28

8243

T1

Deloitte innoWake GmbH

G 06F 9/455, G 06F 9/45

8244

T1

Medimmune Limited and ADC

C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 31/551, A 61K 39/395, A

Therapeutics SA

61P 35/02

8306

T1

8245

T1

8246

T1

8247

T1

SAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES
COMPANY
Aboca S.p.A. Società Agricola
MorphoSys AG

C 08G 64/34, C 08G 64/02
A 61K 31/045, A 61K 35/64, A 61K 9/00, A 61K 9/02, A 61P
1/10
G 01N 33/574, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/40, A 61K
39/00

Reata Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/16

8249

T1

Eli Lilly and Company

C 07C 323/58, A 61K 31/10

8250

T1

St. Jude Children's Research Hospital

G 01N 33/574, C 12Q 1/34

8307

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 498/04, A 61K 31/5513, A 61P 25/04

8253

T1

8268

T1

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

A 01N 25/04, A 01N 43/40, A 01N 43/50, A 01N 43/653, A
01P 3/00

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 487/08, C 07D 471/18, A 61K 31/439, A 61P 9/10

8270

T1

Immunogen, Inc.

C 07D 207/46, A 61K 31/5365

8308

T1

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg

H 02G 3/08, H 02G 3/18, H 02G 3/14

8277

T1

8280

T1

8281

T1

8309

T1

Novartis AG
Novartis AG
Innocoll Pharmaceuticals Limited

Патенти

C 07D 403/14, C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 513/04, C
07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 471/04, A 61K 31/4439
C 07D 451/06, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/46, A
61P 3/00
C 07K 14/78, C 08J 9/28, C 08L 89/06, C 08L 89/00, A 61L
24/10
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Merck Sharp & Dohme Corp.

C 12Q 1/68, A 61K 31/519, A 61P 35/00

8271

T1

8254

T1

C 07D 207/16, C 07D 221/04, C 07D 217/26, C 07D 211/60, C
Eli Lilly & Company

07D 221/20, C 07D 209/52, A 61K 31/45, A 61K 31/445, A
61K 31/438, A 61P 19/02

Orexigen Therapeutics, Inc.

A 61K 31/137, A 61K 31/485, A 61P 3/04

8255

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 471/18, A 61K 31/4162, A 61P 7/02

8272

T1

8258

T1

8257

T1

A 61F 2/04

8274

T1

Elanco US Inc

G 01N 33/53, A 22C 17/10

8260

T1

OGEDA S.A.

C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 29/00, A 61P 25/00

8261

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A 61P 21/00

8297

T1

A 01N 25/22, A 01N 43/90, A 01P 13/00

8300

T1

A 61K 9/20, A 61K 31/56

8275

T1

8263

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sambusseti, Antonio and Cancarini,
Gianni

Syngenta Limited and Syngenta
Participations AG
Donesta Bioscience B.V.
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.
and Shanghai Hengrui
Pharmaceutical Co. Ltd.

H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/593, H 04N 19/176, H
04N 19/196, H 04N 19/14
H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 04N 19/186, G
06F 17/17

C 07D 403/12, C 07D 403/14, C 07D 401/14, C 07D 401/12, C
07F 9/60, C 07F 9/6512, A 61K 31/4709

Zoetis Services LLC

G 01N 33/569

8264

T1

Pfizer Inc.

C 07D 519/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00

8259

T1

Genmab A/S

C 07K 16/36, C 07K 16/30

8318

T1

Drawbridge Pharmaceuticals Pty Ltd.

A 61K 31/56, A 61K 31/57, A 61K 47/40, A 61P 23/00

8282

T1

8319

T1

8310

T1

8283

T1

8311

T1

8304

T1

8312

T1

8284

T1

8313

T1

Natural Energy Systems Inc.
Plexxikon Inc.

C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/506, A 61K 31/519, A
61K 31/437, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 19/00
C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 417/12, A 61K 31/498, A

Astellas Pharma Inc.

61K 31/423, A 61K 31/428, A 61P 25/36, A 61P 25/28, A 61P
25/14, A 61P 25/16

Ocera Therapeutics, Inc.

C 07C 57/46, C 07C 229/26, C 07C 57/32, A 61K 31/192, A
61K 31/198, A 61P 1/16

Amarin Pharmaceuticals Ireland

A 01N 37/00, A 61K 31/202, A 61K 31/20, A 61K 31/232, A

Limited

61K 45/06, A 61K 9/48, A 61P 9/10

Outotec (Finland) Oy

B 01D 11/04, C 22B 3/20, C 22B 3/26, C 22B 3/02

Almac Discovery Limited

C 07D 487/04, C 07D 487/14, C 07D 519/00, A 61K 31/519, A
61P 35/00
C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 413/14, C 07D 405/04, C

Cancer Research Technology Limited

07D 519/00, C 07D 401/14, A 61K 31/519, A 61K 31/4725, A
61K 31/4375, A 61P 35/00

Colucid Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 403/12, C 07D 403/02, A 61K 31/4545, A 61P 25/06

8314

T1

Biogenera S.p.A.

C 12N 15/113, A 61K 31/7125, A 61P 35/00

8285

T1

Bayer Intellectual Property GmbH

C 07J 41/00, C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 61P 5/36

8320

T1
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A 23C 13/12, A 23C 15/14, A 23C 7/04, A 23C 9/20, A 61P
1/16
C 08J 3/24, A 61J 1/10, A 61K 31/738, A 61K 8/73, A 61Q
19/08

8321

T1

8322

T1

Novomatic AG

G 07F 17/32

8315

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 14/74

8316

T1

Valneva Austria GmbH

A 61K 39/39, A 61K 39/12

8323

T1

Novartis AG

C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/4545, A 61P 25/00

8324

T1

Bayer Intellectual Property GmbH

A 01N 25/04, A 01N 41/10, A 01P 13/02

8325

T1

8326

T1

8327

T1

8328

T1

8329

T1

8330

T1

8331

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
P.T.I. and Van Beveren, Petrus,
Carolus

H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H
04N 19/184, H 04N 19/463, H 04N 19/61, H 04N 19/18
H 04N 19/119, H 04N 19/70, H 04N 19/196, H 04N 19/122
H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00
H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00
H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00
F 01K 11/02, F 01K 17/00, F 01K 17/02, F 01K 21/00, F 01K
23/04, F 01K 25/04, F 01K 7/16, F 01K 25/06, F 01K 25/10, F
25B 30/02, F 25B 30/06

Akebia Therapeutics Inc.

C 07D 213/79, C 07D 213/81, C 07D 213/803

8332

T1

Zhang, Shaohua

A 47C 27/08, A 47C 27/05

8333

T1

Antibiotice S.A.

A 61K 9/20, A 61K 31/505

8334

T1

Priviti Pte. Ltd.

H 04L 29/06

8335

T1

C 07K 16/28, C 07K 16/32, C 07K 16/30

8286

T1

8337

T1

8338

T1

Amgen Inc. and Daiichi Sankyo
Europe GmbH
Scifluor Life Sciences, Inc
Alfasigma S.p.A.

C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61K 31/4375,
A 61K 45/06, A 61P 3/10, A 61P 27/00
A 61K 31/437, A 61K 31/44, A 61K 9/28, A 61K 9/16, A 61K
9/00

Bigtec Private Limited

C 12N 15/10

8339

T1

The General Hospital Corporation

A 23L 33/10, A 23L 2/38

8340

T1

Torrent Pharmaceuticals Limited

C 07D 513/16, C 07D 513/06, A 61K 31/519, A 61P 7/06

8287

T1

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/113, A 61K 31/7088

8336

T1

8341

T1

8273

T1

8269

T1

8199

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.
Valvoline Licensing and Intellectual
Property LLC

H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/176, H 04N 19/96, H
04N 19/593, H 04N 19/82, H 04N 19/182
C 09K 5/10, C 09K 5/20, C 23F 11/12, C 23F 11/14
C 07D 213/74, C 07D 413/14, C 07D 233/88, C 07D 237/20, C

Novartis AG

07D 239/42, C 07D 241/20, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C
07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C
07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 213/75

Les Laboratoires Servier

Патенти

C 07C 231/12, C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 25/24, A
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61P 25/20, A 61P 25/06, A 61P 25/22
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 14/715, C 07K 14/54

8201

T1

WORKINPROGRESS ITALIA S.R.L.

A 61L 9/14

8256

T1

Bioverativ Therapeutics Inc.

C 07K 16/46, C 07K 14/755, A 61K 38/37, A 61P 7/04

8262

T1

8241

T1

C 07D 207/273, A 61K 31/4439, A 61K 31/428, A 61K 31/427,
A 61K 31/423, A 61K 31/403, A 61K 31/4025, A 61K 31/4015,
Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K 31/42, A 61P 9/00, A 61P
43/00, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P 31/18, A 61P 31/04,
A 61P 29/00, A 61P 25/04, A 61P 25/00, A 61P 11/00

Neuroderm Ltd

A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/08, A 61P 25/16

8248

T1

Biocryst Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/215, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 31/14

8251

T1

Coherus Biosciences, Inc.

C 07K 14/705, C 07K 1/16

8252

T1

8265

T1

8266

T1

4D Pharma Research Limited
Mediterranea Solutions S.U.A.R.L.

C 12N 1/00, C 12N 1/20, C 12R 1/25, C 12R 1/23, C 12R
1/225, A 23L 33/135, A 61K 35/747, A 61K 35/74
B 02C 23/14, B 07B 1/00, B 07B 15/00, C 12P 3/00, C 12P
7/10, C 12P 7/16, D 21B 1/06

Sewon Cellontech Co., Ltd

C 12N 1/38, C 12N 5/0775, A 61K 35/12

8267

T1

Newron Pharmaceuticals S.p.A.

C 07C 237/06, C 07D 295/182, A 61K 31/165

8296

T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61M 15/00

8298

T1

8299

T1

G 01N 33/50, C 07C 217/90, C 07C 205/38, C 07D 213/64, C
Ecole Polytechnique Fédérale de

07D 213/73, C 12Q 1/68, A 61K 45/06, A 61K 31/4412, A 61K

Lausanne (EPFL)

31/44, A 61K 31/407, A 61K 31/351, A 61K 31/09, A 61K
31/136, A 61N 5/10, A 61P 35/00

Etablissements Faivre

B 01D 33/80, B 01D 33/15

8301

T1

Novomatic AG

G 07F 19/00, G 07G 5/00

8302

T1

8303

T1

8288

T1

8289

T1

8290

T1

C 12Q 1/68

8291

T1

C 07D 413/12, C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 35/00

8292

T1

8293

T1

8294

T1

Astrazeneca AB
Theravance Biopharma R&D IP, LLC
Sipcam S.p.A.
FMC Corporation
University of Virginia Patent
Foundation
Celgene Quanticel Research, Inc.

C 07D 267/10, C 07D 413/14, C 07D 417/12, C 07D 413/12, A
61K 31/553, A 61P 11/00
A 61K 31/445, A 61K 31/454, A 61K 31/4545, A 61K 31/46, A
61K 31/4709, A 61K 45/06, A 61P 25/28
A 01N 25/28, B 01J 13/16, A 61K 9/50
A 01N 25/28, A 01N 43/80, B 01J 13/16, C 08G 18/28, C 08G
18/38, C 08G 18/76

B 01J 19/12, B 01J 19/10, C 07C 41/14, C 07C 41/09, C 07C
Consiglio Nazionale Delle Ricerche

67/24, C 07C 67/297, C 10L 1/00, C 10L 1/02, C 10L 1/185, C
11C 3/00

Bristol-Myers Squibb Company and
Domantis Limited
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2015/232

30 Јуни 2018

(220) 25/02/2015

кл. 30

ориз, брашно и производи од жита

(442) 30/06/2018

кл. 39

транспортни услуги; пакување и

складирање стока; организирање патувања
(731) Друштво за производство и промет
со мелнички и пекарски производи ЖИТО
ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци

(210) TM 2015/1004

(220) 09/10/2015

ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци,
Кавадарци, MK

(731) Toto Limited

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА , адвокат

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје

Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 30/06/2018

531) 27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ориз, брашно и производи од жита
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2015/233

(220) 25/02/2015
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за производство и промет
со мелнички и пекарски производи ЖИТО
ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци
ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци,
Кавадарци, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА , адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, бела
(531) 01.15.15;05.03.14;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2015/1337

(220) 25/12/2015
(442) 30/06/2018

(731) Стојановски Зоран
ул. Борис Кидрич бр. 72, Тетово, MK
(540)

(591) жолта и црна
(531) 25.01.19;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(591) црвена и сива
(531) 27.05.01;27.05.17
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(554)

препарати за нега на косата и кожата; креми и

(551) индивидуална

лосиони за тело и лицето; пудра; препарати

(510, 511)
кл. 35
рекламирање, бизнис менаџмент,

за употреба
деодоранси

бизнис администрација, канцелариски работи
кл. 42 правни услуги

(210) TM 2016/772

(210) TM 2015/1347

(220) 28/12/2015

(442) 30/06/2018
(300) 2016725245 13/07/2016 RU

(442) 30/06/2018

(731) Amouage SAOC

при

бањање

и

туширање;

(220) 08/08/2016

(731) Стојановски Зоран
ул. Борис Кидрич бр. 72, Тетово, MK

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JOURNEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;

(591) црвена и сива
(531) 27.05.01;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за нега на косата и кожата; креми и
лосиони за тело и лицето; пудра; препарати
за употреба при бањање и туширање;
деодоранси

кл. 35
рекламирање, бизнис менаџмент,
бизнис администрација, канцелариски работи

(210) TM 2016/773

кл. 42 правни услуги

(220) 08/08/2016
(442) 30/06/2018

(300) 87/119740 28/07/2016 US
(210) TM 2016/771

(220) 08/08/2016

(442) 30/06/2018
(300) 3173610 08/07/2016 UK
(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM

(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BEACH HUT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
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(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
деодоранси

при

бањање

и

туширање;
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(740) Адвокатско друштво Папазоски и
(210) TM 2016/807

(220) 22/08/2016

Мишев

(442) 30/06/2018
(300) 86/917,008 23/02/2016 US

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(731) Amgen Inc., (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(540)

California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

PUSHTRONEX

(591) црна, зелена, сина, тиркизна

(551) индивидуална

(531) 26.11.11;27.05.04
(554)

(510, 511)
кл. 10 инјектори за медицински намени;

(551) индивидуална
(510, 511)

системи за испорака на лек
(210) TM 2016/847

(220) 31/08/2016
(442) 30/06/2018

(210) TM 2017/452

(220) 25/04/2017

(731) Здрушение за модни танци ИТ ДА

(442) 30/06/2018
(731) Друштво за градежништво, трговија

БИТ Скопје
ул. Бел Камен бр. 9, Скопје, MK

и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино
ул. „101“ бр. 15 Желино, MK

(540)

(540)

(591) сина и црвена
(531) 26.13.01;27.05.08
(554)
(591) виолетова, жолта, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 16.01.16;27.05.02;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2017/730

кл. 41 одржување часови по танц; танц
студио; организирање танц настани
(210) TM 2017/58

(220) 25/01/2017
(442) 30/06/2018

(731) ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје
Бул.Мит. Теодосиј Гологанов бр. 26/ кат 4,
Скопје, MK

Трговски марки

(220) 19/07/2017

(442) 30/06/2018
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увозизвоз Битола
ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, MK
(540)

КАРПА НА ЕВРОПА
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(551) индивидуална

магнетни;

(510, 511)

[мемориски смарт картички]; компакт диск

кл. 9 апарати и инструменти за научни
испитувања во лабаратории, апарати и

плеери ; дискетни единици за компјутери;
печатачи за употреба со компјутери;

инструменти за контрола на бродови, како
што се апаратите и инструментите за мерење

компјутерски
компјутерски

и за пренос на наредби; апарати за забава
што се користат само со надворешни екрани

мемории; компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;

или

и

компјутерски програми [софтвер што може да

софтвер, без оглед на носачите на податоци
или начините на ширење, односно софтвер

се симнува од интернет]; компјутерски
програми за играње; компјутерски програми,

снименна магнетни носачи на податоци или
спуштен од далечинска компјутерска мрежа,

снимени; компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски тастатури; компјутерско глувче

апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење,
сигнализирање,
проверка

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп
компјутери; ласери што не се за медицинска

(контрола);

употреба;

монитори;

компјутерски

апарати

и

програми

инструменти

за

картички

со

интегрално

бележници;
глувчиња;

ленти

коло

подлоги
за
компјутерски

(апарати

за

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти
за снимање звук; ленти за чистење на главите

или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук

на уреди за снимање леќи; леќи (оптички
леќи); магнети; магнетни дискови; магнетни

или снимка; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

енкодери; магнетни жици; магнетни карти за
идентификација; магнетни ленти; магнетни

механизми за апаратите што се активираат со

носачи на податоци; магнетофони; магнетска

жетони; регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и

лента (елементи со магнетска лента), за
компјутери; машини за сметање; машини за

компјутери; апарати за дијагноза што не се за
медицинска употреба; апарати за забава

собирање; машини за факсимил; машини за
фактурирање; мемориски смарт картички

приспособени за употреба со надворешен
екран или монитор; апарати за меѓусебна

[картички
со
микропроцесори;

комуникација; апарати за чистење дискови за

[компјутерски

снимање звук;
идентификација,

кодирани белегзии за
магнетни
бележници

[компјутерски хардвер]; електронски огласни
табли; оптички влакна [филаменти за

(електронски бележници); влакна за оптички
кабли; ДВД плеери; дискетни единици за

спроведување светлина]; оптички дискови;
оптички носачи на податоци; оптички читачи

компјутери; компакт дискови [аудио- видео];
компакт дискови [меморија само за читање;

на знаци; предаватели [телекомуникации];
предаватели
на
електронски
сигнали;

дискови за сметање; дискови за снимање

предавателни

звук; екрани за проекција електронски
изданија што можат да се симнат од интернет;

преносни снимачи на звук; преносни
телефони;
процесори
[централни

електронски огласни табли;
пенкала
[видеотерминали];

електронски
електронски

процесорски
единици];
процесори
за
обработка на текст сигнали (предаватели на

цртачи; елементи со магнетска лента за
компјутери картички (кодирани картички),

електронски сигнали); скенери [опрема за
обработка на податоци]; слајд проектори;
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ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи

[купување производи и услуги за други

[опрема за обработка на податоци]; читачи на

фирми]; услуги за преместување на бизнисите

бар
кл. 35

кл. 37 услуги на поправка на електрика,
апаратура,
инструменти,
алати
сл;

кодови
услуги на рекламирање за други;

помош при
управување

водење на работењето и
со
работата;изнајмување

инсталациски услуги на електрика, апаратура,
инструменти, алати сл; компјутерски хардвер

автомати; административна обработка на
нарачките
за
купување;
комерцијална

(инсталирање, одржување и поправање на
компјутерски
хардвер);
монтирање,

администрација за издавање лиценци за

одржување и поправка на канцелариски

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]; помош во

машини и опрема; монтирање, одржување и
поправка на машини; поправки (информации

водењето бизнис; бизнис информации;
бизнис консултирање (професионално бизнис

за
поправки)
кл. 38 услуги на телекомуникации; апарати за

консултирање);
комерцијално
индустриско
управување
(помош

или
за

испраќање пораки (изнајмување апарати за
испраќање пораки); електронска пошта;

комерцијално и индустриско управување);

изнајмување време за пристап на глобалната

компјутерски
бази
(систематизација
на

на
податоци
информации
во

компјутерска мрежа; изнајмување модеми;
изнајмување телекомуникациска опрема;

компјутерски бази на податоци); компјутерски
бази на податоци (собирање информации во

изнајмување телефакс апарати; изнајмување
телефони; информации од областа на

компјутерски бази на податоци); компјутерско
рекламирање преку интернет; комуникациски

телекомуникациите;
испраќање
пораки;
комуникации со телефон; комуникација со

медиуми

преку

мобилни телефони; комуникација со помош

комуникациски медиуми), за малопродажба;
објавување рекламни текстови; телефонски

на компјутерски терминали; комуникација со
помош на мрежи со оптички кабли;

одговор за
достапни;

претплатниците што не се
пребарување
(бизнис

обезбедување интернет соби за разговор;
обезбедување
кориснички
пристап
на

пребарување); пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети лица;

глобалната компјутерска мрежа [провајдери
на услуги]; обезбедување пристап до бази на

презентација на стоки преку комуникациски

податоци; обезбедување телекомуникациски

медиуми, за малопродажба; договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

врски на глобалната компјутерска мрежа;
обезбедување телекомуникациски канали за

трети лица; раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со датотеки);

телевизиско
купување
[телешопинг];
повикување [радио, телефонски или други

систематизација
на
информации
во
компјутерски бази на податоци; собирање

средства за електронска комуникација]; пошта
(електронска пошта); пренесување по факс;

информации

на

пренесување преку сателит; пренесување

податоци; собирање статистички податоци;
советување за бизнис работење; советување

слики и пораки со помош на компјутери; соби
за разговор (обезбедување интернет соби за

за бизнис работење и организација;
советување за организирање на работењето;

разговор);
[телешопинг]

статистички податоци (собирање статистички
податоци); услуги за набавки за трети лица

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; телекомуникации

(презентација

во

на

стоки

компјутерските

Трговски марки

бази

телевизиско

купување
(обезбедување
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(информации

од

телекомуникациите);

на

(умножување

телекомуникациски

областа

компјутерски

компјутерски
системи

програми;

(програмирање

канали (обезбедување телекомуникациски
канали)
за
телевизиско
купување

компјутерски системи); компјутерски хардвер
(советување на полето на компјутерски

[телешопинг]; телефон (комуникации со
телефон); телефонски услуги; услуги на

хардвер);
компјутерско
програмирање;
конверзија на податоци од физички на

поставување телекомуникациски довод и
приклучок;
услуги
на
пренесување

електронски носачи;
квалитетот; креирање

конференции од далечина; услуги со говорна

[интернет] страници за други; обезбедување

пошта; услуги со електронски огласни табли
[телекомуникациски
услуги]

алатки за пребарување по интернет;
обновување комјутерски бази на податоци;

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив

одржување (креирање и одржување) веб
[интернет] страници за други; размена на

во областа на компјутерското програмирање;
индустриски анализи и истражувачки услуги

компјутерски програми и податоци [конверзија
која не е физичка]

контролирање на
и одржување веб

во областа на компјутерското програмирање;
изработка и развој на комјутерски хардвер и
софтвер; изработка и развој на комјутерски

(210) TM 2017/929

хардвер и софтвер за други, изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер по

(731) ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

нарачка,
алатки
за
пребарување
(обезбедување алатки за пребарување), за

ул.Цветан Димов бр.116, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

интернет; анализа на компјутерски системи;

СКОПЈЕ

давање простор за веб [интернет] страници;
дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 28/09/2017
(442) 30/06/2018

дизајн); заштита на компјутери од вируси
(услуги за заштита на компјутери од вируси);
изнајмување
изнајмување
развој

за

веб
[интернет]
сервери;
компјутери; истражување и
други;

компјутерски

бази

на

(531) 05.01.16;27.05.01
(554)
(551) индивидуална

податоци (обновување компјутерски бази на
податоци);
компјутери
(изнајмување

(510, 511)
кл. 25 обукви, особено, чевли со исклучок на

компјутери);
(изнајмување

ортопедски чевли, сандали,гумени чизми,

компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутерски

програми
програми);

програми
(изработка
на
програми);
компјутерски

чизми за одење, цизми(кратки чизми до
глужд),чизми над коленица, спортски чевли,

компјутерски

копачки,планинарски
чевли,
влечки,
апостолки; дел за чевли особено штикли,

програми
програми);

влошки за обукви, врв на обукви; ремени
(облека)

компјутерски програми (осовременување на
компјутерските
програми);
компјутерски

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

програми
програми);
(одржување

(инсталирање
компјутерски
компјутерски

програми (советување за
програми);
компјутерски
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ортопедски чевли, сандали,гумени чизми,
чизми за одење, цизми(кратки чизми до
глужд),чизми над коленица, спортски чевли,
копачки,планинарски
чевли,
влечки,
апостолки; дел за чевли особено штикли,
влошки за обукви, врв на обукви; ремени
(облека)
(210) TM 2017/1065

(220) 03/11/2017

(442) 30/06/2018
(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје
ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, MK
(740) Ива Сотировска
бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 коктели, алкохолни пијалаци, виски,
измешани алкохолни пијалаци кои не се врз
база
на
пиво
кл. 41 забава, услуги на клубови [забава или
образование], известување за забави, ноќни
клубови, обука [третирање], организирање и

Skopje Cocktail Week
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 коктели, алкохолни пијалаци, виски,
измешани алкохолни пијалаци кои не се врз
база
на
пиво
кл. 41 забава, услуги на клубови [забава или
образование], известување за забави, ноќни
клубови, обука [третирање], организирање и
водење работилници [обука], практична обука
[демонстрирање]
услуги
на
дискотеки
кл. 43
кафетерии [експрес ресторани],
служење храна и пијалаци, услуги во барови
(210) TM 2017/1066

водење работилници [обука], практична обука
[демонстрирање]
услуги
на
дискотеки
кл. 43

кафетерии [експрес ресторани],

служење храна и пијалаци, услуги во барови
(210) TM 2017/1155

(220) 30/11/2017
(442) 30/06/2018

(731) IGLA Sh.p.k
Komuna Vaqarr, Tirana, AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/11/2017
(442) 30/06/2018

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје
ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, MK
(740) Ива Сотировска
бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка,
Ламела А, кат:3, 1000, Скопје

(591) сина, светло сина, бела, црна, црвена и
окер

(540)

(531) 03.07.01;10.01.05;25.01.19
(554)
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(551) индивидуална

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK

(510, 511)

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

кл. 34 цигари, цигарлоси, пуро, тутунски
производи; запалки; ќибрит; предмети за

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за
шмркнување (snuffs) ,тутун за џвакање; кутија
за цигари и/ или пури; лули за држање на
цигари
кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работи услуги при продажба
на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуро,
тутунски
производи;
запалки;
ќибрит;
предмети за пушачи; филтри за цигари; лули;
тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за
џвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за

(591) црна и бела

држање на цигари

(531) 27.05.17;27.05.24
(554)

(210) TM 2017/1268

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 29/12/2017

(442) 30/06/2018
(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 9

компјутерски хардвер;компјутерски

софтвер за социјално вмрежување;алатки за
развивање
на
компјутерски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

софтвер;компјутерски софтвер за употреба
како интерфејс за програмирање апликации

(540)

(АРI);интерфејс за програмирање апликации
(АРI) за употреба во развојот на софтверските
апликации;интерфејс
за
програмирање

FUNGISOL
(551) индивидуална

апликации (АРI) за компјутерски софтвер кој
ги потпомогнува онлајн за социјалното

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи;производи за

вмрежување и за вчитување, прикачување,
симнување,
и
менаџмент
на

уништување на штеточинки;фунгициди за
медицинска употреба;фунгициди;диететски

податоци;компјутерски софтвер за креирање,

производи
за
употреба;медицински

и

медицинска
ветеринарни

раководење и комуницирање со онлајн
заедницата;компјутерски
софтвер
за

препарати и производи;лекови

организирање настани;компјутерски софтвер
за креирање, уредување, прикачување,

(210) TM 2018/66

(220) 02/02/2018

пристапување,
прикажување,
стриминг,
гледање,
тагирање,
поврзување,

(442) 30/06/2018

забележување,

(731) Друштво за интернет и
информатички технологии, маркетинг и

покажување

чувства

за,

коментирање на, вградување, пренесување, и
споделување
или
на
друг
начин

трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт

обезбедување електронски медиуми или
компјутерски информации и комуникациски

Скопје

мрежи;компјутерски софтвер за изменување и
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пренос

аудиовизуелна
содржина;компјутерски
уредување,
собирање,
изменување,
складирање

на

и

компјутери;ласерска опрема за немедицински

видео

цели;периферни

софтвер
за
организирање,

уреди

за

носење;периферни
уреди;компјутерски
софтвер
комуникација;софтвер
за
за
далечинска зголемена реалност за употреба
во
мобилни
уреди
за
интегрирање

информации;компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на

електронски податоци со реална светска
околина со цел за забава, образование, игри,

корисниците да извршат електронски бизнис

комуникација

трансакции преку глобални компјутерски и
комуникациски мрежи;софтвер за испраќање

вмрежување;софтвер за симнување во
природата на мобилната апликација за

електронски сигнални пораки, известувања и
потсетници;софтвер за пренесување на

пристапување и гледање текст, слики и
електронски
податоци
поврзани
со

налози;софтвер за испраќање и примање на
електронски пораки;компјутерски софтвер за

конференции во областа на развојот на
софтвери
компјутерски
софтвер
кој

пребарување;магнетски кодирани картички за

овозможува развој, испитување, тестирање и

подарок;компјутерски софтвер за употреба во
креирање, раководење, мерење и ширење на

одржување
апликации

рекпамирањето на други лица;сервер за
реклами, особено компјутерски сервер за

комуникациски уреди, имено, мобилни
телефони, смартфони, рачни компјутери и

услугите пристап скпадирање реклами и
доставување рекпами до вебстрани;софтвер

таблет компјутери; компјутерски софтвер за
конвертирање
природни
јазици
во

за

игри;компјутерски

машинскиизвршливи команди; компјутерски

хардвер
за
виртуелни
реални
игри;компјутерски периферни уреди;софтвер

софтвер, имено, интерфејс за преведување
за овозможување интеракција помеѓу луѓето и

за виртуална реалност што се користи за да
овозможи компјутерите, управувачките табли

машините; компјутерски софтвер во областа
на вештачката интелегенција; алатки за

за видео игри, рачните управувачки табли за
видео игри, таблет компјутерите, мобилните

развој на компјутерски софтвер за да им
овозможи
на
мобилните
софтверски

уреди и мобилните телефони да обезбедат

апликации пристап во позадински услуги;

искуства на виртуелна реалност;софтвер за
електронски игри за безжични уреди;софтвер

имено, скпадирање на податоци, брзи
известувања и менаџмент на корисници

за електронски игри за рачни симнување,
постирање, блогирање, преку менаџирање,

кл. 35 маркетинг, рекпамирање и промотивни
услуги; услуги за истражување на пазарот и

електронски уреди;програми за видео и
компјутерски игри;периферни уреди за

информациони услуги; промовирање на стоки
и услуги за други преку компјутер и

носење за компјутери, таблет компјутери,

комуникациски мрежи; бизнис и услуги за

мобилни уреди и мобилни телефони;софтвер
за виртуелна реалност;софтвер за видео

рекламирање,
особено,
медиумско
планирање и медиумско купување за други;

игри;интерактивни мултимедијални програми
за компјутерски игри;програми за електронски

бизнис и услуги за рекламирање, особено,
услуги за рекламирање за следење на

игри за симнување;софтвер за компјутерски
игри;слушалки
за
употреба
со

рекпамниот
учинок,
за
раководење,
дистрибуција и услуги за рекпамирање, за

реални
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анализирање на рекпамните податоци, за

филантропски, волонтерски, јавни услуги и

пријавување на податоци за оптимизирање

услуги во врска со заедницата и хуманитарни

рекпамирање, на и за перформансите на
рекпамирање; консултантски услуги во полето

активности;
обезбедување
на
натпреварувачки и стимулирачки наградни

на рекламирањето, особено, прилагодување
на напорите за маркетинг на други; услуги за

програми
наменети
за
препознавање,
наградување и охрабрување на поединец и

комерцијални
информирање,
особено,
служење рекпами за обезбедување на

група која учествува во самоподобрување,
самоисполнување,
добротворни,

извештаи,

и

филантропски, волонтерски, јавни програми и

раководење
со
електронско
зачувани
раклами, за употреба на глобалната

услуги на заедницата и хуманитарни
активности и споделување на производ од

компјутерска мрежа; олеснување на размена
и продажба на услуги и производи од трета

креативна работа; организирање на изложби
и настани во полето за развој на софтвер и

страна преку компјутер и комуникациски
мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои

хардвер за комерцијални и цели за
рекпамирање; услуги на здружение што ги

има широк спектар на производи за широка

промовираат

потрошувачка на други, картички за подарок,
и испорака на дигитални медии, слушалки за

професионалците и бизнисите во полето за
развој на мобилната софтвер апликација

виртуелната реалност, и содржина и
податоци
за
виртуелната
реалност;

услуги на
трансакции,

обезбедување на онлајн место за маркетинг
на продавачите на стоки и услуги;

порамнување на финансиските трансакции
преку компјутер и комуникациски мрежи;

обезбедување на онлајн олеснување за

електронска обработка и пренос на податоци

поврзување на продавачите и купувачите;
обезбедување на онлајн олеснување за

за плаќање на сметки за корисниците на
компјутер и комуникациските мрежи; услуги за

информирањето на потрошувачите во полето
за подароци; промовирање на добра и услуги

електронски трансфер на средства; услуги на
плаќање на сметки; услуги на финансиска

за други преку обезбедување на онлајн
олеснување преку истакнување на предлози

размена,
особено,
обезбедување
на
виртуелни валути за користење од страна на

за подароци; бизнис вмрежување; услуги на

членовите

вработување
и
примање;
услуги
за
рекпамирање и дистрибуирање информации,

компјутер и комуникациски мрежи кл. 38
услуги на споделување фотографии и видеа,

особено, обезбедување на доверлив простор
за
рекламирање
преку
глобалната

особено, електронски пренос на дигитални
фајлови за фотографии, видеа и аудио

компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн
компјутерски бази на податоци и онлајн

визуелна
содржина
корисниците;

пребарувања во бази на податоци во полето

овозможување

на доверливоста; при-пејд услуги за картички
за подароци, особено, издавање на

електронски и онлајн бази на податоци;
телекомуникациски
услуги,
особено

сертификат за картичка за подарок што може
да бидат надоместоци за стоки и услуги;

електронски пренос на
електронски
медиуми, податоци, пораки,
графика,

добротворни услуги, особено промоција на
јавната свест во врска со добротворони,

слики,
аудио,
обезбедување
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комуникација на теми од општиот интерес;

групите кои се вклучуваат во услуги на само-

обезбедување онлајн комуникациски линкови

подобрување,

кои пренесуваат мобилни уреди и интернет
корисници на други локални и глобални онлајн

хуманитарни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги на заедницата и хуманитарни

локации; обезбедување пристап до вебстрани
на трети лица или до други електронски

активности и споделување на производите од
креативната
работа;
организирање
и

содржини на трети лица преку универзално
приклучување; обезбедување онлајн услуги

спонзорирање
натпреварувачки
стимулирачки наградни програми
за

преку соби за разговор (chat rooms), маил и

развивачите на софтвер; објавување на

брзи пораки, и електронски огласни табли;
аудио, текст и видео емитувачки услуги преку

образовни
материјали,
особено обајвување на книги, списанија,

компјутер или други комуникациски мрежи,
особено
прикачување,
постирање,

весници
и
електронски
публикации;
образовни услуги, особено организирање и

прикажување, изменување, тагирање и
електронско пренесување на податоци,

спроведување
конференции,
курсеви,
семинари
и онлајн обука во областа на

информации, аудио и видео; услуги на глас

рекламирањето,

преку интернет протокол (VolP); услуги на
телефонски комуникации; обезбедување

вмрежување, интернетот и социјалните
медиуми и дистрибуцијата на материјали за

пристап до компјутерски бази на податоци во
областа
на
социјалното
вмрежување,

курсот во врска со тоа; онлајн списанија,
особено блогови (blods) во кој е дефинирана

социјалното претставување и запознавање
кл. 41 услуги за забава; обезбедување на

содржината на корисниците; образовни
услуги, особено обезбедување виртуелно

компјутерски, електронски и онлајн бази на

реални

податоци
забавна

рекреативна и
областа
на

виртуелно
реална содржина; обезбедување копјутерска

забавата и во областите на средните,
студентските, социјалните и заедничките

игра за користење на целата мрежа од
корисниците на мрежа; обезбедување онлајн

интересни групи; услуги на споделување
фотографии и видеа; електронски издавачки

зголемени
реалност
игри;
образовни
обезбедување услуги, онлајн видео особено

услуги за други; услуги за забава, особено

игри; организирање изложби во областа на

овозможување интерактивни и услуги за игри
за повеќе играчи и за еден играч за игри кои

интерактивната
забава,
виртуелната
реалност, потрошувачката електроника и

се играат преку компјутер или комуникациски
мрежи; обезбедување информации за онлајн

забавната индустрија на видео игри за
културни или образовни цели; организирање

компјутерски игри и видео игри преку
компјутер или организирање комуникациски и

и спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во областа

мрежи;

и

на развојот на софтвер за образовни цели;

потпомагање настани за играчи на видео игри
и играчи на компјутерски игри; обезбедување

образовни услуги, имено организирање и
спроведување конференции и семинари во

онлајн ресурси за развивачите на софтвер;
натпреварувачки и стимулирачни наградни

областа на вештачката интелегенција и
интернетот
на
предмети

програми дизајнирани да ги препознае,
награди
и
поттикне
поединците

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

за образовна,
употреба
во

спроведување

Трговски марки
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особено креирање виртуелни заедници за

податоците за личниот идентитет во и да ги

регистрираните корисници да организираат

споделат податоците за личниот идентитет со

групи и настани, да учествуваат во дискусии и
да се вклучуваат во социјално, деловно и

и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;
обезбедување информации од индекси и бази

вмрежување во заедницата; компјутерски
услуги, особено хостирање електронски

на информации што може да се пребаруваат,
вклучувајќи текст, електронски документи,

капацитети за други за организирање и
водење состаноци, настани и интерактивни

бази на податоци, графики, електронски
медиуми, фотографски слики и аудио-

дискусии

визуелни

преку

комуникациски

мрежи;

информации,

на

компјутер

и

компјутерски услуги како прилагодени веб
страници што промовираат информации

комуникациски
мрежи;
обезбедување
софтвер за е-трговија што не може да се

дефинирани од корисникот или назначени,
лични профили, аудио, видео, фотографски

симне за да им се овозможи на корисниците
да
извршуваат
електронски
деловни

слики,
текст,
графики
и
податоци;
компјутерски услуги, особено обезбедување

трансакции преку глобална компјутерска
мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР

пребарувачи

на

што промовира АРI софтвер за да им

глобална компјутерска мрежа; обезбедување
веб сајт што промовира технологија која

за

овозможи на корисниците да извршуваат
електронски деловни трансакции преку

овозможува он-лајн корисниците да креираат
лични профили промовирајќи информации за

глобална компјутерска мрежа;услуги на
софтвер како промовираат услуга софтвер

социјално и деловно вмрежување и да ги
пренесуваат
и
споделуваат
таквите

испраќање предупредувања за електронски
пораки, за пренесување на налози и

информации

он-лајн

испраќање и примање на електронски пораки,

капацитети;
обезбедување
времено
користење на софтверски апликации што не

и да им овозможи на корисниците да
извршуваат електронски деловни трансакции

се симнуваат за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница и пренос на

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
обезбедување времено користење на он-лајн

аудио, видео, фотографски слики, текст,
графики и податоци; услуги на АЅР, особено,

софтвер што не може да се симне за употреба
при раководење, мерење и служење реклами

хостирање

софтверски

за други; АЅР што промовира АРI софтвер за

апликации на други; АЅР што промовира
софтвер за да овозможи или олесни

раководење, следење известување и
мерење
на
медиумско
планирање,

меѓу

податоци

повеќекратни

компјутерски

креирање,
постирање,

уредување,
блогирање,

пристапување,
покажување
тагирање,

добивање

симнување,
анотирање,

прикажување,
прикачување,

емоција

купување

и

рекпамирање за други; провајдер на он-лајн
платформа за купување реклами, особено,

за,

обезбедување на софтверски програми што

коментирање на, вградување, пренесување и
споделување или поинаку обезбедување

не може да се симнат за да им се овозможи на
купувачите и продавачите на он-лајн

електронски медиуми или информации преку
компјутер
и
комуникациски
мрежи;

рекпамирање да купуваат и продаваат
рекламен инвентар; платформа како услуга

обезбедување услуга на он-лајн мрежа што
овозможува корисниците да ги пренесат

(РААЅ)
што
промовира
компјутерска
софтверска платформа за употреба при

178 | С т р а н а

поврзување,

стриминг,
гледање,

медиумско

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

купување и ширење на реклама; АЅР што

обезбедување

промовира

информации во областа на личниот развој,

софтвер

за

употреба

при

социјални

услуги

и

купување, продавање, следење, вреднување,
оптимизирање, таргетирање, анализирање,

особено
самоисполнување,

испорака
и
рекламирање

известување
за
он-лајн
и маркетинг; АЅР што

филантропски, волонтерски, јавни и услуги во
заедницата, и хуманитарни активности;

промовира софтвер за употреба при
дизајнирање и раководење со он-лајн

обезбедување услуги на автентификација при
трансакции на е-трговија; обезбедување на

рекламни и

кампањи;

автентификација на корисник при електронски

дизајнирање и развивање софтвер за
компјутерски игри и софтвер за видео игри за

трансфер на средства, трансакции на
кредитна и дебитна картичка и електронски

употреба со компјутери, програмски систем за
видео игри и компјутерски мрежи; развивање

чек преку глобална компјутерска мрежа

на компјутерски хардвер за компјутерски
игри; услуги за развивање на видео

(210) TM 2018/67

маркетинг

самоподобрување,
добротворни,

(220) 02/02/2018
(442) 30/06/2018

игра; обезбедување он-лајн сајтови што
им даваат на корисниците можност да
прикачуваат, модифицираат и споделуваат

(731) Друштво за интернет и
информатички технологии, маркетинг и

содржина и податоци за виртуелна реалност;
услуги на дизајн, инженерство, истражување,

трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт
Скопје

развој и тестирање во областа на развивање
на софтвер за мобилна апликација поврзана

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

со

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

употреба

и

функционалност

на

хиперлинкови; технички консултации во
областа на развивање на софтвер за мобилна
апликација
поврзана
со
употреба
и
функционалност на обезбедување времена
хиперлинкови; употреба на компјутерски
софтвер што не може да се симне што

(540)

(591) црна и бела
(531) 27.05.17

овозможува развој, проценка, тестирање и

(554)
(551) индивидуална

одржување
на
мобилни
софтверски
апликации за преносни уреди за електронска

(510, 511)
кл. 9
компјутерски хардвер;компјутерски

комуникација, имено, мобилни телефони,
смартфони, рачни компјутери и компјутерски

софтвер за социјално вмрежување;алатки за

таблети;
едукативни
услуги,
имено,
организирање и водење конференции и

развивање
на
компјутерски
софтвер;компјутерски софтвер за употреба

вештачка

како интерфејс за програмирање апликации
(АРI);интерфејс за програмирање апликации

интелигенција и интернет на нешта (loT)
кл. 45 услуги на социјално претставување,

(АРI) за употреба во развојот на софтверските
апликации;интерфејс
за
програмирање

вмрежување и запознавање; обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци во

апликации (АРI) за компјутерски софтвер кој

семинари

во

областа

на

областите
на
социјално
вмрежување,
социјално претставување и запознавање;

Трговски марки

ги потпомогнува онлајн за социјалното
вмрежување и за вчитување, прикачување,
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податоци;компјутерски софтвер за креирање,

искуства на виртуелна реалност;софтвер за

раководење

онлајн

електронски игри за безжични уреди;софтвер

заедницата;компјутерски
софтвер
за
организирање настани;компјутерски софтвер

за електронски игри за рачни симнување,
постирање, блогирање, преку менаџирање,

за креирање,
пристапување,

електронски уреди;програми за видео и
компјутерски игри;периферни уреди за

и

комуницирање

со

уредување, прикачување,
прикажување,
стриминг,

гледање,
тагирање,
забележување, покажување

поврзување,
чувства за,

носење за компјутери, таблет компјутери,
мобилни уреди и мобилни телефони;софтвер

коментирање на, вградување, пренесување, и

за виртуелна реалност;софтвер за видео

споделување
обезбедување

друг
начин
медиуми или

игри;интерактивни мултимедијални програми
за компјутерски игри;програми за електронски

компјутерски информации и комуникациски
мрежи;компјутерски софтвер за изменување и

игри за симнување;софтвер за компјутерски
игри;слушалки
за
употреба
со

овозможување
аудиовизуелна

компјутери;ласерска опрема за немедицински
цели;периферни компјутерски уреди за

или
на
електронски

пренос
и

содржина;компјутерски
уредување,
изменување,

на

слики,
видео

софтвер

за

собирање,
организирање,
пренос,
споделување
и

складирање
на
информации;компјутерски

уреди;компјутерски

софтвер
комуникација;софтвер
за
за
далечинска зголемена реалност за употреба

и
е-

во
мобилни
уреди
за
интегрирање
електронски податоци со реална светска

трговија за симнување кој им дозволува на
корисниците да извршат електронски бизнис

околина со цел за забава, образование, игри,
комуникација
и
социјално

трансакции преку глобални компјутерски и

вмрежување;софтвер

комуникациски мрежи;софтвер за испраќање
електронски сигнални пораки, известувања и

природата на мобилната апликација за
пристапување и гледање текст, слики и

потсетници;софтвер за пренесување на
налози;софтвер за испраќање и примање на

електронски
податоци
поврзани
со
конференции во областа на развојот на

електронски пораки;компјутерски софтвер за
пребарување;магнетски кодирани картички за

софтвери
компјутерски
софтвер
кој
овозможува развој, испитување, тестирање и

подарок;компјутерски софтвер за употреба во

одржување

креирање, раководење, мерење и ширење на
рекпамирањето на други лица;сервер за

апликации за преносливи електронски
комуникациски уреди, имено, мобилни

реклами, особено компјутерски сервер за
услугите пристап скпадирање реклами и

телефони, смартфони, рачни компјутери и
таблет компјутери; компјутерски софтвер за

доставување рекпами до вебстрани;софтвер
за виртуелни реални игри;компјутерски

конвертирање
природни
јазици
во
машинскиизвршливи команди; компјутерски

хардвер

реални

софтвер, имено, интерфејс за преведување

игри;компјутерски периферни уреди;софтвер
за виртуална реалност што се користи за да

за овозможување интеракција помеѓу луѓето и
машините; компјутерски софтвер во областа

овозможи компјутерите, управувачките табли
за видео игри, рачните управувачки табли за

на вештачката интелегенција; алатки за
развој на компјутерски софтвер за да им

видео игри, таблет компјутерите, мобилните
уреди и мобилните телефони да обезбедат

овозможи
на
мобилните
софтверски
апликации пристап во позадински услуги;
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скпадирање

на

податоци,

брзи

вработување

и

примање;

услуги

за

известувања и менаџмент на корисници

рекпамирање и дистрибуирање информации,

кл. 35 маркетинг, рекпамирање и промотивни
услуги; услуги за истражување на пазарот и

особено, обезбедување на доверлив простор
за
рекламирање
преку
глобалната

информациони услуги; промовирање на стоки
и услуги за други преку компјутер и

компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн
компјутерски бази на податоци и онлајн

комуникациски мрежи; бизнис и услуги за
рекламирање,
особено,
медиумско

пребарувања во бази на податоци во полето
на доверливоста; при-пејд услуги за картички

планирање и медиумско купување за други;

за

бизнис и услуги за рекламирање, особено,
услуги за рекламирање за следење на

сертификат за картичка за подарок што може
да бидат надоместоци за стоки и услуги;

рекпамниот
учинок,
за
раководење,
дистрибуција и услуги за рекпамирање, за

добротворни услуги, особено промоција на
јавната свест во врска со добротворони,

анализирање на рекпамните податоци, за
пријавување на податоци за оптимизирање

филантропски, волонтерски, јавни услуги и
услуги во врска со заедницата и хуманитарни

рекпамирање, на и за перформансите на

активности;

рекпамирање; консултантски услуги во полето
на рекламирањето, особено, прилагодување

натпреварувачки и стимулирачки наградни
програми
наменети
за
препознавање,

на напорите за маркетинг на други; услуги за
комерцијални
информирање,
особено,

наградување и охрабрување на поединец и
група која учествува во самоподобрување,

служење рекпами за
извештаи,
насочено

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни програми и

раководење

со

обезбедување
рекпамирање,

електронско

на
и

зачувани

подароци,

услуги

на

особено,

издавање

обезбедување

заедницата

и

на

на

хуманитарни

раклами, за употреба на глобалната
компјутерска мрежа; олеснување на размена

активности и споделување на производ од
креативна работа; организирање на изложби

и продажба на услуги и производи од трета
страна преку компјутер и комуникациски

и настани во полето за развој на софтвер и
хардвер за комерцијални и цели за

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои
има широк спектар на производи за широка

рекпамирање; услуги на здружение што ги
промовираат
интересите
на

потрошувачка на други, картички за подарок,

професионалците и бизнисите во полето за

и испорака на дигитални медии, слушалки за
виртуелната реалност, и содржина и

развој на мобилната софтвер апликација
услуги на обработка на финансиски

податоци
за
виртуелната
реалност;
обезбедување на онлајн место за маркетинг

трансакции,
особено,
расчистување
и
порамнување на финансиските трансакции

на продавачите на стоки и услуги;
обезбедување на онлајн олеснување за

преку компјутер и комуникациски мрежи;
електронска обработка и пренос на податоци

поврзување на продавачите и купувачите;

за плаќање на сметки за корисниците на

обезбедување на онлајн олеснување за
информирањето на потрошувачите во полето

компјутер и комуникациските мрежи; услуги за
електронски трансфер на средства; услуги на

за подароци; промовирање на добра и услуги
за други преку обезбедување на онлајн

плаќање на сметки; услуги на финансиска
размена,
особено,
обезбедување
на

олеснување преку истакнување на предлози
за подароци; бизнис вмрежување; услуги на

виртуелни валути за користење од страна на
членовите на онлајн заедница преку
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компјутер и комуникациски мрежи кл. 38

овозможување интерактивни и услуги за игри

услуги на споделување фотографии и видеа,

за повеќе играчи и за еден играч за игри кои

особено, електронски пренос на дигитални
фајлови за фотографии, видеа и аудио

се играат преку компјутер или комуникациски
мрежи; обезбедување информации за онлајн

визуелна
содржина
корисниците;

помеѓу
интернет
телекомуникации;

компјутерски игри и видео игри преку
компјутер или организирање комуникациски и

овозможување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци;

мрежи; спроведување на натпревари и
потпомагање настани за играчи на видео игри

телекомуникациски

особено

и играчи на компјутерски игри; обезбедување

електронски пренос на
електронски
медиуми, податоци, пораки,
графика,

онлајн ресурси за развивачите на софтвер;
натпреварувачки и стимулирачни наградни

слики,
аудио,
обезбедување

програми дизајнирани да ги препознае,
награди
и
поттикне
поединците

услуги,

видео
онлајн

и

информации;
форуми
за

и

комуникација на теми од општиот интерес;
обезбедување онлајн комуникациски линкови

групите кои се вклучуваат во услуги на самоподобрување,
самореализација,

кои пренесуваат мобилни уреди и интернет

хуманитарни,

корисници на други локални и глобални онлајн
локации; обезбедување пристап до вебстрани

јавни и услуги на заедницата и хуманитарни
активности и споделување на производите од

на трети лица или до други електронски
содржини на трети лица преку универзално

креативната
работа;
организирање
спонзорирање
натпреварувачки

приклучување; обезбедување онлајн услуги
преку соби за разговор (chat rooms), маил и

стимулирачки наградни програми
за
развивачите на софтвер; објавување на

брзи пораки, и електронски огласни табли;

образовни

аудио, текст и видео емитувачки услуги преку
компјутер или други комуникациски мрежи,

особено обајвување на книги, списанија,
весници
и
електронски
публикации;

особено
прикачување,
прикажување, изменување,

постирање,
тагирање и

образовни услуги, особено организирање и
спроведување
конференции,
курсеви,

електронско пренесување на податоци,
информации, аудио и видео; услуги на глас

семинари
и онлајн обука во областа на
рекламирањето, маркетингот, социјалното

преку интернет протокол (VolP); услуги на

вмрежување,

телефонски комуникации; обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци во

медиуми и дистрибуцијата на материјали за
курсот во врска со тоа; онлајн списанија,

областа
на
социјалното
вмрежување,
социјалното претставување и запознавање

особено блогови (blods) во кој е дефинирана
содржината на корисниците; образовни

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на
компјутерски, електронски и онлајн бази на

услуги, особено обезбедување виртуелно
реални игри, интерактивна забава и

податоци

за

виртуелно

забавна
забавата

употреба
во
и во областите

образовна,

рекреативна

и

филантропски,

волонтерски,

и
и

материјали,

интернетот

и

социјалните

областа
на
на средните,

реална содржина; обезбедување копјутерска
игра за користење на целата мрежа од

студентските, социјалните и заедничките
интересни групи; услуги на споделување

корисниците на мрежа; обезбедување онлајн
зголемени
реалност
игри;
образовни

фотографии и видеа; електронски издавачки
услуги за други; услуги за забава, особено

обезбедување услуги, онлајн видео особено
игри; организирање изложби во областа на
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интерактивната

забава,

виртуелната

апликации на други; АЅР што промовира

реалност, потрошувачката електроника и

софтвер

забавната индустрија на видео игри за
културни или образовни цели; организирање

креирање,
постирање,

и спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во областа

пристапување,
покажување

на развојот на софтвер за образовни цели;
образовни услуги, имено организирање и

тагирање,
поврзување,
емоција
за,
коментирање на, вградување, пренесување и

спроведување конференции и семинари во

споделување

областа на вештачката интелегенција и
интернетот
на
предмети

електронски медиуми или информации преку
компјутер
и
комуникациски
мрежи;

кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

обезбедување услуга на он-лајн мрежа што
овозможува корисниците да ги пренесат

особено креирање виртуелни заедници за
регистрираните корисници да организираат

податоците за личниот идентитет во и да ги
споделат податоците за личниот идентитет со

групи и настани, да учествуваат во дискусии и

и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;

да се вклучуваат во социјално, деловно и
вмрежување во заедницата; компјутерски

обезбедување информации од индекси и бази
на информации што може да се пребаруваат,

услуги, особено хостирање електронски
капацитети за други за организирање и

вклучувајќи текст, електронски документи,
бази на податоци, графики, електронски

водење состаноци, настани и интерактивни
дискусии
преку комуникациски
мрежи;

медиуми,
визуелни

компјутерски услуги како прилагодени веб

комуникациски

страници што промовираат информации
дефинирани од корисникот или назначени,

софтвер за е-трговија што не може да се
симне за да им се овозможи на корисниците

лични профили, аудио, видео, фотографски
слики,
текст,
графики
и
податоци;

да
извршуваат
трансакции преку

компјутерски услуги, особено обезбедување
пребарувачи за добивање податоци на

мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР
што промовира АРI софтвер за да им

глобална компјутерска мрежа; обезбедување

овозможи на корисниците да извршуваат

веб сајт што промовира технологија која
овозможува он-лајн корисниците да креираат

електронски деловни трансакции преку
глобална компјутерска мрежа;услуги на

лични профили промовирајќи информации за
социјално и деловно вмрежување и да ги

софтвер како промовираат услуга софтвер
испраќање предупредувања за електронски

пренесуваат
информации

таквите
он-лајн

пораки, за пренесување на налози и
испраќање и примање на електронски пораки,

времено

и да им овозможи на корисниците да

користење на софтверски апликации што не
се симнуваат за социјално вмрежување,

извршуваат електронски деловни трансакции
преку
глобална
компјутерска
мрежа;

креирање виртуелна заедница и пренос на
аудио, видео, фотографски слики, текст,

обезбедување времено користење на он-лајн
софтвер што не може да се симне за употреба

графики и податоци; услуги на АЅР, особено,
хостирање
компјутерски
софтверски

при раководење, мерење и служење реклами
за други; АЅР што промовира АРI софтвер за

капацитети;

и
споделуваат
меѓу повеќекратни
обезбедување

Трговски марки

за

да

овозможи

или

уредување,
блогирање,

симнување,
анотирање,

прикажување,
прикачување,

или

поинаку

фотографски
информации,
мрежи;

олесни

стриминг,
гледање,

обезбедување

слики и аудиона компјутер и
обезбедување

електронски
деловни
глобална компјутерска
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раководење, следење известување
мерење

на

медиумско

и

одржување

на

мобилни

софтверски

планирање,

апликации за преносни уреди за електронска

и

комуникација, имено, мобилни телефони,
смартфони, рачни компјутери и компјутерски

рекпамирање за други; провајдер на он-лајн
платформа за купување реклами, особено,

таблети;
едукативни
услуги,
имено,
организирање и водење конференции и

обезбедување на софтверски програми што
не може да се симнат за да им се овозможи на

семинари
во
областа
на
вештачка
интелигенција и интернет на нешта (loT)

купувачите

он-лајн

кл. 45 услуги на социјално претставување,

рекпамирање да купуваат и продаваат
рекламен инвентар; платформа како услуга

вмрежување и запознавање; обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци во

(РААЅ)
што
промовира
компјутерска
софтверска платформа за употреба при

областите
на
социјално
вмрежување,
социјално претставување и запознавање;

купување и ширење на реклама; АЅР што
промовира софтвер за употреба при

обезбедување
социјални
услуги
и
информации во областа на личниот развој,

купување, продавање, следење, вреднување,

особено

оптимизирање, таргетирање, анализирање,
испорака
и
известување
за
он-лајн

самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги во

рекламирање и маркетинг; АЅР
промовира софтвер за употреба

што
при

заедницата, и хуманитарни активности;
обезбедување услуги на автентификација при

он-лајн
кампањи;

трансакции на е-трговија; обезбедување на
автентификација на корисник при електронски

медиумско

и

купување

продавачите

дизајнирање
рекламни и

и раководење
маркетинг

дизајнирање

и

развивање

на

со

софтвер

за

трансфер

самоподобрување,

на

средства,

трансакции

на

компјутерски игри и софтвер за видео игри за
употреба со компјутери, програмски систем за

кредитна и дебитна картичка и електронски
чек преку глобална компјутерска мрежа

видео игри и компјутерски мрежи; развивање
на компјутерски хардвер за компјутерски

(210) TM 2018/165

игри; услуги за развивање на видео
игра; обезбедување он-лајн сајтови што
им даваат на корисниците можност да

(220) 02/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Магрони ДОО Скопје

прикачуваат, модифицираат и споделуваат
содржина и податоци за виртуелна реалност;

ул. 1732 бр. 2, Скопје, MK
(740)

услуги на дизајн, инженерство, истражување,
развој и тестирање во областа на развивање

(540)

на софтвер за мобилна апликација поврзана
со
употреба
и
функционалност
на
хиперлинкови;

технички

консултации

во

областа на развивање на софтвер за мобилна
апликација
поврзана
со
употреба
и
функционалност на обезбедување времена
хиперлинкови; употреба на компјутерски
софтвер што не може да се симне што
овозможува развој, проценка, тестирање и
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(554)

работи

(551) индивидуална

кл. 39

(510, 511)
кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со

складирање стока, организирање патувања

ниска
енергетска
вредност
пиво, минерална и сода вода и други

(210) TM 2018/170

транспортни услуги, пакување и

(220) 02/03/2018
(442) 30/06/2018

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за

(731) МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско

производство

друштво за производство, трговија и

на

пијалоци

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

услуги
ул. 15-ти Корпус бб, MK

работи
кл. 39

(740)
транспортни услуги, пакување и

складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2018/166

(540)

(220) 02/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Магрони ДОО Скопје
ул. 1732 бр. 2, Скопје, MK

(591) сина, бела,

(740)

(531) 07.01.24;27.05.02
(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 Машини, машински алати, електрични
алати;Мотори и електрични мотори, освен
копнени возила;Машински компоненти за
спојување и пренос, освен за копнени
возила;Земјоделски помагала, освен рачни
рачни алатки;Инкубатори за јајца;Автоматски
вендинг
машини

(591) црвена и розева
(531) 06.01.04;27.05.01

кл. 8 Рачни алатки и рачен прибор;Прибор за

(554)

јадење;Оружје, освен огнено оружје;Алатки за
сечење

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.
9
Научни,
научни,
геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички,

кл. 32 свежителен безалкохолен пијалак со
ниска
енергетска
вредност

тежинско мерење, мерење, сигнализирање,
проверка (надзор), спасување и помагачки

пиво, минерална и сода вода и други

апарати

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за

инструменти за спроведување, префрлување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

производство
на
пијалоци
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

или контрола на електричната енергија;
Апарати
за
снимање,
пренос
или

управување

репродукција на звук или слики; Магнетизни

со

работата;

Трговски марки

канцелариски

и

инструменти;

Апарати

и
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носители на податоци, дискови за снимање;

килибар

Компактни дискови, ДВД-а и други дигитални

кл. 21

медиуми за снимање; Механизми за апарат со
монети на монети; Каси, регистарски машини,

прибор и контејнери; Садови за готвење и
други садови, освен виљушки, ножеви и

опрема за обработка на податоци, компјутери;
Компјутерски софтвер; Апарат за гаснење

лажички; Спојници и сунѓери; Четки, освен
четки за кибрит; Материјали за правење

пожар
кл. 11

четки; Предмети за чистење; Нерафинирано
или
полуобработувано
стакло,
освен

Апарати за осветлување, греење,

Прибор за домаќинство и кујнски

производство на пареа, готвење, ладење,

градежно

сушење, вентилација,
санитарни

водоснабдување и
цели

порцелан
и
грнчарија
кл. 22 Јажиња и низа; Мрежи; Шатори и

кл. 16 Хартија и картон; Печатени материјали;
Книжниот
материјал;
Фотографии;

церади; Тенди на текстилни или синтетички
материјали; Едра; Вреќи за транспорт и

Канцелариски и канцелариски реквизити,
освен мебел; Лепила за канцелариски

складирање на материјали во најголемиот
дел; Облека, амортизирање и материјали за

материјал

полнење, освен хартија, картон, гума или

или

за

домаќинство;

Цртање

стакло;

Стаклени

производи,

материјали и материјали за уметници;
Материјали за пишување; Материјали за

пластика; Суровини
материјали
и

настава и подучување; Пластични листови,
филмови и кеси за амбалажа и пакување; Вид

кл. 24
Текстил и замени за текстил;
Постелнина за домаќинство; Завеси од

на
печатач,
блокови
за
печатење
кл. 17 Необработена и полуобработена гума,

текстил
кл.
25

гума за џвакање, азбест, мика и замени за

кл. 26

сите овие материјали; Пластика и смоли во
екструдирана форма за употреба во

Копчиња, куки и очи, нитни и игли; Вештачко
цвеќе; Декорации за коса; Лажна коса

производството; Пакување, запирање и
изолациони материјали; Флексибилни цевки,

кл. 27 Теписи, килими, душеци и трска,
линолеум и други материјали за покривање на

цевки
и
црева
не
од
метал
кл. 18 Кожа и имитација на кожа; Животински

постоечките
[нетекстилни]

кожи и преобработеа животинска кожа; Багаж

кл. 28 Игри, играчки и игралишта; Апарат за

и торби за носење; Чадори и чадори за сонце;
Стапчиња за одење; Кави, ремени и

видео игри; Гимнастички и спортски
производи; Украси за новогодишни елки

седларски работи; Јаки, каиши и облека за
животни

кл. 31 Сурови и непреработени земјоделски,
аквакултурни, хортикултурни и шумски

кл. 19 Градежни материјали [неметални];
Неметални цврсти цевки за градење; Асфалт,

производи; Слатки и непреработени зрна и
семиња; Свежо овошје и зеленчук, свежи

смола и битумен; Неметални преносливи

билки;

згради; Споменици, градеж кој не е од метал
кл. 20 Мебел, огледала, рамки за слики;

Луковици, садници и семиња за садење; Живи
животни; Прехранбени производи и пијалаци

Контејнери кои не се од метал, за складирање
или
транспорт;
Необработена
или

за
кл.

полуобработувана коска, рог, китова коска
или бисер; Школка; МеегѕсНаит; Жолт

конструкција;Поправка;Инсталација услуги
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влакнести
нивни

или
Облека,

обувки,

текстилни
замени

пластика
шалтер

Чипка и вез, ленти и плетенки;

подови;

Природни

растенија

животни;
37

Ѕидни

и

завеси

цвеќиња;

Слав
Градежна
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Гласник Бр.6/2018

(210) TM 2018/174

30 Јуни 2018

(220) 05/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(591) жолта, црна, бела, виолетова, црвена и
кафена

(540)

(531) 08.01.16;19.03.03
(554)
(551) индивидуална

(591) жолта, црна, бела, сина, црвена и

(510, 511)
кл. 30 колачиња од слад;колач;слаткарски

кафена
(531) 08.01.16;19.03.01

производи;чајни
колачиња;тесто
колач;слатки;колач од ориз

(554)
(551) индивидуална

(210) TM 2018/176

(510, 511)

(220) 05/03/2018
(442) 30/06/2018

кл. 30 колачиња од слад; колач; слаткарски
производи; чајни колачиња; тесто за колач;

(731) Друштво за производство на

слатки; колач од ориз

мелнички, пекарски и слаткарски

(210) TM 2018/175

проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

(220) 05/03/2018
(442) 30/06/2018

за

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,
Скопје, MK

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

проиводи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

(540)

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.44,
Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела, црвена и кафена
(531) 08.01.16;19.03.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 колачиња од слад;колач;слаткарски
производи;чајни
колачиња;тесто
колач;слатки;колач од ориз
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за
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Гласник Бр. 6/2018
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(210) TM 2018/195

(220) 08/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Драган Павловиќ Латас
ул. 5 бр. 132, Зелениково, MK
(740) Марин Гавриловски, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
(591)
(531) 26.04.18;27.05.17

(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски прехрамбени производи за

(591) бела, црвена, црна
(531) 26.04.18;27.05.01
(554)

медицинска употреба

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/197

кл. 16
весници,
фотографии
кл. 35

(442) 30/06/2018
печатени

материјали,

огласување, водење на работење,

управување со работи, пишување рекламни
текстови
кл. 41 пишување текстови кои не се рекламни
текстови, образовни услуги, подготвување
настава,

забава,

спортски

и

културни

активности
(210) TM 2018/196

(220) 08/03/2018

(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН
ЕНЕРЏИ ДОО
ул. 15-ти Корпус 89 А , Охрид, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(220) 08/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Бионовел Плус ДОО Скопје
ул. Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK
(740)

(591) сива, црвена, жолта, портокалова,
виолетова, бела

(540)

(531) 01.15.05
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

научни,

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

и инструменти за спасување и обучување,

подготвени јадења што ги содржат претходно

апарати и инструменти за спроведување,

споемнатите производи

вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

(210) TM 2018/203

или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук

(220) 12/03/2018
(442) 30/06/2018

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

(731) Друштво за маркетинг и консалтинг
МАРКЕТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

механизми за апаратите што се активираат со

ул. Козле бр. 8, Скопје, MK

жетони; регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и

(740)

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(540)

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени
(210) TM 2018/201

(220) 09/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) B.S.A.
33 Avenue du Maine - Tour Maine
Montparnasse, 75015, Paris, FR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) Црна, бела и зелена
(531) 17.05.02;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 аромати [есенцијални масла], ароми за
пијалаци [есенцијални масла], ароми за
слатки [есенцијални масла] дезодоранси за
лична употреба, дезодорантни
екстракт од нане [есенцијални

сапуни,
масла],

екстракти (етерични екстракти), екстракти од
цвеќе
[парфеми],
есенција
од
анис,
есенцијални масла, етерични екстракти,
етерични масла, козметички препарати за
слабеење, козметички производи, масла за
(591) сина, жолта, бела, црвена, сива,
кафена, црна
(531) 08.01.06;08.03.25;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи, путер, сирење,
павлака (млечен производ); мешавини и

Трговски марки

козметичка употреба, слабеење (козметички
препарати за слабеење), сончање (производи
за сончање), спрејови за освежување на
здивот, тоалетна вода, цитрон (есенцијални
масла
од
цитрон,
шампони
кл. 29
овошје,

белтачини за исхрана, замрзнато
зеленчук (салати од зеленчук),

кикиритки, преработени, кокосов орев (маст
од кокосов орев), кокосов орев (путер од
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

кокосов орев, кокосов орев, сушен, колаген за

(градинарски билки, свежи), бобинки, свежи,

исхрана, кумис [пијалок од млеко], мармалад,

градинарски билки, свежи, зелена салата,

маслиново масло за исхрана, масло од
кокосов орев, јаткасто овошје [орев, лешник,

зеленчук, свеж, јаткасто овошје, кикиритки
[овошје], лешници, репка, овес, овошје, свежо,

бадем], подготвени, јогурт, казеин за исхрана,
какао (путер од какао), кандирано овошје,

репка,
рж,
сусам,
пченица,
пченка
кл. 32 безалкохолни пијалаци, безалкохолни

каши (овошни каши), кефир [пијалок од
млеко], масло од пченка, масло од репка за

пијалаци на база на мед, вода (минерална
вода), води за пиење [пијалаци], газирана

исхрана, масло од сончоглед за исхрана,

вода,

масло од сусам, маст од кокосов орев, месо,
месо (засолено месо), млеко, млеко од соја

минерална вода, овошни сокови, пијалаци
(безалкохолни
пијалаци,
пијалаци

[замена за млеко], овошје (кандирано овошје),
овошје (мали парчиња храна од овошје),

(безалкохолни пијалаци) со мед, пијалаци од
сурутка, сок од зеленчук [пијалаци], сок од

овошје (чипс од овошје), овошни салати,
павлака
[млечни
производи],
печурки,

јаболка, безалкохолен, сокови (овошни
сокови, сурутка (пијалаци од сурутка)

коктели,

безалкохолни,

лимонади,

конзервирани, посолени риби, производи за
исхрана направени од риба, риба (филети од
риба), риби во конзерви, рибино масло за

(210) TM 2018/225

(220) 16/03/2018
(442) 30/06/2018

исхрана, за луѓе, салати (овошни салати),
салати
од
зеленчук,
сирење,
соја,

(731) Билјана Додева - Христовска

конзервирана, за исхрана, суво грозје,
сурутка, туна, урда, урми, производи од

ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,
MK

млеко, протеини за исхрана, путер, пченка

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,

(масло
од
пченка),
џемови
кл. 30 бисквити, десерт со мраз, овошен сок и

адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

шеќер, додатоци на јадења, жита (мали
парчиња храна од жита), леб, јачмен (лупен

(540)

јачмен), јогурт (замрзнат јогурт) [вид
сладолед], кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), мусли, овес (лупен овес),
овесни снегулки, ориз, пијалаци од кафе со
млеко, пијалаци што се на основа на кафе,
леден чај, пијалаци што се на основа на чај,
мали парчиња храна од жита, мали парчиња
храна од ориз, матичен млеч за човечка
исхрана што не е за медицинска употреба,
мед, подготовки од жита, преливи за салати,
сладолед, снегулки
снегулки (пченкарни

(овесни снегулки),
снегулки), пченично

брашно, чаеви, немедицински , чај, чај (леден
чај), чај (пијалаци што се на основа на чај),
чоколадни пијалаци со млеко, чоколадо
кл. 31
бадеми [овошје], билки, свежи
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(591) сива, бела, розова
(531) 24.17.25;26.13.25;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
рекламирање;
рекламирање;
објавување

телевизиско
рекламни

текстови;
организирање изложби за комерцијални или
рекламни цели; организирање трговски саеми
за комерцијални
испитување
на

или рекламни цели;
јавното
мислење;

организирање модни ревии за промотивни
Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

цели;

30 Јуни 2018

рекламирање

рекламирање

преку

преку
пошта;

радио;
пишување

цели;

рекламирање

рекламирање

преку

преку
пошта;

радио;
пишување

рекламни
текстови;
маркетинг;
консултации за стратегија на комуникации во

рекламни
текстови;
маркетинг;
консултации за стратегија на комуникации во

односи со јавноста; односи со јавноста
кл. 41 организирање и водење конференции;

односи со јавноста; односи со јавноста
кл. 41 организирање и водење конференции;

организирање и
водење работилници
[обука]; организирање и
водење

организирање и
водење работилници
[обука]; организирање и
водење

концерти;

концерти;

организирање

и

водење

организирање

и

водење

симпозиуми;
организирање
и
водење
семинари; практична обука [демонстрирање];

симпозиуми;
организирање
и
водење
семинари; практична обука [демонстрирање];

образовни услуги; организирање изложби за
културни или образовни цели; објавување

образовни услуги; организирање изложби за
културни или образовни цели; објавување

книги; објавување текстови, со исклучок на
рекламни
текстови;
организирање

книги; објавување текстови, со исклучок на
рекламни
текстови;
организирање

натпревари [образование или забава]; услови

натпревари [образование или забава]; услови

за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање);
педагошки
истражувања

за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање);
педагошки
истражувања

кл. 45 услуги за советување за здравјето

кл. 45 услуги за советување за здравјето

(210) TM 2018/226

(210) TM 2018/227

(220) 16/03/2018
(442) 30/06/2018

(220) 16/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Билјана Додева - Христовска
ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,

(731) Билјана Додева - Христовска
ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје,

MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,

MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,

адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

(540)

БОРКА

БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл.
35
рекламирање;
рекламирање;
објавување

телевизиско
рекламни

кл.
35
рекламирање;
рекламирање;
објавување

телевизиско
рекламни

текстови;
организирање изложби за комерцијални или

текстови;
организирање изложби за комерцијални или

рекламни цели; организирање трговски саеми
за комерцијални или рекламни цели;

рекламни цели; организирање трговски саеми
за комерцијални или рекламни цели;

испитување

испитување

на

јавното

мислење;

организирање модни ревии за промотивни

Трговски марки

на

јавното

мислење;
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Гласник Бр. 6/2018
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цели;

рекламирање

рекламирање

преку

преку
пошта;

радио;
пишување

рекламни
текстови;
маркетинг;
консултации за стратегија на комуникации во
односи со јавноста; односи со јавноста
кл. 41 организирање и водење конференции;
организирање и
водење работилници
[обука]; организирање и
водење
концерти;

организирање

и

водење

симпозиуми;
организирање
и
водење
семинари; практична обука [демонстрирање];
образовни услуги; организирање изложби за
културни или образовни цели; објавување
книги; објавување текстови, со исклучок на
рекламни
текстови;
организирање

ALFABETI EKONOMIK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска
продажба; бизнис информации; економско
прогнозирање; обработка на текстови;
телевизиско рекламирање
(210) TM 2018/236

(220) 20/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Теменугов Горан
ул. „Гемиџиска“ бр. 43, 1000, Скопје, MK
(540)

натпревари [образование или забава]; услови
за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање);
педагошки
истражувања

MAGAZINA EKONOMIKE
(551) индивидуална

кл. 45 услуги за советување за здравјето

(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска

(210) TM 2018/234

продажба; бизнис информации; економско
прогнозирање; обработка на текстови;

(220) 20/03/2018
(442) 30/06/2018

телевизиско рекламирање
(731) Теменугов Горан
ул. „Гемиџиска“ бр. 43, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2018/237

(540)

(220) 20/03/2018
(442) 30/06/2018

ЕКОНОМСКИ МАГАЗИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска
продажба; бизнис информации; економско
прогнозирање; обработка на текстови;

(731) Теменугов Горан
ул. „Гемиџиска“ бр. 43, 1000, Скопје, MK
(540)

ЕКОНОМСКА АЗБУКА
(551) индивидуална

телевизиско рекламирање

(510, 511)
кл. 35 продукција на програми за телевизиска

(210) TM 2018/235

(220) 20/03/2018

продажба; бизнис информации; економско

(442) 30/06/2018

прогнозирање; обработка
телевизиско рекламирање

(731) Теменугов Горан
ул. „Гемиџиска“ бр. 43, 1000, Скопје, MK
(540)
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текстови;

(220) 20/03/2018
(442) 30/06/2018
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(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

(591) темно кафена, жолта

ул.Боца Иванова бр.1, 1000, Скопје, MK

(531) 05.07.01;25.01.19;27.05.01

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

(554)
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30
продажба на големо и мало на

ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА
ПОВЕЌЕ

прехранбени производи
(210) TM 2018/291

(220) 30/03/2018
(442) 30/06/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

(731) HGST Netherlands B.V.
Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM,

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

Amsterdam, NL
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

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

букви,

клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
вклучително
аптеки
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава;
активности

спортски

и

културни

(210) TM 2018/280

(220) 29/03/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за промет и услуги Енвирум
ДООЕЛ Скопје
ул.Интернационални бригади бр. 4,
Скопје, MK
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

G-TECHNOLOGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
научни апарати и инструменти;
компјутерски
хардвер;
компјутерски
периферни единици; компјутери компоненти;
хардвер за компјутерски мрежи; електрични
кабли; компјутерски софтвер; програми за
складирање податоци; компјутерски софтвер
кој овозможува превземање на податоци;
компјутерски
компјутерски

софтвер
за
кодирање;
софтвер за компресија на

податоци; апликации кои може да се
превземат за употреба на мобилни уреди;
компјутерски

софтвер

за

далечинско

управување и анализа кој може да се
превземе; компјутерски софтвер за следење
на компјутерски системи; кабли за пренос на
податоци; приклучни станици; интерфејси за
компјутери; интегрални кола; картички со
електронски интегрирани кола; торби за
пренесување на компјутерски периферни
единици; торби за екстерни хард дискови;

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

торби за екстерни SSD дискови; торби за

хардвер, компјутерски софтвер, складирање

интерни хард дискови; торби за интерни SSD

на податоци, и спецификации за компјутерски

дискови; куќишта на интерни хард дискови;
куќишта на интерни SSD дискови; апарати за

производи; печатен материјал за обука од
областа
на
компјутерска
технологија,

снимање на медии; уреди за складирање на
податоци; компјутерска меморија; магнетни

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,
складирање на податоци, и спецификации за

носачи на податоци, дискови за снимање;
електронски мемории; мемориски картички;

компјутерски
производи;
хартија
за
завиткување и пакување; пластична меуреста

иѕб приклучоци; флеш меморија; адаптери за

фолија

флеш картички; читачи на флеш картички;
празни иѕб приклучоци; флеш мемориска

пластични или хартиени кеси за пакување на
производи, писма и вреќички; пластична

картичка; празни флеш мемориски картички;
преносни
уреди за
флеш меморија;

фолија за пакување; хартиени ролни за
пакување

полупроводнички
мемориски
уреди;
компјутери диск драјвери; хард дискови; SSD

кл. 42 научни и технолошки услуги; услуги на
електронско складирање на податоци за

дискови;

драјвери

или

пакување;

компјутери

архивирање на бази со податоци, слики и
други електронски податоци; советување во
област на информациска технологија; дизајн

електронски
можат

(билтени) кои
превземат

и развој на компјутерски софтвер; дизајн,
одржување,
развој
и
ажурирање
на

кл. 16 хартија; самолеплива хартија; хартија
за употреба во производство на кеси и

компјутерски софтвер; технички советодавни
услуги кои се однесуваат на информатичката

пакувања;

технологија;

известувања
да
се

за

завиткување

(драјвери за чување на резервни копии);
публикации кои можат да се превземат;

печатени
печатени

баскир

за

канцелариски

материјали;

обезбедување

на

технички

работи; печатени прирачници;
проспекти; каталози; хартиени

совети поврзани со компјутерски хардвер и
софтвер; утврдување на проблеми на

етикети; натписи од хартија или картон; кутии
од хартија; картонски кутии; прирачници во

компјутерски софтвер (техничка подршка);
услуги на миграција на податоци; чување на

област
на
компјутерска
технологија,
компјутерски хардвер, компјугерски софтвер,

резервни копии на податоци вон мрежа;
повторно воспоставување на компјутерски

складирање на податоци и спецификации на

податоци; обезбедување на информации кои

компјутерски производи; печатени памфлети,
дијаграми, брошури, прирачници, книги,

се однесуваат на компјутерска технологија и
програмирање

книшки, пропагандни летоци, информативен
рекламен материјал, информативни листови

(210) TM 2018/292

и билтени, самолепливи налепници и
комплети кои се состојат исклучиво од еден
или

повеќе

од

претходно

наведените

(220) 02/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт

материјали во област на компјутерска
технологија,
компјутерски
хардвер,

с. Камењане
ул. 101, бб, с.Камењане, MK

компјутерски софтвер, складирање на
податоци, и спецификација на компјутерски

(540)

производи;
упатства
од
компјутерска
технологија,
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област
на
компјутерски
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Гласник Бр.6/2018
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мерење,

сигнализација,

контрола

(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос или репродукција
(591) бела, сива, сиво, зелена
(531) 01.01.02;25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, урда, павлака, јогурт, косело млеко
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, урда, павлака, јогурт, кисело млеко
(210) TM 2018/293

(220) 02/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Трговско друштво за производство,
услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, MK
(540)

на звук или слика; Магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање; компактдискови, ДВД и други дигитални медиуми за
снимање; механизми за апарати што се
активираат со монети; регистар каси, машини
за сметање и опрема за обработка податоци,
компјутери; компјутерски софтвер; апарати за
гаснење
пожар
кл. 36
осигурување; Финансиски работи;
Монетарни
недвижности
кл.
40

работи;

Работи

обработка

поврзани

на

со

материјали

кл. 41 образование; обука; забава; спортски и
културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со нив;
услуги

за

индустриски

анализи

истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2018/294

развој

и
на

(220) 02/04/2018
(442) 30/06/2018

(591) црна и црвена
(531) 27.05.17

(731) ASUSTEK COMPUTER

(554)
(551) индивидуална

INCORPORATION
AF, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, TW

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, електрични

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

алати; мотори и погонски машини [освен за
сувоземни возила]; машински спојници и

(540)

трансмисиски елементи [освен за сувоземни

AREZ

возила]; земјоделски направи [кои не се
рачни]; инкубатори за јајца; автоматски

(551) индивидуална

апарати
за
продажба
кл. 9
апарати и инструменти: научни,

(510, 511)
кл. 9 преносни компјутери; лаптоп компјутери;

поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

таблет компјутери; компјутери; компјутерски

Трговски марки
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хардвер;

компјутерски

софтвер,

снимен;

(210) TM 2018/297

компјутерски програми [софтвер што може да

(220) 03/04/2018
(442) 30/06/2018

се симнува од интернет]; ЛЦД-а [ЛЦД дисплеи
со течни кристали]; монитори [компјутерски

(731) Друштво за производство и трговија

хардвер]; компјутерски екрани; дисплеј
екрани; апарати за обработка на податоци;

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с. Радово Босилово

дискетни единици

с. Радово бр. 45, Босилово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2018/296

(220) 03/04/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(442) 30/06/2018

(540)

(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с. Радово Босилово
с. Радово бр. 45, Босилово, MK

СЕКОЈ ДЕН! ЗА ПОДОБРО
ЗДРАВЈЕ
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;ориз,

(591) зелена, црвена
(531) 27.05.24

тапиока и саго;брашно и производи од жита,

(554)
(551) индивидуална

леб, производи од тесто и слатки,
сладолед;шеќер, мед, меласа;квасец, прашок

(510, 511)

за печење, сол, сенф;оцет, сосови (како
мирудии);мирудии;мраз

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,

кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,

и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна
за
животни,
пивски
слад

тапиока и саго; брашно и производи од жита,

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна за животни, пивски слад
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активности
(210) TM 2018/298

(220) 03/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD
4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo
110-8782, JP
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Orbis Consulting International
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;

VALBON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди;
инсектицидни фунгициди и хербициди
(210) TM 2018/299

(220) 04/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Донбас 14/1-1, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
консалтинг
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски

анализи

и

истражувачки

услуги
(210) TM 2018/302

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Адвокат Блаже Крчински
ул.Рајко Жинзифов бр. 49-А, 1000, Скопје,
MK
(740) Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта и црна
(531) 17.03.02;27.05.25
(554)

(591) сина, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.04.18;27.05.11;27.05.24
(554)

кл. 45 правни услуги

(551) индивидуална

(210) TM 2018/300

(220) 04/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) САШО ГРОЗДАНОСКИ
Бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење,
уравување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2018/305

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

Трговски марки
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(540)

(442) 30/06/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, жолта, бела, зелена
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање
(210) TM 2018/306

(220) 05/04/2018

(591) портокалова, жолта, бела, виолетова
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17

(442) 30/06/2018

(554)

(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 3 масло за интезивно потемнување

Скопје, MK

(210) TM 2018/308

(540)

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) портокалова, жолта, бела, зелена
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за сончање со антицелулитен
ефект

(591) портокалова, жолта, бела

(210) TM 2018/307

(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за брзо и интезивно потемнување
(210) TM 2018/309

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(591) портокалова, жолта, бела
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17

(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за сончање
(210) TM 2018/311

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
(591) портокалова, жолта, бела, темно
кафена

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17

(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 масло за сончање
(210) TM 2018/310

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, сина, жолта
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко по сончање
(210) TM 2018/312

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 3 крем за сончање за лице

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/314

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(540)
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива, сина
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел по сончање со разладувачки ефект

(591) бела, портокалова, жолта, сина
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17

(210) TM 2018/313

(554)
(551) индивидуална

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(510, 511)
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 3 крем за сончање

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/315

(220) 05/04/2018
(442) 30/06/2018

(540)
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, жолта, портокалова
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) бела, жолта, портокалова, светло
виолетова
(531) 01.03.02;19.03.01;25.01.17
(554)

(591) црвена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 18.01.21;27.05.17
(554)

кл. 3 млеко за сончање

(551) индивидуална

(210) TM 2018/316

(510, 511)
кл. 12
покривки за седишта на возила;

(220) 10/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Arcor S.A.I.C.
Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito, CORDOBA,

обвивки
за
волани
на
кл. 27 килимчиња за автомобили
(210) TM 2018/326

AR
(740) Друштво за застапување од областа на

возила

(220) 11/04/2018
(442) 30/06/2018

индустриската сопственост ЖИВКО

(731) Регионална занаетчиска комора -

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

Битола
ул. Панда Чеснова бр. 4, Битола, MK

(540)

(540)

(591) црвена и жолта

(591) бела, црна, црвена, жолта

(531) 26.01.18;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколади, печива полнето со слатко
полнење и наполитанки

(531) 24.01.07;24.01.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
администрација(комерцијална
администрација)за издавање лиценци за
стоки

(210) TM 2018/317

(220) 10/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за трговија на мало и
големо со САМАД-АС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Ул.8 број 22, Визбегово, о. Бутел, MK

и

услуги за други лица; издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица); комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица; организирање
изложби за комерцијални или рекламни цели

(540)
Трговски марки

201 | P a g e

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

LIMAK SKOPJE
(210) TM 2018/327

(220) 11/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотели, ресторански услуги
(210) TM 2018/332

(220) 12/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Лимак ДОО Скопје
ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда 1/2

GLADE TOUCH & FRESH

- приземје, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 собни или атмосферски парфеми;
етерични масла за атмосферата; препарати
за освежување на воздухот; препарати за
парфимирање на воздухот; потпури; темјан
(210) TM 2018/328

(220) 11/04/2018
(442) 30/06/2018

(591) сина и златна
(531) 26.04.18;27.05.24
(554)

(731) Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36

осигурување, финансиски работи,

монетарни

WRANGLER

работи,

(551) индивидуална

инсталациски услуги

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) TM 2018/333

(210) TM 2018/331

(220) 12/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Лимак ДОО Скопје
ул. Св. Кирил и Македонија бр. 7/зграда 1/2
- приземје, Скопје, MK
(540)
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работи

поврзани

со

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции, поправки,

(220) 12/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) САШО ГРОЗДАНОСКИ
бул. Јане Сандански бр. 64/3-20, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(540)

BridgeBlue
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 41 образовни услуги; обука; едукативен
консалтинг
(210) TM 2018/336

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Тренчева Слободанка
ул. Иво Лола Рибар бр. 24, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина
(531) 02.01.23;26.01.16;26.11.07;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
женски

големи

куфери

куфери;
куфери

за

патување;
чанти;

со

торби
торби

тркала;

за
за

чадори

пазарење;
патување;
за

чадори;
кл.
20

детски

сонце;
креветчиња;дрвени

украси;држачи за изложување;држачи за
завеси што не се од текстил;држачи за
(591)
(531) 26.11.21;27.05.17
(554)

саксии;држачи
за
саксии
[мебел];закачалки;закачалки за облека што не
се од метал;затворачи за садови што не се од

(551) индивидуална
(510, 511)

метал;заштитни мрежи за врати [мебел];камп
столови;канцелариски
мебел;клупи

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
слики;столчиња

кл. 41 образование; обука; забава; спортски и

кл.
шатори

културни
активности
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2018/337

(220) 12/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз

синтетички

шатори
јажиња
јажиња
заштитни
камп

шатори;
материјали;

од
за

за
закачување

мрежи

за

канцелариски
клупи

текстил;
пакување;
слики
итн.;
врати

[мебел];
столови;
мебел;
[мебел];

мебел;

ДООЕЛ Прилеп
ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,

перници;
ратан;

Прилеп, MK

рамки

Трговски марки

22
од

за

за

слики;
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

столчиња;
кл.

трикотажа;

24

вреќи

за

спиење;

трикотажна

држачи за завеси од текстилни материјали;
етикети
одткаенини;

хеланки;
хулахопки;

завеси
за
врати;
завеси за туширање од текстил или пластика;

чорапи;
шалови;

завеси
крпи

јакни [облека];

одтекстил
за
лице

крпи
мрежести
мрежи

или
од

пластика;
текстил;

од

текстил;

против

завеси;
комарци;

навлаки
памучни

за

прекривки
прекривки

за

перници;
ткаенини;

мебел
за

ракавици

од

за

(210) TM 2018/338

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз

текстил;
перници;

ДООЕЛ Прилеп
ул. Народен херој Орде Чопела бр. 191,

чистење;

Прилеп, MK

маса;
текстил;

(740)

ткаенини
за
трикотажа;

облека;

(540)

шамичиња
ќебиња
кл.

од
за

текстил;
кревети;

25

влечки;
горна
готова
капи;

освен

бањарки;
облека

облека

[наметки];

[конфекциска

кошули;
кратки
маици

облека];

чорапи;
со

кратки

манжетни;
облека

ракави;
*;

обувки
палта;

*;

престилки[облека];

ракавици
ракавици
ремени
спортски
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(591) црвена, сина
(531) 26.01.16;26.11.07;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 големи куфери за патување;женски
чанти;куфери;куфери

со

тркала;торби

за

пазарење;торби
сонце;чадори

патување;чадори

за

за

кл.
20
детски
креветчиња;дрвени
украси;држачи за изложување;држачи за

панталони;
пиџами;
работнички
ракавици

(220) 12/04/2018
(442) 30/06/2018

салфети
одтекстил
за
тесни чаршафи за маса од
бањи,

облека;

без
за

обувки

комбинезони;
прсти;
скијање;
[облека];
[облека];
*;

завеси што не се од текстил;држачи за
саксии;држачи
за
саксии
[мебел];закачалки;закачалки за облека што не
се од метал;затворачи за садови што не се од
метал;заштитни мрежи за врати [мебел];камп
столови;канцелариски
мебел;клупи
[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
за
слики;столчиња
Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

кл.

22

30 Јуни 2018

шатори;шатори

материјали;шатори

од

од

синтетички

текстил;јажиња

за

пакување;јажиња за закачување слики
итн.;заштитни мрежи за врати [мебел];камп
столови;канцелариски
мебел;клупи
[мебел];мебел;перници;ратан;рамки
за
слики;столчиња
кл. 24 вреќи за спиење;држачи за завеси од
текстилни

материјали;етикети

одткаенини;завеси
за
врати;завеси
за
туширање од текстил или пластика;завеси
одтекстил или пластика;крпи за лице од
текстил;крпи
од
текстил;мрежести
завеси;мрежи против комарци;навлаки за
перници;памучни
ткаенини;прекривки
за
мебел

од

текстил;прекривки

за

перници;ракавици
за
чистење;салфети
одтекстил за маса;тесни чаршафи за маса од
текстил;ткаенини
за
бањи,
облека;трикотажа;шамичиња

освен
од

текстил;ќебиња
за
кревети
кл. 25
бањарки;влечки;горна облека
[наметки];готова

облека

[конфекциска

облека];капи;кошули;кратки чорапи;маици со
кратки ракави;манжетни;облека *; обувки

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива
(531) 24.01.13;25.01.19;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/341

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

(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)

*;палта;панталони;пиџами;престилки[облека];
работнички
комбинезони;ракавици
без
прсти;ракавици
[облека];ремени

за
скијање;ракавици
[облека];спортски обувки

*;трикотажа;трикотажна
облека;хеланки;хулахопки;чорапи;шалови;јак
ни [облека]
(210) TM 2018/339

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

(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

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова
боја
(531) 25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

слад
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(210) TM 2018/343

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

(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
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја

(540)

(531) 25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(591) црвена, сива, златна, кремова боја
(531) 25.01.17

(210) TM 2018/347

(442) 30/06/2018

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво
(210) TM 2018/345

(220) 13/04/2018

пивски

слад

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(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) 19.07.01;25.01.17
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр.6/2018

кл.

30 Јуни 2018

31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2018/349

1 CONCEPT STORE
(591)
(531)

(220) 13/04/2018

(554)

(442) 30/06/2018
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

консултирање

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(професионално

бизнис

консултирање);
бизниз
менаџмент
кај
уметничките професии; демонстрација на
производи,
ангажирање
манекенки
за
рекламирање или промовирање производи;
барање спонзорства; вработување персонал,
информации за дејноста, издавање лиценци
за стоки и услуги за други лица (комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во комерцијални и

ГОРСКО 1,5L
(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива, кремова

рекламни цели, изнајмување време за
рекламирање преку медиумите, изнајмување
рекламен

простор,

информации,

јавно

боја
(531) 19.07.16;25.01.17

мислење (испитување на јавното мислење);
комуникациски медиуми (презентација на

(554) тродимензионална

стоки преку комуникациски медиуми); on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво
(210) TM 2018/351

пивски

слад

односи со јавност, промоција, промовирање
на продажбата за трети лица, дејности,
плакатирање

(220) 13/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Бојан Јовановски
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

/огласување/,

преписи

на

соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на
радио рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели, ширење на
рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени материјали,
примероци),
организирање
дејности
и
советување за организирање; советување за

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

бизнис работење и организација; телевизиско

водење

рекламирање; уметнички професии (бизнис

[снимање микрофилмови], обезбедување на

менаџмент кај уметничките професии)
кл. 38 имено, пренос на глас, податоци, слика,

електронски он-лајн публикации што не може
да се даунлодираат, објавување текстови, со

аудио, видео и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање
за
образование),

комуникациска
комуникација;

организирање
саеми,
организирање
натпревари,
организирање
и
водење

телевизија,

мрежа; услуги
емитување

емитување

радио

на лична
кабелска
програми,

конференции),

работилници,

микрофилмување

организирање

и

водење

емитување телевизиски програми, кабелска
телевизија (емитување кабелска телевизија),

семинари, симпозиуми, спортски натпревари,
организирање изложби за културни или

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

образовни цели, презентација на дела од
визуелна уметност или литература пред

комуникациска мрежа; телевизиски програми
(емитување телевизиски програми), услуги на

јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни

поставување телекомуникациски

довод и

или образаовни цели), приредби (одржување

приклучок,
услуги
на
поставување
телекомуникациски довод и приклучок, услуги

приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода, текстови

на пренесување конференции од далечина,
услуги со електронски огласни табли

(пишување текстови) што не се рекламни
текстови, продавање на билети, услуги на

[телекомуникациски
услуги]
кл. 41
образовни услуги; обука; забава,

репортери, услуги на пишување сценарија,
услуги на студија за снимање, телевизиска

спортски и културни активности; услуги за

забава, студија, услуги на естрадни уметници

продукција на радио и телевизиски програми,
забавни програми. шоу програми (продукција

[забавувачи], услуги на компонирање музика;
телевизиски програми (продукција на радио и

на шоу програми); резервирање места за шоу
програми; организирање шоу програми

телевизиски
програми),
услуги
на
фотографија, фотографски репортажи, тонски

[импресарио
услуги];
видеокамери
(изнајмување видео камери), видеоленти

снимки (изнајмување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите);

(изнајмување видеоленти и

прикажување

видеоленти),
(организирање

филмови;

конгреси

концерти
концерти),

(организирање и водење на конгреси),
конференции (организирање и водење на

електронско издаваштво, забава (планирање
на забава), информации за образовни и

конференции),
лотарии
(организирање
лотарии),
ноќни
клубови;
одржување

забавни настани, известување за забави,
звунни записи (изнајмување звучни записи),

претстави
во
живо
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

избори на убавици (организирање избори на

пијалаци;привремено сместување

убавици); изнајмување радио и телевизиски
апарати,
изнајмување
сценски
декор,

(210) TM 2018/354

и

водење
водење

монтажа на

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски
студија, изнајмување филмски проектори и
прибори, конференции (организирање и
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бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 30 мелено кафе и цели зрна кафе, какао,

Скопје, MK

чај (чај од билки и чај што не е од билки),

(740)

пијалаци од кафе, чај, какао и еспресо,
пијалаци направени со база на чај, чоколадо

(540)

во прав и ванила во прав; сосови за додавање
во пијалаци; чоколаден сируп, сируп со вкус
за додавање во пијалаци, печива како и
мафини, земички, бисквити, колачиња,
тестенини и леб, сендвичи, гранола, спремно-

(591) бела, жолта, зелена, розова, сина,
темно сина
(531) 02.09.01;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/358

за-пиење кафе, спремен-за-пиење чај,
сладолед и замрзнати слатки (слаткарски
производи); чоколадо, бонбони и слатки
(слаткарски
производи)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/359

(220) 16/04/2018
(442) 30/06/2018

(220) 16/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) А&Е ГРОУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул. Роналд Реган бр. 14,, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(731) ЕФТИНИЈА ДОО увоз-извоз
Качанички пат бр. 260, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена и бела
(531)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
(591) црна, крем и бела
(531) 27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

преносни конструкции;метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и жици
од обичен метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи од
обичен метал што не се вклучени во другите
класи;
руди
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);

Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

машински елементи за спојување и пренос
(освен

за

копнени

возила);

земјоделски

направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
кл. 9

ладно
научни,

оружје;
наутички,

жилети
геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук

(591) бела, зелена, кремова боја, златна
(531) 25.01.19;25.07.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

(210) TM 2018/368

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
жетони; регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација,снабдување со вода и санитарни

слад

(220) 17/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје
ул. Демир Трајко бр. 26, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

намени
(210) TM 2018/360

(220) 17/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

FATNESS
(591)
(531)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

пијалоци, привремено сместување

(540)

(210) TM 2018/369

(220) 17/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје
ул. Демир Трајко бр. 26, Скопје, MK

210 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

(442) 30/06/2018

Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

(731) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK
(740)

FATNESS HOUSE
(591)
(531)

(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2018/371

(220) 18/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK

TITAN BLACK (во изглед)
(591) црна, жолта, бела, сива
(531) 03.01.04;25.01.19
(554)

(740)

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32
енергетски
безалкохолни пијалоци
(210) TM 2018/376

пијалоци

и

други

(220) 19/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Guangdong Puss Investment Co., Ltd.
X1301-C1486, No. 106, Fengze East Road,
Nansha District, Guangzhou, CN
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) црна, жолта, бела, црвена, сива,
портокалова

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(531) 01.15.05;26.04.18
(554)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

енергетски

пијалоци

и

други

безалкохолни пијалоци
(210) TM 2018/372

Трговски марки
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BANDOFF
(591)
(531)
(554)
(591)
(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)

кл. 9 претходно снимени носачи на звук што
содржат
музика

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги
големопродажба
ветеринарни
медицински

и

кл. 41
на малопродажба или
за
фармацевтски,

санитарни
набавки;

препарати и
рекламирање;

презентација на стоки преку комуникациски

образовни услуги; подготвување на

наставата; забава; спортски и културни
активности; а особено продукција на музика,
настапи во живо од страна на музичка група
(210) TM 2018/380

медиуми, за малопродажба; советување за
бизнис
работење
и
организација;

(220) 19/04/2018
(442) 30/06/2018

изнајмување автомати; барање спонзорства;
изнајмување штандови за продажба; услуги

(731) Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз

на агенции за увоз-извоз; услуги на агенција

Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, MK

за вработување; ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на податоци;
маркетинг; сметководство; комерцијална
администрација за издавање лиценци за

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

стоки и услуги за други лица; обезбедување
деловни информации преку веб-страница;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги; услуги за
преместување на бизнисите
(210) TM 2018/379

(220) 19/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Влатко Јаневски; Димитар Петров;

(591) темна и светла сива, златна, окер,

Танче Гроздановски and Љолес Сотирис
ул. Франце Прешерн бр. 17, Скопје, MK; ул.

бела, црна
(531) 25.01.19

4-ти Јули бр. 69, Скопје, MK; ул. Кленоец
бр. 19а, Скопје, MK and ул. Струма бр. 3/3-

(554)
(551) индивидуална

11, Скопје, MK

(510, 511)
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кл. 33 вино
(210) TM 2018/381

(220) 19/04/2018
(442) 30/06/2018
(591)

(731) Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино

(531) 27.05.17
(554)

ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 3
козметика; козметички колекции;
козметички препарати за нега на кожа;

(540)

препарати

за

отстранување

шминка;

препарати за шминка; креми за белеење на
кожата; маски за убавина; сапуни; шампони;
антиперспиранти; препарати за сончање; сјај
за усни; купка за тело; дезодорански за луѓе
или животни
(210) TM 2018/387

(220) 20/04/2018
(442) 30/06/2018

(591) темна и светла сива, златна, окер,
бела, црна

(731) Monster Energy Company, a Delaware
corporation

(531) 25.01.19

1 Monster Way, Corona, California 92879, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(554)
(551) индивидуална

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 33 вино
(210) TM 2018/385

RULE YOUR KINGDOM!

(220) 20/04/2018
(442) 30/06/2018

(591)

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(531)
(554)

1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku Osaka-shi,
Osaka 544-8666, JP

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително
газирани и енергетски пијалоци; сирупи,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

концентрати, пудри и додатоци за правење

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

пијалоци,
вклучително
и
енергетски пијалоци; пиво
(210) TM 2018/388

газирани

и

(220) 23/04/2018
(442) 30/06/2018

Трговски марки
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(731) ЛИОН ДОО
(731) Друштво за телекомуникации и

ул.„Ленинова“ бр. 1, 2200, Свети Николе,

услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје
бул. К.Ј.Питу бр. 15, Скопје, MK

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) Соња Кралевска
бул. К.Ј.Питу бр. 15, Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) темно сина, портокалова и бела

(591) синозелена, црна, бела

(531) 26.11.12;27.05.17
(554)

(531) 26.04.18
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 телекоминикации

кл. 30 прроизводи од жито, тесто и слатки,
интегрални бисквити, какао, чоколадо, какао

(210) TM 2018/389

(220) 23/04/2018

крем

(442) 30/06/2018

кл. 35 рекламирање; услуги на увоз - извоз и
трговија на големо и мало со: производи од

барои,

какао

крем

(731) The Dow Chemical Company (Delaware
corporation)

жито, тесто и слатки, интегрални бисквити,
какао, чоколадо, какао крем барови, какао

Midland, Michigan, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

крем

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(210) TM 2018/392

(220) 23/04/2018
(442) 30/06/2018

(540)

V PLUS PERFORM
(591)

(731) C. Uyemura &Co., Ltd.
2-6 Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP
(740) Друштво за застапување од областа на

(531)
(554)

индустриската сопственост ЖИВКО

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 1
хемикалии за понатамошно
производство, имено, полиоли и изоцијанати

(540)

што ќе се користат во производството на
изолациони пени
(210) TM 2018/391
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производство на полупроводници; машини за
изработка

печатени

електронски

плочки;

машини и апарати за полирање; машини за
работа со метали; машини (апарати); машини
и апарати за третман за деминерализација;
машини за хемиски процеси; машини за
производство на плочки; машини за
формирање на печатени електронски плочки;
машини за мелење; уреди со третман за
(591)
(531) 27.05.12;27.05.24
(554)

отстранување на слоеви; апарати за
електролитичко нанесување; резервоари за

(551) индивидуална

хемиски процеси; машини и апарати за
нанесување
превлака
и
апарати
за

(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за

производство на полупроводници; машини и
апарати за нанесување на превлеки и за

површинска
заштита
(за
нанесување
превлека); раствори за безструјно (хемиско)

производство

нанесување на
електрохемиско

превлека; раствори за
нанесување;
помошни

на

печатени

електронски

плочки; опрема за површински третман и
производство на печатени електронски

средства за нанесување превлека; хемиска

плочки; опрема за површински третман на
плочки; машини за ракување со хемикалии,

подготовка за нанесување превлека; хемиски
средства за активирање на површината;

особено
електролитички
апарати
за
регенерација; машини кои се користат за

детергенти (одмастувачи) кои се користат во
процесот на производство; хемикалии кои се

производство на електрични и електрoнски

користат
во кади за
хемиско и
електрохемиско нанесување на превлеки;

компјутерски софтвер; апарати за

кола
кл. 9

адитиви (додатоци) за кади за нанесување;

мерење; машини за автоматско контролирано
нанесување
на
превлеки;
електроди;

агенси
за
предтретман;
агенси
за
нагризување; хемиски препарати за третман

електролизери; апарати за регулација на
струјата; скенери за печатени електронски

на површината; средства за отстранување на
превлеките; хемикалии кои се користат во

плочки

производство и фабрикација на штампани
кола, имено хемикалии за метализирање

(210) TM 2018/393

(220) 23/04/2018
(442) 30/06/2018

вклучувајќи третман за отстранување на
слоеви,
стабилизатори,
кондиционери,
активатори и неутрализери; електрохемиски

(731) C. Uyemura &Co., Ltd.
2-6 Dosho-machi, 3-chome, Chuo-ku, Osaka-

процес
за
нанесување
на
бакар
кл. 7 машини за нанесување на превлеки;

shi, Osaka, JP

машини за нанесување превлеки, особено
машини
за
безструјно
(хемиско)
и
електролитичко нанесување на превлеки;
кади за нанесување превлека; резервоари за
нанесување
превлека;
машини
за

Трговски марки

(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)
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формирање на печатени електронски плочки;
машини за мелење; уреди со третман за
отстранување на слоеви; апарати за
електролитичко нанесување; резервоари за

(591)
(531) 27.05.17
(554)

хемиски процеси; машини и апарати за
нанесување
превлака
и
апарати
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски хемикалии; раствори за
површинска
заштита
(за
нанесување
превлека); раствори за безструјно (хемиско)
нанесување на
електрохемиско

превлека; раствори за
нанесување;
помошни

средства за нанесување превлека; хемиска
подготовка за нанесување превлека; хемиски
средства за активирање на површината;
детергенти (одмастувачи) кои се користат во
процесот на производство; хемикалии кои се
користат
во кади за
хемиско и
електрохемиско нанесување на превлеки;
адитиви (додатоци) за кади за нанесување;
агенси
за
предтретман;
агенси
за
нагризување; хемиски препарати за третман
на површината; средства за отстранување на

производство на полупроводници; машини и
апарати за нанесување на превлеки и за
производство

на

печатени

електронски

плочки; опрема за површински третман и
производство на печатени електронски
плочки; опрема за површински третман на
плочки; машини за ракување со хемикалии,
особено
електролитички
апарати
за
регенерација; машини кои се користат за
производство на електрични и електрoнски
кола
кл. 9

компјутерски софтвер; апарати за

мерење; машини за автоматско контролирано
нанесување
на
превлеки;
електроди;
електролизери; апарати за регулација на
струјата; скенери за печатени електронски
плочки

превлеките; хемикалии кои се користат во
производство и фабрикација на штампани
кола, имено хемикалии за метализирање
вклучувајќи третман за отстранување на
слоеви,
стабилизатори,
кондиционери,
активатори и неутрализери; електрохемиски
процес
за
нанесување
на
бакар
кл. 7

машини за нанесување на превлеки;

машини за нанесување превлеки, особено
машини
за
безструјно
(хемиско)
и
електролитичко нанесување на превлеки;
кади за нанесување превлека; резервоари за

(210) TM 2018/394

(442) 30/06/2018
(731) Друштво за хотелиерство, трговија и
услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ Тетово
160 31, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

нанесување
превлека;
машини
за
производство на полупроводници; машини за
изработка

печатени

електронски

и апарати за третман за деминерализација;
машини за хемиски процеси; машини за
производство
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TROKADERO

плочки;

машини и апарати за полирање; машини за
работа со метали; машини (апарати); машини

машини

за

(220) 24/04/2018

(591)
(531)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл.

кои не се опфатени со другите класи;

кл.

печатени
работи;
материјал;фотографии;

книговезнички
канцелариски

кл. 35 малопродажба; претставување на
производи; ширење рекламен материјал;

материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали; сликарски

услуги за
управување со продажба;
промовирање на продажба за трети лица;

четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебелот); материјали за обука

услуги за комерцијални информации во врска
со вино; малопродажба на чоколадо

и

настава

(освен

апарати);

30

чоколадо

33

вино

пластични

материјали за пакување (кои не се опфатени
во другите кпаси); видови печатари; блокови

(210) TM 2018/396

(220) 24/04/2018
(442) 30/06/2018

за
печатење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз;

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

тапиока и саго; брашно и производи од жита;
леб, производи од тесто и слатки; сладолед;

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

шеќер,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

мед,

печење; сол;
мирудии);

меласа;

квасец,

прашокза

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

(540)

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
(210) TM 2018/395

(220) 24/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за земјоделско-сточарско
производство, преработка и промет на
големо и мало, увоз-извоз СКОВИН АД
Скопје
ул. 15-ти Корпус бр.3, Гази-Баба, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VIVA LA VITA
(591) бела, виолетова, црвена, зелена,
светло и темно кафена
(531) 19.03.01;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 интегрални бисквити со суво овошје и
прелив
(210) TM 2018/399

(591) црна, бела, црвена, златна, кремова
боја
(531) 25.01.19;27.05.11;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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(540)

(591)
(531) 27.05.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);

(591)
(531) 27.05.13
(554)

дестилирани акохоли; рум; текила; водка;
вина; алкохоли; и ликери

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/403

кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

вина; алкохоли; и ликери

(731) Patrón Spirits International AG

(210) TM 2018/400

(220) 25/04/2018

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 30/06/2018

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591)
(531) 27.05.02
(591)
(531) 25.01.19;26.04.18

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

вина; алкохоли; и ликери

кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;

(210) TM 2018/402

вина; алкохоли; и ликери

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

(210) TM 2018/404
(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

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

(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591)

(591)

(531) 27.05.02
(554)

(531) 27.05.02
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;
вина; алкохоли; и ликери
(210) TM 2018/405

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;
вина; алкохоли; и ликери
(210) TM 2018/407

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за производство трговија и
услуги БУТИК-РЕВОЛУШН ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.КЕЈ 13-ти Ноември бр. 2/локал 7, 1000,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.24

(591)
(531) 27.05.02

(554)
(551) индивидуална

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пиајалоци (освен пива);
дестилирани акохоли; рум; текила; водка;

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со

вина; алкохоли; и ликери

другите кпаси, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени

(210) TM 2018/406

кутии,
кл. 25

(220) 25/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Patrón Spirits International AG
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
Трговски марки

прекривачи
од
кожа,
крзна
облека, обувки, капи, вратоврски,

баретки, корсети, чевли, чизми, спортски
обувки, сандали, облека од имитација на
кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани,
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ракавици,

пењоари,

трикотажа,

хеланки,

чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа,

долна облека, пуловери, кошули, шамии,

крзна,

шалови, пантолони, костуми, елеци, џемпери,
чорапи

вратоврски, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и

палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,

производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, торби за патување, кожени

кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи, виљушки за маса,

ремени, портмонеа, женски чанти, кожени

лажици,

кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека,
обувки, капи, вратоврски, баретки, корсети,

биберници, соларници, бокалчиња, вазни,
чинии, шишиња, шољи, стаклени чаши за

чевли, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од кожа,

пиење, стаклени садови, чајници, тави,
тенџериња, термоси, украсни статуетки од

палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,

порцелан теракота или стакпо, саксии за
цвеќе, сервиси за јадење со исклучок на

кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,

ножеви виљушки и лажици, сервиси за кафе,

елеци, џемпери, чорапи

сервиси за чај, производи од кристал
(стакларија), предмети од порцелан, прибори

(210) TM 2018/410

за употреба во домаќинствата сите со потекло
од Италија

(220) 26/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) Трговско друштво за производство

куфери,

ножеви,

(210) TM 2018/411

промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

облека,

прибор

обувки,

за

капи,

јадење,

(220) 26/04/2018
(442) 30/06/2018

извоз Скопје
ул.Киро Крстевски бр. 15/3, 1000, Скопје,

(731) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје

MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
MK

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740)
(540)

(591)
(531) 27.05.17
(591)
(531) 27.05.22;27.05.24

(554)
(551) индивидуална

(554)

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
мало на: актовки, ранци, торби за кампери,

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или

торби за алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени ремени, портмонеа, женски

транспорт;
необработена
или
полуобработена коска, рог, китова коска или
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школки;

морска

пена;

килибар

кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;
производи за гимнастика и спорт; украси за
елка
(210) TM 2018/412

(220) 26/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,
MK
(740)

(591) портокалова, зелена, бела
(531) 26.13.25
(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

(591)
(531) 27.05.17
(554)

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,

(551) индивидуална
(510, 511)

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или

производи и зрна, кои не се вклучени во
другите класи; живи животни; свежо овошје и

или

зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња;
храна
за
животни;
слад

полуобработена коска, рог, китова коска или
седеф; школки; морска пена; килибар

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалоци од

кл. 28 игри и играчки; апарати за видео игри;
производи за гимнастика и спорт; украси за

овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и

транспорт;

необработена

други препарати за производство на пијалоци

елка
(210) TM 2018/416
(210) TM 2018/415

(220) 27/04/2018

(220) 27/04/2018
(442) 30/06/2018

(442) 30/06/2018
(731) Artevos GmbH
(731) Artevos GmbH
Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

Robert-Bunsen-Str. 7, 79108 Freiburg, DE
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(540)

ARTEVOS
(591)
(531)
Трговски марки
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(554)

Baarerstrasse 75 CH-6300 Zug, CH

(551) индивидуална

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

CLARICELL

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски

(591)
(531)

производи и зрна, кои не се вклучени во
другите класи; живи животни; свежо овошје и

(554)
(551) индивидуална

зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња;
храна
за
животни;
слад

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати со исклучок на

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалоци од

антибиотици и анти-инфективни препарати;

овошје, пијалоци и овошни сокови; сирупи и

ветеринарни
препарати;
санитетски
и
санитарни препарати за медициснки намени;

други препарати за производство на пијалоци

диетални
субстанци
прилагодени
за
медицинска употреба; диететски суплементи;

(210) TM 2018/419

храна
за
бебиња;
фластери,
завои,
материјали за завивање и преврзување рани;

(220) 27/04/2018
(442) 30/06/2018

материали за пломбирање заби, забен восок;
235 East 42nd Street, 10017 New York, NY ,

дезинфициенси
кл. 29 додатоци кон храна во форма на

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

протеини
кл. 32 едноставни пијалоци; пива; минерални

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

и газирани води и други без-алкохолни
пијалоци; овошни пијалоци, овошни џусови;

(731) Wyeth LLC

сирупи

и

други

препарати

за

правење

пијалоци

DUAVIVE
(591)
(531)

(210) TM 2018/504

(220) 28/05/2018
(442) 30/06/2018

(554)
(551) индивидуална

(731) Друштво за трговија туризам и

(510, 511)

услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
симптоми на менопауза и за превенција и

увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
1204 с.Слатино, Теарце, MK

третман на губење на коскената маса

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(210) TM 2018/420

(540)

(220) 27/04/2018
(442) 30/06/2018

(731) PharmacoNutrition GmbH
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(540)

DEXLOREN
(591) светло црвена, темно црвена, бела
(531) 24.15.01;26.05.18

(591)
(531)
(554)

(554)
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 39 изнајмување возила, изнајмување
автобуси, изнајмување автомобили, такси

(210) TM 2018/506

превоз, автобуски превоз, влечење возила,
транспортни услуги; организирање патувања,

(220) 28/05/2018
(442) 30/06/2018

организирање крстарења, придружување
патници, превезување патници, резервации

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

за

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

превоз,

резервации

за

патувања,

разгледувања на културни знаменитости и
обиколки (туризам), информирање за превоз,

(540)

изнајмување возила, услуги на преселување,
превоз со блиндирано возило, пренос на

BOSFEN

скапоцености
со
обезбедување
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(591)

пијалаци, привремено сместување, бироа за

(531)
(554)

сместување (хотели и агенции), сместување
(изнајмување за времено сместување),
резервирање за сместувања, услуги во
барови, резервирање пансиони, пансиони и
интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии
(експрес ресторани), услуги на камповите за
летување,

служење

храна

и

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/507

изнајмување
за
времено
сместување,
ресторани, ресторани со самопослужување
(220) 28/05/2018
(442) 30/06/2018

(220) 28/05/2018
(442) 30/06/2018

пијалаци,

летувалишта, резервирање хотели, хотели,
изнајмување
простории
за
состаноци,

(210) TM 2018/505

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) GUANGZHOU XIN JUE NENG
ELECTRONIC LIMITED
Room 4B001,4/F, No. 28,30,32, XiDi ErMa
Road, LiWan District, GuangZhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

Трговски марки
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(554)

(442) 30/06/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
полначи за електрични батерии;

(731) ANAND INTERNATIONAL
76 A&B Govt. Indl Estate, Charkop Kandivali

звучници; навлаки за лаптоп; навлаки за
паметни телефони; футроли за паметни

. (West) Mumbai - 400067, IN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

телефони;
Преносливи
мултимедијални
читачи, плеери; слушалки; полначи за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

батерии; акомулатори, електрични; стапчиња
за селфи фотографии [рачни моноподи];
видеокамери; електрични адаптери; заштитни

DIGNO

фолии приспособени за паметни телефони;
мобилни телефони; приклучоци, штекери, и

(591)
(531)

други електрични спојки; шлемови за
виртуелна реалност; електрични жици; УСБ-

(554)

приклучоци; конектори за електрични водови;

(551) индивидуална
(510, 511)

полначи за електрични батерии

кл. 16 пенкала, прибор за пишување, хартија,
хартија за пакување, проѕирна хартија,

(210) TM 2018/508

пергамент хартија, издавачки материјал,
книги, нотеси [бележници], плика, папки,

(220) 28/05/2018
(442) 30/06/2018

материјали за повезување, етикети, рекламна
услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје

табла направена од хартија или картон,
меморандуми, летоци, визит карти, честитки,

ул. Прашка 13/2-19, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

брошури, картони, картонски производи,
најлон или торби со еднократна употреба за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пакување, пластична балонска обвивка за
пакување или замотување, леток, периодични

(731) Друштво за маркетинг консалтинг и

публикации, илустрирани списанија за деца,
весник, канцелариски материјали, бришачи,
острилки електрични или неелектрични,
линијари, моливи, одбележувачи, корици
(591)
(531) 27.05.13;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
пралини

чоколадни производи; чоколада;

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
услуги на продажба на големо и мало, увозизвоз со чоколадни производи, чоколада,
пралини
(210) TM 2018/509
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(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 28/05/2018
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глобална

комуникациска

мрежа;

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
комуникациска

(591)
(531) 27.05.01;27.05.17

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање /огласување/, преписи на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), статистичко
информирање,
телефонско
одговарање
(служби за телефонско одговарање/за
отсутни претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
на

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
Трговски марки

и
глобална
обезбедување

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

(554)
(551) индивидуална

примероци
кл. 38
услуги

телевизија
мрежа;

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и
глобална

комуникациска

мрежа,

главни

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),

интернет

протокол

(ИП)

на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и
на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет
сообраќајот;

услуги

на

говорна

пошта;

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции
и конференции на телефонски податоци;
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безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен

пренос

на

звук

и

(540)

податоци;

телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски
групи, лист сервери како и на дигитална
содржина и податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

(591)
(531) 27.05.01;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање

/огласување/,

преписи

на

соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), статистичко
информирање,

телефонско

одговарање

центри на податоци

(служби за телефонско одговарање/за
отсутни претплатници/, ширење рекламен

(210) TM 2018/516

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(220) 30/05/2018
(442) 30/06/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас,

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
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на телевизиски пренос; обезбедување вести и

насочување на повиците; услуги на центрите

информации по пат на телефон, телевизија и

за пораки во вид на телефонски говорни

глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

пораки; услуги на видео и аудио конференции
и конференции на телефонски податоци;

на
телефон,
комуникациска

и
глобална
обезбедување

безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување глас по пат на интернет

емитирање на сите видови аудио и видео

протокол; обезбедување мрежен пристап со

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

консалтинг услуги и услуги на дизајн во

дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

областа на
компјутерско

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги

на поврзување со протокол на пренос на

на центри на податоци; хостирање (хостинг),

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

групи, лист сервери како и на дигитална
содржина и податоци на трети лица; услуги на

телекомуникациско поврзување на интернет и
на други компјутеризирани комуникации,

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

независни телекомуникациски и компјутерски

центри на податоци

телевизија
мрежа;

за

информативни технологии,
програмирање,

трети

лица;

услуги

на

мрежи заради поделба на интернет
сообраќајот; услуги на говорна пошта;
телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
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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)

7

TM 2018/0170

16

TM 2018/0291

28

TM 2018/0170

1

TM 2018/0389

7

TM 2018/0293

16

TM 2018/0394

28

TM 2018/0411

1

TM 2018/0392

7

TM 2018/0359

16

TM 2018/0509

28

TM 2018/0412

1

TM 2018/0393

7

TM 2018/0392

17

TM 2018/0170

29

TM 2018/0201

3

TM 2016/0771

7

TM 2018/0393

18

TM 2018/0170

29

TM 2018/0203

3

TM 2016/0772

8

TM 2018/0170

18

TM 2018/0337

29

TM 2018/0292

3

TM 2016/0773

8

TM 2018/0359

18

TM 2018/0338

29

TM 2018/0296

3

TM 2018/0203

9

TM 2017/0730

18

TM 2018/0407

29

TM 2018/0297

3

TM 2018/0305

9

TM 2018/0066

19

TM 2018/0170

29

TM 2018/0415

3

TM 2018/0306

9

TM 2018/0067

20

TM 2018/0170

29

TM 2018/0416

3

TM 2018/0307

9

TM 2018/0170

20

TM 2018/0337

29

TM 2018/0420

3

TM 2018/0308

9

TM 2018/0197

20

TM 2018/0338

30

TM 2015/0232

3

TM 2018/0309

9

TM 2018/0291

20

TM 2018/0411

30

TM 2015/0233

3

TM 2018/0310

9

TM 2018/0293

20

TM 2018/0412

30

TM 2015/1004

3

TM 2018/0311

9

TM 2018/0294

21

TM 2018/0170

30

TM 2018/0174

3

TM 2018/0312

9

TM 2018/0359

22

TM 2018/0170

30

TM 2018/0175

3

TM 2018/0313

9

TM 2018/0379

22

TM 2018/0337

30

TM 2018/0176

3

TM 2018/0314

9

TM 2018/0392

22

TM 2018/0338

30

TM 2018/0203

3

TM 2018/0315

9

TM 2018/0393

24

TM 2018/0170

30

TM 2018/0280

3

TM 2018/0327

9

TM 2018/0507

24

TM 2018/0337

30

TM 2018/0296

3

TM 2018/0385

10

TM 2016/0807

24

TM 2018/0338

30

TM 2018/0297

5

TM 2017/1268

11

TM 2018/0170

25

TM 2017/0929

30

TM 2018/0316

5

TM 2018/0196

11

TM 2018/0197

25

TM 2018/0170

30

TM 2018/0358

5

TM 2018/0298

11

TM 2018/0359

25

TM 2018/0328

30

TM 2018/0391

5

TM 2018/0354

12

TM 2018/0317

25

TM 2018/0337

30

TM 2018/0394

5

TM 2018/0419

12

TM 2018/0411

25

TM 2018/0338

30

TM 2018/0395

5

TM 2018/0420

12

TM 2018/0412

25

TM 2018/0407

30

TM 2018/0396

5

TM 2018/0505

16

TM 2018/0170

26

TM 2018/0170

30

TM 2018/0508

5

TM 2018/0506

16

TM 2018/0195

27

TM 2018/0170

31

TM 2018/0170

6

TM 2018/0359

16

TM 2018/0241

27

TM 2018/0317

31

TM 2018/0203

228 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

31

TM 2018/0296

33

TM 2018/0402

35

TM 2018/0407

41

TM 2018/0297

31

TM 2018/0297

33

TM 2018/0403

35

TM 2018/0410

41

TM 2018/0300

31

TM 2018/0339

33

TM 2018/0404

35

TM 2018/0508

41

TM 2018/0333

31

TM 2018/0341

33

TM 2018/0405

35

TM 2018/0515

41

TM 2018/0336

31

TM 2018/0343

33

TM 2018/0406

35

TM 2018/0516

41

TM 2018/0351

31

TM 2018/0345

34

TM 2017/1155

36

TM 2015/1337

41

TM 2018/0379

31

TM 2018/0347

35

TM 2015/1337

36

TM 2015/1347

42

TM 2015/1337

31

TM 2018/0349

35

TM 2015/1347

36

TM 2018/0293

42

TM 2015/1347

31

TM 2018/0360

35

TM 2017/0730

36

TM 2018/0332

42

TM 2017/0730

31

TM 2018/0415

35

TM 2017/0929

37

TM 2017/0452

42

TM 2018/0066

31

TM 2018/0416

35

TM 2017/1155

37

TM 2017/0730

42

TM 2018/0067

32

TM 2018/0165

35

TM 2018/0066

37

TM 2018/0170

42

TM 2018/0291

32

TM 2018/0166

35

TM 2018/0067

37

TM 2018/0332

42

TM 2018/0293

32

TM 2018/0203

35

TM 2018/0165

38

TM 2017/0730

42

TM 2018/0300

32

TM 2018/0339

35

TM 2018/0166

38

TM 2018/0351

42

TM 2018/0515

32

TM 2018/0341

35

TM 2018/0195

38

TM 2018/0388

42

TM 2018/0516

32

TM 2018/0343

35

TM 2018/0225

38

TM 2018/0515

43

TM 2017/0058

32

TM 2018/0345

35

TM 2018/0226

38

TM 2018/0516

43

TM 2017/1065

32

TM 2018/0347

35

TM 2018/0227

39

TM 2015/0232

43

TM 2017/1066

32

TM 2018/0349

35

TM 2018/0234

39

TM 2015/0233

43

TM 2018/0331

32

TM 2018/0360

35

TM 2018/0235

39

TM 2018/0165

43

TM 2018/0336

32

TM 2018/0371

35

TM 2018/0236

39

TM 2018/0166

43

TM 2018/0351

32

TM 2018/0372

35

TM 2018/0237

39

TM 2018/0504

43

TM 2018/0358

32

TM 2018/0387

35

TM 2018/0241

40

TM 2018/0293

43

TM 2018/0368

32

TM 2018/0394

35

TM 2018/0292

41

TM 2016/0847

43

TM 2018/0369

32

TM 2018/0415

35

TM 2018/0300

41

TM 2017/1065

43

TM 2018/0504

32

TM 2018/0416

35

TM 2018/0302

41

TM 2017/1066

45

TM 2018/0066

32

TM 2018/0420

35

TM 2018/0326

41

TM 2018/0066

45

TM 2018/0067

33

TM 2017/1065

35

TM 2018/0332

41

TM 2018/0067

45

TM 2018/0225

33

TM 2017/1066

35

TM 2018/0333

41

TM 2018/0195

45

TM 2018/0226

33

TM 2018/0380

35

TM 2018/0336

41

TM 2018/0225

45

TM 2018/0227

33

TM 2018/0381

35

TM 2018/0351

41

TM 2018/0226

45

TM 2018/0299

33

TM 2018/0395

35

TM 2018/0376

41

TM 2018/0227

45

TM 2018/0302

33

TM 2018/0399

35

TM 2018/0391

41

TM 2018/0241

33

TM 2018/0400

35

TM 2018/0395

41

TM 2018/0293

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
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229 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(731)

(210)

Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино

MK/T/ 2017/452

ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2017/929

Amouage SAOC

MK/T/ 2016/771

Amouage SAOC

MK/T/ 2016/772

Amouage SAOC

MK/T/ 2016/773

Amgen Inc., (Delaware corporation)

MK/T/ 2016/807

Здрушение за модни танци ИТ ДА БИТ Скопје

MK/T/ 2016/847

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје

MK/T/ 2017/1065

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје

MK/T/ 2017/1066

IGLA Sh.p.k

MK/T/ 2017/1155

ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/58

Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД

MK/T/ 2015/232

увоз извоз Кавадарци
Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи ЖИТО ЈУГ АД

MK/T/ 2015/233

увоз извоз Кавадарци
Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2017/730

Битола
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2017/1268

Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО

MK/T/ 2018/66

експорт-импорт Скопје
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО

MK/T/ 2018/67

експорт-импорт Скопје
Магрони ДОО Скопје

MK/T/ 2018/165

Магрони ДОО Скопје

MK/T/ 2018/166

МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско друштво за производство, трговија и услуги

MK/T/ 2018/170

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на

MK/T/ 2018/174

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на

MK/T/ 2018/175

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, промет на

MK/T/ 2018/176

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Драган Павловиќ Латас

MK/T/ 2018/195

Бионовел Плус ДОО Скопје

MK/T/ 2018/196

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ

MK/T/ 2018/197

ДОО
B.S.A.

MK/T/ 2018/201

Друштво за маркетинг и консалтинг МАРКЕТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/203

Билјана Додева - Христовска

MK/T/ 2018/225

Билјана Додева - Христовска

MK/T/ 2018/226

Билјана Додева - Христовска

MK/T/ 2018/227

Теменугов Горан

MK/T/ 2018/234

Теменугов Горан

MK/T/ 2018/235
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Теменугов Горан

MK/T/ 2018/236

Теменугов Горан

MK/T/ 2018/237

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/ 2018/241

Друштво за промет и услуги Енвирум ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/280

HGST Netherlands B.V.

MK/T/ 2018/291

СТАР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане

MK/T/ 2018/292

Трговско друштво за производство, услуги и промет ПЕЈТЕН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/293

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

MK/T/ 2018/294

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.

MK/T/ 2018/296

Радово Босилово
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.

MK/T/ 2018/297

Радово Босилово
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

MK/T/ 2018/298

Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

MK/T/ 2018/299

САШО ГРОЗДАНОСКИ

MK/T/ 2018/300

Адвокат Блаже Крчински

MK/T/ 2018/302

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/305

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/306

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/307

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/308

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/309

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/310

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/311

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/312

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/313

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/314

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/315

Arcor S.A.I.C.

MK/T/ 2018/316

Друштво за трговија на мало и големо со САМАД-АС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2018/317

Регионална занаетчиска комора - Битола

MK/T/ 2018/326

S.C. Johnson & Son, Inc.

MK/T/ 2018/327

Wrangler Apparel Corp.

MK/T/ 2018/328

Лимак ДОО Скопје

MK/T/ 2018/331

Лимак ДОО Скопје

MK/T/ 2018/332

САШО ГРОЗДАНОСКИ

MK/T/ 2018/333

Тренчева Слободанка

MK/T/ 2018/336

Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДООЕЛ

MK/T/ 2018/337

Прилеп
Друштво за производство, трговија и услуги СТИБЕРА ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз ДООЕЛ

MK/T/ 2018/338

Прилеп
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/339

СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/341

СКОПЈЕ А.Д
Трговски марки
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MK/T/ 2018/343

СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/345

СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/347

СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/349

СКОПЈЕ А.Д
Бојан Јовановски

MK/T/ 2018/351

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2018/354

А&Е ГРОУП КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2018/358

ЕФТИНИЈА ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2018/359

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

MK/T/ 2018/360

СКОПЈЕ А.Д.
Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/368

Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/369

Златевски Љубиша

MK/T/ 2018/371

Златевски Љубиша

MK/T/ 2018/372

Guangdong Puss Investment Co., Ltd.

MK/T/ 2018/376

Влатко Јаневски; Димитар Петров; Танче Гроздановски and Љолес Сотирис

MK/T/ 2018/379

Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

MK/T/ 2018/380

Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

MK/T/ 2018/381

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

MK/T/ 2018/385

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2018/387

Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје

MK/T/ 2018/388

The Dow Chemical Company (Delaware corporation)

MK/T/ 2018/389

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2018/391

C. Uyemura &Co., Ltd.

MK/T/ 2018/392

C. Uyemura &Co., Ltd.

MK/T/ 2018/393

Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2018/394

Тетово
Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и промет на големо и

MK/T/ 2018/395

мало, увоз-извоз СКОВИН АД Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2018/396

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/399

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/400

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/402

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/403

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/404

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/405

Patrón Spirits International AG

MK/T/ 2018/406

Друштво за производство трговија и услуги БУТИК-РЕВОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2018/407

Скопје
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MK/T/ 2018/410

Скопје
ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје

MK/T/ 2018/411

ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје

MK/T/ 2018/412

Artevos GmbH

MK/T/ 2018/415

Artevos GmbH

MK/T/ 2018/416

Wyeth LLC

MK/T/ 2018/419

PharmacoNutrition GmbH

MK/T/ 2018/420

Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, с.

MK/T/ 2018/504

Слатино, Теарце
BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2018/505

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2018/506

GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC LIMITED

MK/T/ 2018/507

Друштво за маркетинг консалтинг и услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2018/508

ANAND INTERNATIONAL

MK/T/ 2018/509

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/515

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

MK/T/ 2018/516

Toto Limited

MK/T/ 2015/1004

Стојановски Зоран

MK/T/ 2015/1337

Стојановски Зоран

MK/T/ 2015/1347

Трговски марки
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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) 26125

(151) 01/06/2018

компоти, јајца, млеко имлечни производи,

(210) TM 2008/271

(220) 14/03/2008

масла

(181) 14/03/2018
(450) 30/06/2018

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

и

масти

за

јадење

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр.5, 1000 Скопје, MK

природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 43

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

пијалоци; привремено сместување

(540)

(111) 26195
(210) TM 2011/273

услуги за подготвување храна и

(151) 13/06/2018
(220) 23/03/2011
(181) 23/03/2021
(450) 30/06/2018

(732) Зимбаков Робин
ул.Баница бр.19, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(591) бела и златна
(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе

и

замена

за

МАК МАМА

кафе

кл. 43 подготвување на пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26194
(210) TM 2011/272

(151) 13/06/2018
(220) 23/03/2011

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

(181) 23/03/2021

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко имлечни производи,

(450) 30/06/2018
(732) Зимбаков Робин
ул.Баница бр.19, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И

масла
кл. 31

и
масти
за
јадење
земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се

АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

опфатени со другите класи, жвотни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

(540)

природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад

MAK MAMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

Трговски марки

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 26127
(210) TM 2014/781

(151) 01/06/2018
(220) 16/07/2014
(181) 16/07/2024
(450) 30/06/2018
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(732) Друштво за информатички

(510, 511)

инженеринг Неоком АД Скопје and

кл. 12 апарати и уреди за движење по копно,

Друштво за информатички инженеринг
Неоком АД Скопје

воздух или вода; возила; моторни возила и
делови и опрема за нив; ланци за снег за

, MK and бул. Кузман Јосифовски Питу бр.
15, MK

тркала на моторни возила; пневматици (гуми)
за моторни возила; пневматици од полна гума

(540)

за тркала на моторни возила; гуми; фелни од
легури за моторни возила; браници за
моторни возила; управувачи (волани) за
моторни возила; детски сигурносни седишта
за моторни возила; огледала за моторни
возила; газишта за моторни возила; мрежа за
багаж за моторни возила; труби-свирки за
моторни возила; декоративни порабници за
предни светла; сигнализатори за движење на

(591) црна и сина
(554)

возила наназад; носачи на скии за моторни

(551) индивидуална
(510, 511)

возила; кочиони елементи за моторни возила;
рачки од менувач за моторни возила;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

вентилациски решетки; дрвени плочи за
моторни возила; делови и опрема за сите

управувње со работата; канцелариски работи
кл.
38
телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

погоре
наведени
производи
кл. 28 играчки,игри и предмети за играње;
производи за гимнастика и спорт кои не се

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

вклучени во други класи; украси за
новогодишни и божиќни елки; скии; даски за

софтвер

скијање (snowboards); ски-везови; скии за
вода; вреќи специјално дизајнирани за скии и

(111) 26203

(151) 13/06/2018

(210) TM 2014/929

(220) 04/09/2014
(181) 04/09/2024

(450) 30/06/2018
(300) 012660528 04/03/2014 EM and

даски за скијање; игри на табла, играчкивозила; мечиња
(111) 26176
(210) TM 2014/1326

013210968 29/08/2014 EM
(732) Bentley Motors Limited
Pym's Lane, Grewe Cheshire, CW1 3PL, GB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(151) 13/06/2018
(220) 05/12/2014
(181) 05/12/2024
(450) 30/06/2018

(732) Астериа Ворлд Ворк
ул. Максим Горки бр. 8/1-2, Скопје, MK
(540)

(540)

BENTAYGA
(591)
(554)
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
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
(591) сина, црна, жолта, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 26144
(210) TM 2015/448

(181) 17/04/2025
(450) 30/06/2018

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги, подготовки за
настава, културни активности, забава,
орјенација, тренинг, организирање на саеми,
предавања
кл. 45 посредување при вработување, правни
услуги, лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(111) 26247
(210) TM 2015/357

(151) 19/06/2018
(220) 17/04/2015

(732) Друштво за производство на мебел
ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт
ул.Илинденска бб, 1200, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(151) 20/06/2018
(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025
(450) 30/06/2018

(732) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, душеци, душеци со федери,
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: мебел, душеци, душеци со федери
(111) 26141

(151) 13/06/2018

(210) TM 2015/761

(220) 28/07/2015
(181) 28/07/2025
(450) 30/06/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
(591) црна и розева

ДООЕЛ Скопје

(554)
Трговски марки
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ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 30 хранливи сендвичи, сендвичи со месо,

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

сендвичи со свинско месо, сендвичи со риба,
сендвичи
со
пилешко
месо

(540)

кл. 42 припрема и продажба на јадења кои се
носат со себе

(591) темно сина, светло сина, жолта,
кафена, црвена, црна, бела и зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пијалаци што се на основа на кафе,
пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се
на основа на какао, пијалаци од какао со
млеко; пијалаци што се на основа на
чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко
(111) 26142

(151) 13/06/2018

(210) TM 2016/729

(220) 22/07/2016

(111) 26160

(151) 19/06/2018

(210) TM 2016/862

(220) 07/09/2016
(181) 07/09/2026
(450) 30/06/2018

(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR , TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 22/07/2026
(450) 30/06/2018
(732) Друштво за транспорт и трговија
ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз

(591) сите нијанси на жолта, сите нијанси на
кафена, сите нијанси на зелена, црвена, црна

ул.Цветан Димов бр.129, 1000, Скопје, MK

и бела

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(554)
(551) индивидуална

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколада; пецива; крекери;
вафли; торти; тортички; десерти; сладоледи;
сладоледи (мраз за јадење)
(111) 26234
(210) TM 2016/1092

(151) 19/06/2018
(220) 11/11/2016
(181) 11/11/2026
(450) 30/06/2018

(591) жолта, црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DOUBLE MIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

или

сиров;

производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси,
тутутн за мотање 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 нивните делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од 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) 26240
(210) TM 2016/1130

(151) 19/06/2018
(220) 29/11/2016
(181) 29/11/2026
(450) 30/06/2018

(732) Лидија Балтовска
ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) златна, црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 зрнести, земјоделски, градинарски и
шумски производи и кои не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје
и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе,
храна
за
животни,
пивски
слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни напитоци, напитоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
напитоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 26210

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/17

(220) 10/01/2017
(181) 10/01/2027
(450) 30/06/2018

(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, MK
(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна и златна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
Трговски марки
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(181) 23/02/2027
(111) 26211

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/18

(220) 10/01/2017
(181) 10/01/2027

(450) 30/06/2018
(732) Cott Beverages Inc.
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida

(450) 30/06/2018
(732) Друштво за трговија на големо и

33634-8016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, MK
(540)

(591) зелена (темна), црна и златна
(554)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни напитоци, и сирупи,

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 26164

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/164

(220) 20/02/2017
(181) 20/02/2027

(450) 30/06/2018
(732) Cott Beverages, Inc
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida
33634-8016, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

RC
(551) индивидуална
(510, 511)

концентрати, екстракти и други препарати за
производство на напитоци
(111) 26200
(210) TM 2017/200

(151) 19/06/2018
(220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027
(450) 30/06/2018

(732) Друштво за деловни услуги,
внатрешна и надворешна трговија АЛФА
СИД Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје
Бул. АВНОЈ бр.84-1/2 Аеродром, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 безалкохолни напитоци, и сирупи,
концентрати, екстракти и други препарати за
производство на напитоци
(111) 26165

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/186

(220) 23/02/2017
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(554)

(732) Друштво за деловни услуги,

(551) индивидуална

внатрешна и надворешна трговија АЛФА

(510, 511)
кл. 30 кафе, пијалоци врз база на кафе, чај,

СИД Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје
Бул. АВНОЈ бр.84-1/2 Аеродром, Скопје,

какао, пијалоци врз база на какао, замена за
кафе

MK
(540)

кл. 35 водење на работењето, управување со
работата
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалоци
(111) 26201
(210) TM 2017/201

(151) 19/06/2018
(220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027
(450) 30/06/2018

(732) Друштво за деловни услуги,

(591) црна, црвена, жолта, златна, бела,

внатрешна и надворешна трговија АЛФА
СИД Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

кафена, кремаста, сива
(554)

Бул. АВНОЈ бр.84-1/2 Аеродром, Скопје,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

30

чај

(цејлонски)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалоци
(111) 26205
(210) TM 2017/206

(151) 19/06/2018
(220) 28/02/2017
(181) 28/02/2027
(450) 30/06/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица
(591) црна, црвена, жолта, златна, бела,
кафена, кремаста, сива

ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и

(554)
(551) индивидуална

услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница

(510, 511)

КОНЦЕПТ Струмица

кл.
30
чај
(цејлонски)
кл. 43 услуги на обезбедување пијалоци

ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

(111) 26204

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/202

(220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027
(450) 30/06/2018

(591) жолта
(554)
(551) индивидуална

Трговски марки
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(510, 511)

(554)

кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;

(551) индивидуална

снек-барови; бифеа

(510, 511)
кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;

(111) 26207
(210) TM 2017/207

(151) 19/06/2018
(220) 28/02/2017

снек-барови; бифеа

(181) 28/02/2027
(450) 30/06/2018

(111) 26126
(210) TM 2017/251

(151) 22/06/2018
(220) 03/03/2017

(732) Друштво за производство, трговија

(181) 03/03/2027

и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица

(450) 30/06/2018
(732) Новомак дооел Скопје

ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и

, MK
(740) Новомак дооел Скопје

услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница

бул. Киро Глигоров бр. 3, п.фах 212, 1000,
Скопје

КОНЦЕПТ Струмица

(540)

ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

CONCEPT CAFE

кл. 43 кафетерии; служење храна и пијалаци;
снек-барови; бифеа
(151) 19/06/2018
(220) 28/02/2017
(181) 28/02/2027
(450) 30/06/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица
ул. Гоце Делчев бр. 56, Струмица, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги Валпак ДООЕЛ
увоз - извоз Струмица - Подружница
КОНЦЕПТ Струмица
ул. Благој Јанков Мучето бр. 30, Струмица
(540)

CONCEPT
(591)
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(591)
(554)
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26208
(210) TM 2017/208

NM NOVOMAK (во изглед)

(510, 511)
кл.
6
завртки

штрафови
од

од

метал;
метал;

сифони на одводни цевки [вентили] од метал;
метални,
неелектрични
брави;
штрафови
метални

за

резиња

брави;
обвивки;

за

шарки
ѕидни

врата;

од
затки

метал;
метал;

од

кл. 8 сврдла за дупчење [делови од рачни
алати];
сечила на пили [делови од рачни алати];
рачки;
пили
рачни
алати

[рачни
за

вадење

шајки

алати
пиштоли

за
[рачни

турпии
шила;

[рачни

алати];
[рачни

алати;
алати];

стругање;
алати];
алати];

Трговски марки
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шпатули

[рачни

алати];

(540)

шрафцигери;
аголници
виљушкасти

[рачни
клучеви
[рачни

алати];
алати];

кл. 9 диоди што емитуваат светлина [ЛЕД];
заштитни ракавици за несреќни случаи;
ленири
либели;

[инструменти

маски

за

мерење];

за
мерење

за

апарати
шаблони

за
прецизно
[инструменти
за

кл. 11 мијалници;
ЛЕД-диоди,
уреди

за

чешми

и

со

ладна

кл.
19
шперплоча;

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

дрводелци;
растојанија;

на бела техника, компјутери, комјутерска
опрема и електрични апарати за домаќинство

мерење;
мерење]

кл. 37 минтирање, одржување и поправка на
бела техника,
опрема

комјутери

и

компјутерска

осветлување;
топла

оплеменета

вода;
иверка;

ѕидни облоги што не се од метал, за градба;
фурнир;
кл.
мебел;

(554)
(551) индивидуална

маски);

(заштитни

метра
апарати

(591) црвена

20

закачалки;

(111) 26209

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/441

(220) 04/05/2017
(181) 04/05/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Друштво за транспорт,

[мебел];

производство, трговија и услуги БДТ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИ

работни
плочи;
опрема за мебел што не е од метал;

ул. Борис Трајковски 131, Скопје, MK
(740)

сифони од пластика на одводни цевки
кл.
21
канти
за
ѓубре;

(540)

мијалници

прибори за кујна;
прибори за употреба во домаќинствата;
кл.

37

столарски

услуги

кл. 40
обработка на дрво (кроење и
кантирање)
кл.
42
дизајн
графички дизајн

(графички

дизајн);
(591) сина и портокалова
(554)

(111) 26233

(151) 20/06/2018

(551) индивидуална

(210) TM 2017/411

(220) 11/04/2017

(510, 511)
кл. 39 Транспортирање, Патнички транспорт,

(181) 11/04/2027
(450) 30/06/2018
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бр. 12, Карпош, Скопје, MK

Трговски марки

Транспортирање стоки, Логистички услуги за
транспорт, Автобуски превоз, Возачки услуги,
Изнајмување
автомобили,

автобуси,
Изнајмување
Изнајмување
возила,

Изнајмување камиони, Изнајмување места за
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паркирање, Изнајмување патнички автобуси,

декодери , мрежни сервери за документи,

Патници

сервери

(превезување

патници),

за

принтери,

мрежни

Посредување за превоз, Посредување за
шпедиција,
Превезување
патници,

производи,
софтвер
горенаведените

Превезување
со
камиони,
Превоз(посредување за превоз), Превоз со

кл. 35 - ажурирање на рекламниот материјал;
анализа
на
цените;

автомобили,
Шпедитерски
услуги,
Шпедиција(посредување за шпедиција) и

- ангажирање манекени за рекламирање или
промовирање
на
производи;

Паркиралишта за автомобили

-

(111) 26202

(151) 20/06/2018

- аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];
барање
спонзорства;

(210) TM 2017/458

(220) 28/04/2017
(181) 28/04/2027

-

(450) 30/06/2018
(300)

-

(732) Финансиско друштво М КЕШ

бизнис

Македонија ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов 68 кат 1, Центар, Скопје,

-

MK
(740)

бизнисите);
вработување

(540)

-

и

видео

опрема
за
производи"

аукционерство;

бизнис

(помош во
бизнис

водењето бизнис);
информации;

бизнис
консултирање

бизнис

истражување;
(професионално
консултирање);

бизниси

бизнис
(услуги за

проценки;
преместување на
персонал;

директно рекламирање
дистрибуција
на
договарање

преку пошта;
примероци;

претплати

за

телекомуникациски услуги за трети лица;
економско
прогнозирање;
експерти
за
ефикасност
- изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;
изнајмување

(591) бела, сива, сина
(554)

-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

9

-

автоматски

благајни

за

депонирање,повлекуван.е или трансфер на
парични
средства
[АТМ]
- апарати за обработка на податоци
- картички (кодирани картички), магнетни
кодирани
картички,
магнетни
"Освен производи за контрола на пристап,
видео-интерком производи, аудио-интерком
производи, производи надзор, камери,
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на
дигитални камери, мрежни камери, веб
камери и IP-камери, видео енкодери, видео
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индустриско

рекламен
управување

материјал;
(помош

за

комерцијално или индустриско управување);
- информативни агенции (комерцијалноинформативни
информации
-

испитување
испитување
јавно

мислење

мислење);
-

(бизнис

агенции);
информации);

(бизнис
испитување);
на
јавното
мислење;
(испитување

најавното

книговодство;

- комерцијални информации и советување на
потрошувачите
[советувалиште
за
потрошувачи];
- комерцијално или индустриско управување
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комерцијапно

и

индустриско

управување);

- рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);

компјутерски
(систематизација

бази
на
податоци
на
информации
во

- рекламни текстови (објавување рекламни
текстови);

компјутерски
бази
на
податоци);
- компјутерски бази на податоци (собирање

- рекламни текстови (пишување рекламни
текстови);

информации
податоци);

- систематизација на
компјутерски
бази

во

компјутерски

бази

на

информации во
на
податоци;

- компјутерско рекламирање преку интернет;

- собирање информации во компјутерските

- консултации за раководење со персонал;
- консултирање (професионапно бизнис

бази
собирање

консултирање);
лепење

-

-

плакати;

маркетинг
маркетинг
надворешно
објавување
обработка

-

податоци;
подагоци;

советување
за
бизнис
работење;
советување за бизнис работење и

истражување;
студии;

организација;
советување

рекламирање;

(комерцијални информации и советување на

рекламни
на

одговор
(телефонски
претплатниците што не

на
статистички

текстови;
текстови;

одговор)
за
се достапни;

пишување
рекламни
подготовување
даночни

текстови;
уплати;

на

потрошувачите)
потрошувачи];

потрошувачите

[советувапиште

телевизиски
телевизиско

-

за

реклами;
рекламирање;

- телекомуникациски услуги (договарање
претплати за телекомуникациски услуги) за

- помош за комерцијално или индустриско

трети

управување;
- потрошувачи (комерцијални информации и

- телефонски одговор за претплатници што не
се
достапни;

советување на потрошувачи) [советувалиште
за
потрошувачи];

"Освен производи за контрола на пристап,
видео-интерком производи, аудио-интерком

-

пребарување (бизнис
претплати (договарање

пребарување);
претплати) за

лица;

производи, производи за надзор, камери,
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на

телекомуникациски услуги за трети лица;

дигитални

- прогнозирање (економско прогнозирање);
- промовирање на продажбата за трети лица;

камери и 1Р-камери, видео енкодери, видео
декодери , мрежни сервери за документи,

мрежни

камери,

веб

проценки);
реклами;

сервери за принтери, мрежни видео
производи,
софтвер
и
опрема
за

- раководење (советодавни услуги за бизнис
раководење);

горенаведените
производи"
кл. 36 - агенции за наплаќање долгови;

-

-

проценки
(бизнис
радио

камери,

рекламен

материјал

(ажурирање

на

-

агенциии

за

кредити;

рекламниот
материјал);
- рекламен материјал (изнајмување рекламен

- анализирање (финансиско анализирање);
- банкарски служби за дебитни картички;

материјал);
-

-

-

рекламирање
рекламирање

Трговски марки

рекламирање;
преку
преку

пошта;
радио;

банкарски

трансакции

од
дома;
гаранции;

- давање заеми врз основа на хипотеки;
заеми;
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издавање

-

-инвестиции

кредитни

картички;

(капитални

инвестиции);

- информации (финансиски информации);
- кредитни картички (издавање кредитни
картички);
купување
-

на

кредит;

лизинг
на
недвижности;
наплаќање (организирање наплаќање);

- недвижен имот (проценување недвижен
имот);
-

организирање

позајмување врз основа на залог;
пренесување
средства
(електронско

пренесување
проценки
[осигурување,
-

наплаќање;

средства);
проценки)

(финансиски
банкарство,

служби
за
советување во

недвижнини];

кредитни
врска со

картички;
финансии;

- спонзорирање (финансиско спонзорирање);
- управување (финансиско управување);
факторинг
[администрирање
на
побарувачката на една организација со
посредство

на

- финансии
финансии);

(советување

-

надворешен

финансиски
финансиски
проценки

банкарство,
финансиски
-

финансиско

во

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, свинско месо, производи од месо
кл. 31 животни, одгледување на свињи
(111) 26212
(210) TM 2017/642

врска

со

информации;
[осигурување,
недвижнини];
услуги;
управување;

(151) 19/06/2018
(220) 22/06/2017
(181) 22/06/2027

(450) 30/06/2018
(732) Amgen Inc. (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

AIMOVIG

орган];

спонзорирање;

финансиско
- штедилници;

(591) бела, црвена, црна
(554)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
фармацевтски
препарати;
фармацевтски препарати што се користат за
превенција,

менаџирање

и

третман

на

главоболки, мигренски главоболки, болки во
главата, и невролошки нарушувања или
состојби

(111) 26206

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/471

(220) 03/05/2017
(181) 03/05/2027

(111) 26178
(210) TM 2017/643

(151) 13/06/2018
(220) 23/06/2017
(181) 23/06/2027

(450) 30/06/2018

(450) 30/06/2018

(300)
(732) КОМПАНИЈА АТАНАСОВСКИ ДОО

(300)

ул. 9, бр. 47, Илинден, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

(732) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56,
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(540)

(591) црвена, бела, зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
на производите за широка потрошувачка,
услуги при продажба на големо и мало на:
прехрамбени
производи;
кондиторија;

(591) бела, сива, златна, сите нијанси на
сина

пијалоци и тутун; месо и производи од месо;
риби; леб, пецива и колачи; текстил; опрема

(554)
(551) индивидуална

за домаќинство; кујнски садови, прибор за
јадење, предмети од пластика, предмети од

(510, 511)

стакло, предмети од порцелан и керамика,
метална
галантерија,
предмети
домаќинство
од
дрво;
опрема

за
за

осветлување; музички и видео записи;
весници, и канцелариски прибор; книги; игри и
играчки; облека; обувки и предмети од кожа;
спортска опрема; медицински препарати;
цвеќе; храна за животни, средства за лична
хигиена; средства за хигиена во домаќинство;
козметички средства; детска козметика;

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

школски програм; предмети за подарок; авто
козметика и помагала

никотин за електронски цигари; артикли за
пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

(111) 26216

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/648

(220) 23/06/2017

за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,

(181) 23/06/2027
(450) 30/06/2018
(300)
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии

кибрити
(111) 26219
(210) TM 2017/650

(151) 19/06/2018
(220) 27/06/2017
(181) 27/06/2027

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(450) 30/06/2018
(300) 016883671 19/06/2017 EM

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(732) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Трговски марки
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(210) TM 2017/656

IMITATION

(220) 28/06/2017
(181) 28/06/2027

(591)
(554)

(450) 30/06/2018
(300)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
препарати за нега на косата и кожата; креми и
лосиони за телото и лицето; пудра; препарати
за употреба при бањање и туширање;

(732) Cooley Distillery Riverstown
Dundalk, Country Louth, IE
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје
(540)

KILBEGGAN

деодоранси
(111) 26173

(151) 13/06/2018

(591)
(554)

(210) TM 2017/655

(220) 28/06/2017
(181) 28/06/2027

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/06/2018

кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пива; виски

(300)
(732) Hygiene Service Profit M. LTD

(111) 26220

(151) 19/06/2018

Knossou 1, Evosmos, Thessaloniki, GR
(740) Борко Бајалски, адвокат

(210) TM 2017/661

(220) 03/07/2017
(181) 03/07/2027

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2018
(300)
(732) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул.Индустриска бб, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, бела
(554)
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, црна

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,

(554)
(551) индивидуална

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални
масла
кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба;
кл.
11

дезинфекциони
апарати
за

кл.
21
прибор
кл. 44 услуги на хигиена

за

средства
сушење
чистење

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент
на хотели; канцелариска работа; анализа на
цени, ажурирање на рекламен материјал,
надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис
информации, бизнис истражување, бизнис
проценки,

(111) 26179
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изложби

активности, забавни паркови, обезбедување

(организирање изложби) за комерцијални и

на простор и услови за играње на деца –

рекламни цели, изнајмување рекламен
материјал, изнајмување рекламен простор,

игротеки, изнајмување сценски декор за
приредби,
натпревари
(организирање

испитување на јавното мислење, компјутерски
бази на податоци, компјутерско рекламирање

натпревари) [образование или забава], ноќни
клубови, обезбедување услуги за караоке,

по пат на интернет, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски

организирање
конференции,

медиуми) за малопродажба, консултации за

изложби за културни или образовни цели;

раководење со персонал, малопродажба
(презентација на стоки преку комуникациски

организирање и водење работилници; услови
за рекреирање (обезбедување услови за

медиуми за
истражување,

малопродажба), маркетинг
надворешно рекламирање,

рекреирање), услуги на дискотеки, услуги на
клубови;
шоу
програми

нарачки за купување (административна
обработка на нарачките за купување), односи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; хотели; привремено сместување;

со јавност, организирање трговски саеми за

бироа за сместување [хотели, пансиони],

комерцијални
или
рекламни
цели,
потрошувачи (комерцијални информации и

домови (старечки домови), изнајмување
простории за состаноци, кафетерии, мотели,

советување на потрошувачи), презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

хостели,
пансиони;
резервирање
на
привремено
сместување,
резервирање

малопродажба,
претставување
на
производите, промовирање на продажбата за

хотели,
ресторани,
ресторани
со
самопослужување, сместување (изнајмување

трети лица, рекламен материјал, трговски

за

саеми (организирање трговски саеми) за
комерцијални или рекламни цели, уредување

хотели; изнајмување простории за времено
сместување на деца - игротеки

излози, услуги за набавки за трети лица, цени
(анализа на цените), ширење на рекламни

(111) 26221

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/665

(220) 04/07/2017
(181) 04/07/2027

огласи
кл. 36

на

примероци,

времено

и
водење
конгреси,
концерти;
организирање

сместување),

осигурување; финансиски работи;

монетарни

работи;

работи

поврзани

со

снек-барови,

(450) 30/06/2018

недвижен имот; изнајмување канцеларии
[недвижности],
инвестиции
(капитални

(300)
(732) Здружение за декриминализација на

инвестиции), кирија (наплаќање кирија),
лизинг на недвижности, недвижен имот,

канабис БИЛКА Скопје
50-та Дивизија бр. 36/9, 1000, Скопје, MK

недвижности, организирање на наплаќањето,
посредници за недвижности, пренесување

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

средства

(540)

(електронско

пренесување

на

средствата), проценување, разменување
пари, управување со недвижни имоти,
управување со станбени згради, царина,
чекови
(верификација
на
чековите)
кл. 41
настава;

образовни услуги; подготвување
забава; спортски и културни

Трговски марки
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кл. 41

образовни услуги; подготвување на

наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности
(111) 26222
(210) TM 2017/670

(151) 19/06/2018
(220) 05/07/2017
(181) 05/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) темно зелена, црна, бела, окер, светло
кафена и темно кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
производи од тесто, кроасани,
кроасани полнети со какао крем
(111) 26224
(210) TM 2017/672

(540)

(151) 19/06/2018
(220) 05/07/2017
(181) 05/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
(591) светло зелена, црна, бела, окер,

Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

светло кафена и розева

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(554)
(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30
производи од тесто, кроасани,
кроасани полнети со џем од јагода
(111) 26223

(151) 19/06/2018

(591)

(210) TM 2017/671

(220) 05/07/2017
(181) 05/07/2027

(554)
(551) индивидуална

(450) 30/06/2018

(510, 511)

(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ

кл. 30
производи од тесто, кроасани
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

Гевгелија

услуги на продажба на големо и мало, увозизвоз со производи од тесто, кроасани

Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 26225

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/673

(220) 05/07/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 05/07/2027
(450) 30/06/2018
(300)

250 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(732) Друштво за производство, промет и

кл. 30

услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ

кроасани полнети со какао и ванилин крем

Гевгелија
Индустриска Зона бб , Гевгелија, MK

(111) 26227

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/675

(220) 05/07/2017
(181) 05/07/2027

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

производи од тесто, кроасани,

(540)

(450) 30/06/2018
(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

(591) темно црвена, црна, бела, окер, светло
кафена, зелена, беж и жолта
(554)

Индустриска Зона бб, Гевгелија, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

производи од тесто, кроасани,

кроасани полнети со џем од вишна и ванилин
крем
(111) 26226

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/674

(220) 05/07/2017
(181) 05/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија
Индустриска Зона бб, Гевгелија, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) розева, црна, бела, окер, светло
кафена, беж и темно кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
производи од тесто, кроасани,
кроасани полнети со ванилин крем
(111) 26228
(210) TM 2017/676

(181) 05/07/2027
(450) 30/06/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(151) 19/06/2018
(220) 05/07/2017

(300)
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија
Индустриска Зона бб, Гевгелија, MK

(591) сива, црна, бела, окер, светло и темно
кафена, жолта и беж
(554)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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горенаведеното
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; хотели; привремено сместување;
бироа за сместување [хотели, пансиони],
(591) сина, црна, бела, окер, светло кафена,
портокалова и зелена
(554)

хостели,
пансиони;
резервирање
на
привремено
сместување,
резервирање
хотели,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
производи од тесто, кроасани,
кроасани полнети со џем од кајсија
(111) 26229
(210) TM 2017/677

домови (старечки домови), изнајмување
простории за состаноци, кафетерии, мотели,

(151) 19/06/2018
(220) 05/07/2017

ресторани,

ресторани

со

самопослужување, сместување (изнајмување
за времено сместување), снек-барови, хотели
(111) 26183

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/681

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027
(450) 30/06/2018

(181) 05/07/2027

(300)
(732) ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

(450) 30/06/2018
(300)

импорт Скопје
Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 56,

(732) КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул.Индустриска бб, Скопје, MK

Скопје, MK
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна, сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата, бизнис менаџмент

(591) црвена, црна, бела
(554)

на
хотели
кл. 39 организирање патувања, резервации

(551) индивидуална
(510, 511)

за патувања, услуги на туристички агенции

кл. 29 млечни производи (сирење)

или брокери, имено, организирање
туристички
пакети,
обезбедување

(111) 26230

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/682

(220) 07/07/2017
(181) 07/07/2027

на
на

информации и резервации за сите видови на
патување и транспорт, информации и
резервации
изнјамување
консултанстки
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услуги

во
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(732) Трговско друштво за инженеринг

кл. 5

ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО Скопје

човечка употреба, хранителни суплементи,

фармацевтски препарати, лекови за

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
32, 1000, Скопје, MK

витамински и минерални
медицинска употреба

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

(111) 26185

(151) 13/06/2018

(540)

(210) TM 2017/692

(220) 10/07/2017
(181) 10/07/2027

за

(450) 30/06/2018

DOM - DIZAJN

(300)
(732) Клириншка куќа Клириншки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф, морска
пена и замена на сите тие материјали, или од
пластика
кл. 41

препарати

интербанкарски системи АД Скопје
Кузман јосифовски - Питу 1, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

образовни услуги; подготвување на

наставата; забава;
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(591) сина, црна, бела, сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерски хардвер и софтвер

кл. 35 рекламирање; водење со работењето;
управување со работата; канцелариски

(111) 26184

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/689

(220) 10/07/2017
(181) 10/07/2027

работи; анализа на производната цена,
вештачење на дејности (експертиза), водење

(450) 30/06/2018
(300)
(732) Natur Produkt Zdrovit Sp.z.o.o.
ul. Nocznickiego 31 01-918 Warszawa, PL
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), дејности (консултации
за водење на дејностите), дејности (помош во
водењето
на
(професионални

дејностите),
консултации),

дејности
дејности

(советување за организирање и водење на
дејностите),
економски
прогнози,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките картотеки), истражувања за
дејностите, изводи од сметка (изработка на
изводи од сметка), книговодство, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување

APURETIN
(551) индивидуална

на пазарот), платни листови (изработка на
платни листови), помош во управување со

(510, 511)

индустриски

Трговски марки

или

трговски

претпријатија,
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проверка

на

сметки,

производни

цени

сертификати за електронски потписи, бази за

(анализа на производни цени), сметководство

електронски потписи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

(111) 26186

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/693

(220) 10/07/2017
(181) 10/07/2027

недвижен имот; агенции за внесување на
побарувачката,
администрирање
на
побарувачката на една организација со
посредство на надворешен орган, банкарство,

(300)

вложување средства, внесување на долгови

(732) Клириншка куќа Клириншки

(агенции за внесување на долговите),
гаранции, дебитни картички (служби за

интербанкарски системи АД Скопје
Кузман Јосифовски - Питу 1, 1000, Скопје,

дебитни
картички),
ефективна
берза
(службено
нотирање
на
текот
на

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

договорените вредности на пазарот), заем врз
основа на залог, заеми, консултации по повод

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

финансиски

прашања,

кредитни

(450) 30/06/2018

агенции,

кредитни картички (служби за кредитни
картички), монетарни дејности, отплата на
рати,
поднирување
на
вредности,
посредување, посредување на берзата,

(591) светло и темно сина, црна, бела,
црвена, сива, розева

сметководствени
установи
(финансиски
установи), средства (електронски преносни

(554)
(551) индивидуална

средства),

(510, 511)

средства

(основање

кружни

средства), средства (вложување средства),
финансирање
(служби
за
финансии),

кл. 35 рекламирање; водење со работењето;
управување со работата; канцелариски

финансиска анализа, финансиски дејности,
финансиски
информации,
финансиски

работи; анализа на производната цена,
вештачење на дејности (експертиза), водење

проценки (осигурувања, банкарски промет,
имот), финансиски трансакции, финансиско

дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), дејности (консултации

управување,

за водење на дејностите), дејности (помош во

фискални

проценки,

хипотекарно
банкарство,
штедилници
кл. 38 телекомуникации; електронска пошта,

водењето
на
(професионални

изнајмување апарати за пренос на пораки,
комуникации со телефони; комуникации по

(советување за организирање и водење на
дејностите),
економски
прогнози,

пат на сметачки терминали, пораки (пренос на
пораки), сметач (пренос на пораки и слики со

информатички
картотеки
(водење
на
информатичките картотеки), истражувања за

сметач)

дејностите, изводи од сметка (изработка на

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

изводи од сметка), книговодство, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

на пазарот), платни листови (изработка на
платни листови), помош во управување со

софтвер; изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, печатење

индустриски или трговски претпријатија,
проверка на сметки, производни цени
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(анализа на производни цени), сметководство

сертификати за електронски потписи, бази за

кл. 36

електронски потписи

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот; агенции за внесување на
побарувачката,
администрирање
на
побарувачката на една организација со

(111) 26231

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/695

(220) 10/07/2017
(181) 10/07/2027

посредство на надворешен орган, банкарство,
вложување средства, внесување на долгови

(300)

(агенции

(732) Прехранбена индустрија

гаранции,
дебитни

за

внесување

на

долговите),

дебитни картички (служби за
картички),
ефективна
берза

(450) 30/06/2018

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ 23, Прилеп, MK

(службено
нотирање
на
текот
на
договорените вредности на пазарот), заем врз

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

основа на залог, заеми, консултации по повод
финансиски прашања, кредитни агенции,

(540)

кредитни

картички

(служби

за

кредитни

картички), монетарни дејности, отплата на
рати,
поднирување
на
вредности,
посредување, посредување
сметководствени
установи

на берзата,
(финансиски

установи), средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни
средства), средства (вложување средства),
финансирање
(служби
за
финансии),
финансиска анализа, финансиски дејности,
финансиски
информации,
финансиски
проценки (осигурувања, банкарски промет,
имот), финансиски трансакции, финансиско
управување,
фискални
проценки,
хипотекарно

банкарство,

штедилници

кл. 38 телекомуникации; електронска пошта,
изнајмување апарати за пренос на пораки,
комуникации со телефони; комуникации по
пат на сметачки терминали, пораки (пренос на
пораки), сметач (пренос на пораки и слики со
сметач)
кл. 42

Sweet Sun
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатко, сладолед;
бисквити, бисквити петит - бер, жита (мали
парчиња храна од жита), колачиња, крекери,
слаткарски

производи,

слатки,

чајни

колачиња
(111) 26235
(210) TM 2017/696

(151) 18/06/2018
(220) 08/07/2017
(181) 08/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул. Дојранска бр. 14, Струмица, MK
(540)

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; изнајмување софтвери, изработка
(концепирање)

на

Трговски марки

софтвери,

печатење

(591) црвена, сина, сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл.

35

презентација

телекомуникациски

на

стоки

медиуми

преку
за

(111) 26187

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/706

(220) 12/07/2017

малопродажба, рекламирање, водење на
работење; услуги при продажба на големо и

(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

мало со: куфери и патни торби, чадори за
дожд и сонце, школски торби, производи за

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet

гимнастика и спорт, обувки и капи, маици,
елеци,блузи, фустани, здолништа, тренерки,

konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

куси

(740) Адвокатско друштво Величковски

панталони,

јакни,

шамии,

кошули,

дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака,
нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за

Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

плажа, влечки, сандали, кломпи, копачки,
ролерки

(540)

(111) 26237

(151) 18/06/2018

(210) TM 2017/697

(220) 08/07/2017
(181) 08/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул. Дојранска бр. 14, Струмица, MK
(540)

(591) темно и светло зелена, жолта,
портокалова, кафена, црвена, бела
(554)
(551) индивидуална

(591) зелена и бела
(554)

(510, 511)
кл. 30 солено пециво, солени производи

(551) индивидуална
(510, 511)

направени од брашно, крекери

кл.

35

презентација

на

стоки

преку

телекомуникациски
медиуми
за
малопродажба, рекламирање, водење на
работење; услуги при продажба на големо и
мало со: куфери и патни торби, чадори за
дожд и сонце, школски торби, производи за
гимнастика и спорт, обувки и капи, маици,

(111) 26188

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/707

(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet

елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки,

konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac
Ðure Ðakovica bb, 12 000, Požarevac, RS

куси панталони, јакни, шамии, кошули,
дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака,

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за
плажа, влечки, сандали, кломпи, копачки,

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

ролерки
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Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

кл. 30

солено пециво, солени производи

направени од брашно, крекери, переци
(111) 26190

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/709

(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet
(591) темно зелена, светло зелена, жолта,
црна, кафена, црвена, бела

konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

(554)
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

(510, 511)

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 солено пециво, солени производи
направени од брашно, крекери, переци
(111) 26189

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/708

(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

(591) темно зелена, светло зелена, жолта,

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

кафена, црвена, бела
(554)

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 солено пециво, солени производи
направени од брашно, переци
(111) 26191
(210) TM 2017/710

(151) 13/06/2018
(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(591) темно зелена, светло зелена, жолта,
црна, кафена, црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(540)
(111) 26193

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/715

(220) 14/07/2017
(181) 14/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Моника Илиева
ул.Истибања бб, 2310, Виница, MK
(591) темно зелена, жолта, црвена и бела

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(554)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 солено пециво, солени производи
направени од брашно, крекери, переци
(111) 26192

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/711

(220) 12/07/2017
(181) 12/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet

(551) индивидуална
(510, 511)

konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac
Dure Dakovica bb, 12 000, Pozarevac, RS

кл. 9
апарати за снимање; пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски

(740) Адвокатско друштво Величковски

носачи на податоци; дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за

Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

апаратите што се активираат со жетони;
машини за сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери; радио и телевизиски
апарати;
звучници;

видеокамери;
мегафони;

аудио
опрема;
слајд-проектори;

фотографија
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 41
(591) темно и светло зелена, жолта, сина,
кафена, црвена, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 солено пециво, солени производи
направени од брашно, крекери
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образовни услуги; обука; забава,

спортски и културни активности; продукција на
музика; услуги на компонирање музика;
обезбедување користење онлајн музика која
не може да се преземе; образовни услуги и
обука; симпозиуми, конференции, конгреси и
семинари; административни услуги; спортски
натпревари, забава и организирање изложби
за културни цели; објавување книги, весници

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

и

30 Јуни 2018

списанија;

продукција

на

радио

и

телевизиски програми
(111) 26232

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/717

(220) 17/07/2017
(181) 17/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Прехранбена индустрија
(591) црвена, бела, црна, сива

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп
ул. „Леце Котески“ 23, Прилеп, MK

(554)
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 производи од какао, торти, мали

(540)

колачи, колач паста, обланди, роловани
обланди полнети со лешник или нугат или

Choco Pinky

какао крем или ванила, ролати, кроасани,

(591)

двопеци, колачиња, бисквити, пецива и
слатки, пралини, какао или чоколадна основа,

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатко,сладолед;
бисквити, бисквити петит-бер, жита (мали
парчиња храна од жита), колачиња, крекери,
слаткарски

производи,

слатки,

чајни

чоколаден (прелив), плочкеста и полнета
чоколада, чоколадо полнето со јаткасти
плодови, пралини.
(111) 26158

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/856

(220) 29/08/2017
(181) 29/08/2027

колачиња
(111) 26135
(210) TM 2017/727

(450) 30/06/2018
(151) 13/06/2018
(220) 19/07/2017
(181) 19/07/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Chipita Industrial and Commercial
Company S.A. (d.t. Chipita)
12th km National Road Athens-Lamia, 14452
Metamorphosis - Attica, GR
(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан

(300)
(732) Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16, A-1010, Vienna, AT
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

XOMOLIX
(591)
(554)

бр.20, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

5

фармацевтски

и

ветеринарни

производи;
хигиенски
производи
за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
Трговски марки
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

за

бебиња;

фластери,

материјали

за

(210) TM 2017/881

(220) 14/09/2017

преврзување; материјали за пломбирање

(181) 14/09/2027

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

(450) 30/06/2018
(300)

штетници;
фунгициди,
хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

(732) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
III Македонска Бригада бб , 1000, Скопје,

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ортопедски производи; хируршки материјали

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

за шиење

(540)

(111) 26159
(210) TM 2017/857

(151) 19/06/2018
(220) 29/08/2017
(181) 29/08/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16, A-1010, Vienna, AT
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(591)
(554)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

КСОМОЛИКС

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(591)
(554)

апарати и инструменти, како и апарати и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

материјали

за

преврзување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
штетници;

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки

екстремитети,

очи

и

заби;

ортопедски производи; хируршки материјали
за шиење
(111) 26143
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(151) 13/06/2018

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
жетони; регистарски каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери,

апарати

за

гаснење

пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

кл. 37

30 Јуни 2018

градежни конструкции; поправки;

се користат во медицината, храна за бебиња,

инсталациски услуги

фластери, материјали за завои, материјали за

(111) 26161

(151) 13/06/2018

пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

(210) TM 2017/882

(220) 14/09/2017
(181) 14/09/2027

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

(450) 30/06/2018

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење

(300)
(732) Хрома-Инженеринг Ристо ДООЕЛ
експорт-импорт Богданци
ул. Маршал Тито бб, Богданци, MK

(111) 26163
(210) TM 2017/884

(740)

(151) 13/06/2018
(220) 15/09/2017
(181) 15/09/2027
(450) 30/06/2018

(540)

(300)
(732) N.P.T. Trepharm
Магистрала Приштина-Пеќ, КОСОВСКО

(591)

ПОЛЕ, Голема Слатина, ZB
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(554)
(551) индивидуална

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 додатоци за исхрана на луѓе
(111) 26162
(210) TM 2017/883

(151) 13/06/2018
(220) 15/09/2017
(181) 15/09/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) N.P.T. Trepharm
Магистрала Приштина-Пеќ, КОСОВСКО
ПОЛЕ, Голема Слатина, ZB
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DoloFix
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање

заби

и

забарски

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

DoloKIDS
(591)

за шиење

(554)
(551) индивидуална

(111) 26166

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/885

(220) 15/09/2017
(181) 15/09/2027

(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
Трговски марки

смоли

(450) 30/06/2018
(300)
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Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

(732) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

(510, 511)

ул.Васил Левски 15, 1000, Скопје, MK

кл. 11 опрема за пекарство, угостителство и

(740)

слаткарство, апарати и уреди за готвење,
греење, ладење на храна и пијалоци

(540)

кл. 30 прехрамбени материјали за пекарство
и слаткарство за индивидуално и индустриско
производство
кл. 35
рекламирање; демоснтрација на
производи, групирање и презентација на
стоки по пат на електронски медиуми, услуги
на увоз-извоз и трговија на големо и мало со:
опрема за пекарство, угостителство и
слаткарство, апарати и уреди за готвење,
греење, ладење на храна и пијалоци,
прехрамбени материјали за пекарство и

(591) црвена, црна, бела
(554)

слаткарство за индивидуално и индустриско

(551) индивидуална
(510, 511)

производство

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика

(111) 26128
(210) TM 2017/893

и спорт што не се опфатени со другите класи;

(151) 13/06/2018
(220) 18/09/2017
(181) 18/09/2027
(450) 30/06/2018

украси
за
елка
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(300)

управување
работи

(732) Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas

со

работата;

канцелариски

(111) 26168

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/891

(220) 18/09/2017
(181) 18/09/2027
(450) 30/06/2018

72716, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(300)
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ОВАЛЕКС - ТРЕЈД ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

(591)

ул. 520 бб, 1000, Скопје, MK

(554)
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои

(540)

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
продавници
за
малопродажба на автомобилски делови,

(591) бела, црвена
(554)

опрема и додатоци; малопродажни пекари;
услуги за продажба на мало во деликатесна

(551) индивидуална

продавница;
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мало,
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продавници на мало (бакалници); услуги на

градина, нега на тревник и одржување на

продажба на мало во апотеки; услуги на

земјиште, производи за печење и готвење,

продавници на мало опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка

производи за подобрување на домот, куќен
декор, играчки, предмети за спортување,

на други; услуги на продажба на мало во
продавници за оптика; услуги за продажба на

надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за

мало во продавници опремени со производи
од електроника, уреди, апарати, внатрешен и

домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

надворешен мебел, куќен декор, играчки,

книги, музички инструменти, снабдувања на

производи за спортување, надворешна
рекреација,
производи
за
здравје,

канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за

разубавување и лична нега и хигиена,
основни средства за домаќинство, облека,

одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња; онлајн (online) услуги

отворен двор, градина, нега на тревник и
одржување на земјиште, производи за

за регистрирање подароци; промоција на
продажби за други, агенции за извоз-узвоз,

унапредување и санација на дом, производи

односи со јавност, помош при водење на

за печење и готвење, снимања на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

бизнис,
непосредно
електронско
рекламирање, пропрагирање и ширење на

книги, музички инструменти, снабудувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

рекламирање, анализа на цена на коштање,
истражување и проучување на пазар,

вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за

дистрибуирање на примероци (мостри) на
производи, претставување и презентирање

домашни

на

милинечиња,

услуги

за

производи,

деловно

истражување,

регистрирање подароци; услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници кои

презентирање на производи во медиуми за
комуникација, за малопродажна намена,

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
онлајн
(online)

административна обработка
рекламирање;
деловни

продажба на мало на автомобилски делови,
опрема
и
додатоци;
онлајн
(online)

снабдување на онлајн (online) пазар со
производи и услуги за купувачи и продавачи;

продавница на мало на пекарски производи;

консултации за управување со персонал;

услуги на онлајн (online) продажба на мало во
деликатесни продавници; онлајн (online)

услуги
за
секретарски

продавница на мало, онлајн (online)
продавница на мало (бакалница); услуги на

изнајмување на автомати за продажба,
пронаоѓање спонзорство; изнајмување на

онлајн (online) продажба на мало во апотеки;
услуги на онлајн (online) продажба во

изложбен простор за продажба; услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски

продавници опремени со широка палета на

производи,

производи за широка потрошувачка на други;
продавници за онлајн (online) продажба на

препарати
за
медицински
потреби
кл. 36 oсигурување; финансиски работи;

мало на оптика; услуги на онлајн (online)
продажба на мало во продавници опремени

монетарни работи; финансиски совет и
консултантски
услуги;
работење
со

со производи од електроника, апарати,
внатрешен и надворешен мебел, двор,

недвижности; банкарски услуги; управување
со недвижности; собирање на добротворни

Трговски марки

преселување
услуги,

ветеринарни

на нарачки,
информации;

на
фирми;
книговодство,

или

санитарни
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средства; управување со стоковна куќа;

одржување

управување со пазар; работење и управување

унапредување и санација на дом, производи

со супер маркет

за печење и готвење, снимања на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

(111) 26129
(210) TM 2017/894

на

земјиште,

производи

за

(151) 13/06/2018
(220) 18/09/2017

книги, музички инструменти, снабудувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

(181) 18/09/2027
(450) 30/06/2018

вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за

(300)

домашни

милинечиња,

услуги

за

(732) Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas

регистрирање подароци; услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници кои

72716, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
онлајн
(online)

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

продажба на мало на автомобилски делови,
опрема
и
додатоци;
онлајн
(online)
продавница на мало на пекарски производи;
услуги на онлајн (online) продажба на мало во
деликатесни продавници; онлајн (online)
продавница на мало, онлајн (online)
продавница на мало (бакалница); услуги на

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

услуги на продавници на мало кои

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
продавници
за
малопродажба на автомобилски делови,
опрема и додатоци; малопродажни пекари;
услуги за продажба на мало во деликатесна
продавница;
продавници
на
мало,
продавници на мало (бакалници); услуги на
продажба на мало во апотеки; услуги на
продавници на мало опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка
на други; услуги на продажба на мало 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 домаќинство, облека,
отворен двор, градина, нега на тревник и
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онлајн (online) продажба на мало во апотеки;
услуги на онлајн (online) продажба во
продавници опремени со широка палета на
производи за широка потрошувачка на други;
продавници за онлајн (online) продажба на
мало на оптика; услуги на онлајн (online)
продажба на мало во продавници опремени
со производи од електроника, апарати,
внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,
производи за подобрување на домот, куќен
декор, играчки, предмети за спортување,
надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња; онлајн (online) услуги
за регистрирање подароци; промоција на

Трговски марки
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продажби за други, агенции за извоз-узвоз,

(540)

односи со јавност, помош при водење на
бизнис,
непосредно
електронско
рекламирање, пропрагирање и ширење на
рекламирање, анализа на цена на коштање,
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 малопродажна намена,
административна обработка
рекламирање;
деловни

на нарачки,
информации;

снабдување на онлајн (online) пазар со
производи и услуги за купувачи и продавачи;
консултации за управување со персонал;
услуги
за
секретарски

преселување
услуги,

на
фирми;
книговодство,

изнајмување на автомати за продажба,
пронаоѓање спонзорство; изнајмување на
изложбен простор за продажба; услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски
производи,

ветеринарни

или

санитарни

препарати
за
медицински
потреби
кл. 36 oсигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски совет и
консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; банкарски услуги; управување
со недвижности; собирање на добротворни
средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување
со супер маркет
(111) 26130

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/895

(220) 18/09/2017
(181) 18/09/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Wal-Mart Stores, Inc.
702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

Трговски марки

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за
широка

потрошувачка;

продавници

за

малопродажба на автомобилски делови,
опрема и додатоци; малопродажни пекари;
услуги за продажба на мало во деликатесна
продавница;
продавници
на
мало,
продавници на мало (бакалници); услуги на
продажба на мало во апотеки; услуги на
продавници на мало опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка
на други; услуги на продажба на мало 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 домаќинство, 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, производи за
домашни
милинечиња,
услуги
за
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регистрирање подароци; услуги на онлајн

презентирање на производи во медиуми за

(online) продажба на мало во продавници кои

комуникација,

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
онлајн
(online)

административна обработка
рекламирање;
деловни

продажба на мало на автомобилски делови,
опрема
и
додатоци;
онлајн
(online)

снабдување на онлајн (online) пазар со
производи и услуги за купувачи и продавачи;

продавница на мало на пекарски производи;
услуги на онлајн (online) продажба на мало во

консултации за управување со персонал;
услуги
за
преселување
на
фирми;

деликатесни

секретарски

продавници;

онлајн

(online)

за

малопродажна

услуги,

намена,

на нарачки,
информации;

книговодство,

продавница на мало, онлајн (online)
продавница на мало (бакалница); услуги на

изнајмување на автомати за продажба,
пронаоѓање спонзорство; изнајмување на

онлајн (online) продажба на мало во апотеки;
услуги на онлајн (online) продажба во

изложбен простор за продажба; услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски

продавници опремени со широка палета на
производи за широка потрошувачка на други;

производи,
препарати

продавници за онлајн (online) продажба на

кл. 36

мало на оптика; услуги на онлајн (online)
продажба на мало во продавници опремени

монетарни работи; финансиски совет и
консултантски
услуги;
работење
со

со производи од електроника, апарати,
внатрешен и надворешен мебел, двор,

недвижности; банкарски услуги; управување
со недвижности; собирање на добротворни

градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,

средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување

производи за подобрување на домот, куќен

со супер маркет

декор, играчки, предмети за спортување,
надворешна рекреација, здравје, убавина и

(111) 26131

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/896

(220) 18/09/2017
(181) 18/09/2027

лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,

ветеринарни или
за
медицински

санитарни
потреби

oсигурување; финансиски работи;

видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабдувања на

(300)

канцеларии, предмети и прибор за уметности,

(732) Wal-Mart Stores, Inc.

вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

домашни миленичиња; онлајн (online) услуги
за регистрирање подароци; промоција на

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

продажби за други, агенции за извоз-узвоз,
односи со јавност, помош при водење на

(540)

бизнис,

непосредно

електронско

рекламирање, пропрагирање и ширење на
рекламирање, анализа на цена на коштање,
истражување и проучување на пазар,
дистрибуирање на примероци (мостри) на
производи, претставување и презентирање
на
производи,
деловно
истражување,
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(450) 30/06/2018

SAM'S CLUB
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за
Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

широка

30 Јуни 2018

потрошувачка;

за

продавници за онлајн (online) продажба на

делови,

мало на оптика; услуги на онлајн (online)

опрема и додатоци; малопродажни пекари;
услуги за продажба на мало во деликатесна

продажба на мало во продавници опремени
со производи од електроника, апарати,

продавница;
продавници
на
мало,
продавници на мало (бакалници); услуги на

внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на

продажба на мало во апотеки; услуги на
продавници на мало опремени со широка

земјиште, производи за печење и готвење,
производи за подобрување на домот, куќен

палета на производи за широка потрошувачка

декор, играчки, предмети за спортување,

на други; услуги на продажба на мало во
продавници за оптика; услуги за продажба на

надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за

мало во продавници опремени со производи
од електроника, уреди, апарати, внатрешен и

домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на

надворешен мебел, куќен декор, играчки,
производи за спортување, надворешна

книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

рекреација,

малопродажба

на

продавници

автомобилски

здравје,

вештини и знаење, предмети и прибор за

разубавување и лична нега и хигиена,
основни средства за домаќинство, облека,

производи

одмори и прослави, накит, производи за
домашни миленичиња; онлајн (online) услуги

отворен двор, градина, нега на тревник и
одржување на земјиште, производи за

за регистрирање подароци; промоција на
продажби за други, агенции за извоз-узвоз,

унапредување и санација на дом, производи
за печење и готвење, снимања на забави,

односи со јавност, помош при водење на
бизнис,
непосредно
електронско

видео игри, книги, издавање и публикација на

рекламирање, пропрагирање и ширење на

книги, музички инструменти, снабудувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,

рекламирање, анализа на цена на коштање,
истражување и проучување на пазар,

вештини и знаење, предмети и прибор за
одмори и прослави, накит, производи за

дистрибуирање на примероци (мостри) на
производи, претставување и презентирање

домашни
милинечиња,
услуги
за
регистрирање подароци; услуги на онлајн

на
производи,
деловно
истражување,
презентирање на производи во медиуми за

(online) продажба на мало во продавници кои

комуникација,

содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
онлајн
(online)

административна обработка
рекламирање;
деловни

продажба на мало на автомобилски делови,
опрема
и
додатоци;
онлајн
(online)

снабдување на онлајн (online) пазар со
производи и услуги за купувачи и продавачи;

продавница на мало на пекарски производи;
услуги на онлајн (online) продажба на мало во

консултации за управување со персонал;
услуги
за
преселување
на
фирми;

деликатесни

секретарски

продавници;

за

онлајн

(online)

за

малопродажна

услуги,

намена,

на нарачки,
информации;

книговодство,

продавница на мало, онлајн (online)
продавница на мало (бакалница); услуги на

изнајмување на автомати за продажба,
пронаоѓање спонзорство; изнајмување на

онлајн (online) продажба на мало во апотеки;
услуги на онлајн (online) продажба во

изложбен простор за продажба; услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски

продавници опремени со широка палета на
производи за широка потрошувачка на други;

производи,
препарати

Трговски марки

ветеринарни или
за
медицински
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кл. 36

oсигурување; финансиски работи;

монетарни

работи;

финансиски

совет

и

рекреација,

производи

разубавување

и

лична

за
нега

здравје,
и хигиена,

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; банкарски услуги; управување

основни средства за домаќинство, облека,
отворен двор, градина, нега на тревник и

со недвижности; собирање на добротворни
средства; управување со стоковна куќа;

одржување на земјиште, производи за
унапредување и санација на дом, производи

управување со пазар; работење и управување
со супер маркет

за печење и готвење, снимања на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабудувања на

(111) 26132
(210) TM 2017/897

(151) 13/06/2018
(220) 18/09/2017

канцеларии, предмети и прибор за уметности,
вештини и знаење, предмети и прибор за

(181) 18/09/2027
(450) 30/06/2018

одмори и прослави, накит, производи за
домашни
милинечиња,
услуги
за

(300)
(732) Wal-Mart Stores, Inc.

регистрирање подароци; услуги на онлајн
(online) продажба на мало во продавници кои

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas

содржат широка палета на производи за

72716, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

широка
потрошувачка;
онлајн
(online)
продажба на мало на автомобилски делови,

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

опрема
и
додатоци;
онлајн
(online)
продавница на мало на пекарски производи;

SAVE MONEY. LIVE BETTER.
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници на мало кои
содржат широка палета на производи за
широка
потрошувачка;
продавници
за
малопродажба на автомобилски делови,
опрема и додатоци; малопродажни пекари;
услуги за продажба на мало во деликатесна
продавница;
продавници
на
мало,
продавници на мало (бакалници); услуги на
продажба на мало во апотеки; услуги на
продавници на мало опремени со широка
палета на производи за широка потрошувачка
на други; услуги на продажба на мало 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
268 | С т р а н а

услуги на онлајн (online) продажба на мало во
деликатесни продавници; онлајн (online)
продавница

на

мало,

онлајн

(online)

продавница на мало (бакалница); услуги на
онлајн (online) продажба на мало во апотеки;
услуги на онлајн (online) продажба во
продавници опремени со широка палета на
производи за широка потрошувачка на други;
продавници за онлајн (online) продажба на
мало на оптика; услуги на онлајн (online)
продажба на мало во продавници опремени
со производи од електроника, апарати,
внатрешен и надворешен мебел, двор,
градина, нега на тревник и одржување на
земјиште, производи за печење и готвење,
производи за подобрување на домот, куќен
декор, играчки, предмети за спортување,
надворешна рекреација, здравје, убавина и
лична хигиена и нега, основни средства за
домакинство, облека, снимање на забави,
видео игри, книги, издавање и публикација на
книги, музички инструменти, снабдувања на
канцеларии, предмети и прибор за уметности,
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вештини и знаење, предмети и прибор за

(732) Друштво за трговија и услуги НЕХТ

одмори и прослави, накит, производи за

ГЕН ДООЕЛ Скопје

домашни миленичиња; онлајн (online) услуги
за регистрирање подароци; промоција на

ул.Трифун Пановски бр. 4/2-6, Скопје, MK
(740) Палевска Анета

продажби за други, агенции за извоз-узвоз,
односи со јавност, помош при водење на

ул.Трифун Пановски бр. 4, влез 2, стан 6,
Скопје

бизнис,
непосредно
електронско
рекламирање, пропрагирање и ширење на

(540)

рекламирање, анализа на цена на коштање,
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 малопродажна намена,
административна

обработка

на

нарачки,

рекламирање;
деловни
информации;
снабдување на онлајн (online) пазар со
производи и услуги за купувачи и продавачи;
консултации за управување со персонал;
услуги
за
секретарски
изнајмување

преселување
услуги,
на

автомати

на
фирми;
книговодство,
за

продажба,

пронаоѓање спонзорство; изнајмување на
изложбен простор за продажба; услуги на
продажба на големо и мало на фармацевтски
производи, ветеринарни или санитарни
препарати
за
медицински
потреби
кл. 36 oсигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

финансиски

совет

со недвижности; собирање на добротворни
средства; управување со стоковна куќа;
управување со пазар; работење и управување
со супер маркет
(151) 13/06/2018
(220) 21/09/2017

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 совети во полето на бизнис менаџмент
и маркетинг; рекламни и маркетинг услуги
обезбедени преку
истражување
на

социјалните медиуми;
маркетинг
стратегии;

маркетинг консултации; интернет маркетинг;
маркетинг анализи; аутсорс услуги (бизнис
асистенција)
кл. 41 курсеви за обука; услуги за обука;
бизнис обука; организирање конференции
(111) 26133

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/903

(220) 21/09/2017
(181) 21/09/2027
(450) 30/06/2018

и

консултантски
услуги;
работење
со
недвижности; банкарски услуги; управување

(111) 26167
(210) TM 2017/902

(591) црна

(300)
(732) ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ
Скопје
ул. Адолф Циборовски бр. 11- лок 2,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(181) 21/09/2027
(450) 30/06/2018
(300)
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(181) 22/09/2027
(450) 30/06/2018
(300)
(732) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) црвена, зелена, црна, сива, бела,
кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маслиново масло
(111) 26134
(210) TM 2017/904

(151) 13/06/2018
(220) 21/09/2017
(181) 21/09/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ
Скопје
ул. Адолф Циборовски бр. 11- лок 2,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта и црна
(554)
(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 и репродукција
на звук или слика, магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање, компактни
дискови, ДВД-а и други дигитални медии за

(591) црвена, зелена, црна, сива, бела,
кафена
(554)

каси, машини за сметање,
обработка
на
податоци,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
масло

снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар

компјутерски

маслинки, конзервирани; маслиново

софтвер

и

опрема за
компјутери;
компјутерски

програми (што се превземаат/наснимен
компјутерски
софтвер);
компјутерски

кл. 31 маслинки, свежи

оперативни
програми,
наснимени;
компјутерски хардвер и софтвер (наснимен

(111) 26136

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/909

(220) 22/09/2017

и/или што се превзема) за олеснување и
администирање на плаќања, банкарство,
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картички,

дебитни

картички,

автентикацијата на уреди за комуникација во

платежни картички, машини со автоматско

блиско

одговарање,
електронски

вредност,
средства,

фрекфентна
идентификација
(RFID);
компјутерски хардвер и софтвер што содржи

електронски плаќања, електронска обработка
и пренос на податоци за плаќање сметки,

дигитален паричник кој складира кориснички
информации на клиентите за пристап до

исплата на
трансакции,

на
за

купони, ваучери, кодови од ваучери и попусти
кај трговците на мало и да добие награди за

авторизација и порамнување, откривање и

лојалност и парични награди што можат да се

контрола на измами, надомест на штети и
услуги за шифрирање; телекомуникациски и

кредитираат на нивните сметки; превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен

електрични апарати и инструменти, имено,
апарати за снимање, пренос и репродукција

софтвер за мобилни телефони и други
дигитални уреди што содржат дигитален

на податоци вклучително звук и слики;
сметководствени
машини;
апарати
за

паричник што овозможува корисниците да
пристапат до информации за споредба на

следење,

складирана
трансфер
на

готовина, автентикација
пренасочување, услуги

управување

и

уреди

за

радио

на

цени, прегледи за производи, линкови до
малопродажни веб-страни од други, и
информации
за
попусти;
софтверска

софтвер, имено, за развој, одржување и
користење на локални и широко појасни

апликација што се употребува во врска со
безконтактни платежни терминали со цел да

компјутерски мрежи; системи за читање
мемориски картички и системи за читање

им се овозможи на трговците да прифаќаат
безконтактни мобилни трговски трансакции,

податоци во мемории, имено, мемории од

безконтактна презентација на акредитиви за

интегрирани кола и мемории од банкарски
картички; електронски публикации што се

лојалност, и безконтактно откупување на
купони, попусти, намалувања, ваучери и

превземаат; печатарски апарати вклучително
печатарски апарати за системи за обработка

специјални понуди; софтверска апликација
што овозможува трговците да доставуваат

на податоци и системи за финансиски
трансакции; енкодери и декодери; модеми;

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди директно до мобилни

компјутерски

за

телекомуникациски уреди на потрошувачи

олеснување
платежни
трансакции
по
електронски пат преку безжични мрежи,

доставени преку безконтактни RFID или NFC
комуникации; софтверска апликација што

глобални компјутерски мрежи и/или мобилни
телекомуникациски
уреди;
компјутерски

овозможува трговците да распоредуваат
паметни постери во малопродажни и

хардвер и софтвер за шифрирање, клучеви за
шифрирање,
дигитални
сертификати,

големопродажни места во продавници каде
што потрошувачите ќе можат да ги допрат со

дигитални

сигурно

нивните мобилни телекомуникациски уреди за

складирање на податоци и повикување и
пренос на доверливи информации за

да
пристапат
до
купони,
попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди

корисникот
банкарски

што ги користат поединци,
и
финансиски
институции;

доставени по пат на безконтактни RFID или
NFC комуникации; чипови со интегрирано

компјутерски софтвер и хардвер што ја
олеснува
идентификацијата
и

коло за употреба во мобилни телефони и NFC
и RFID уреди; магнетни енкодирани картички

потписи,

Трговски марки

и

софтвер

анализа

(NFC)

финансиски
сметки
преку
глобална
компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и

хардвер

и

поле

софтвер

за
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и картички што содржат чип со интегрирано

електронски производи, имено, машини за

коло

сметање,

(паметни

картички);

безбедносни

електронски

организери,

енкодирани картички; картички енкодирани со
безбедносни својства за автентикациска

електронски нотеси, џебни планери, мобилни
телефони, мобилни телефонски рачни

намена; картички енкодирани со безбедносни
својства
за
идентификациска
намена;

сетови, таблет компјутери, дигитални читачи
и персонални дигитални асистенти (PDA) и

картички
импрегнирани
со
холограм
(енкодирани); наплатни картички, банкарски

аларми; подлоги за глувчиња; апарати за
гаснење пожар; делови и опрема за сите

картички,

горенаведени

кредитни

картички,

дебитни

производи

картички,
чип
картички,
картички
со
складирана вредност, картички што носат

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

електронски податоци, платежни картички и
платежни
картички
сите
енкодирани;

деловни
истраги;

банкарски
картички,
имено,
магнетно
енкодирани банкарски картички и банкарски

информации; презентација
комуникациски медиум за

картички што користат магнетна меморија и

цели;

мемории од интегирани кола; читачи на
платежни картички; читачи на магнетни

организирање изложби за комерцијални или
рекламни цели; консултантски услуги за

кодирани картички, читачи на картички што
носат електронски податоци, уреди за

маркетинг; услуги за истражување на пазарот;
следење, анализирање, прогнозирање и

електронска
хардвер,

енкрипција,
компјутерски

известување за односот на купувања од
страна
на
имателот
на
картичката;

компјутерски

софтвер

употреба

услуги

за

на стоки на
малопродажни

споредба

на

цени;

во

промовирање на продажба на производи и

финансиски
услуги,
банкарство
и
телекомуникациски индустрии; компјутерски

услуги од други по пат на награди и
стимулации генерирани во врска со

софтвер дизајниран да овозможи паметните
картички да комуницираат со терминали и

користењето на кредитни, дебитни и
платежни картички; деловно управување со

читачи; компјутерски чипови вградени во
телефони и други комуникациски уреди;

програми за лојалност и наградување;
асистенција при трговско, индустриско и

телекомуникациска опрема; терминали за

деловно управување; деловно оценување;

трансакции на место на купување и
компјутерски
софтвер
за
пренос,

советодавни услуги за деловно управување;
маркетинг студии; статистички информации

прикажување и складирање трансакциски,
идентификациски и финансиски информации

(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;
книговодство; деловни истражувања; односи

за
употреба
во
финансиски
услуги,
банкарство и телекомуникациски индустрии;

со јавност; објавување на рекламни текстови;
издавање на рекламни летоци; услуги за

радио фрекфентни идентификациски уреди

малопродажба обезбедени преку мобилни

(транспондери); електронски верификациски
апарати за верификација на автентикација на

телекомуникациски средства во врска со
обезбедување на кредитни картички и

наплатни
кредитни

картички, банкарски картички,
картички, дебитни картички и

дебитни картички; услуги за малопродажба
обезбедени он-лајн, преку мрежи или други

платежни картички; машини за издавање на
пари; компјутерски периферни уреди и

електронски средства користејќи електронски
дигитализирани информации поврзани со

272 | С т р а н а

за

компјутерски
терминали,

советодавни
услуги; деловни
агенции
за
комерцијални

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

обезбедувањето на кредитни картички и

за вредносна размена, имено, безбедни

дебитни

електронски

картички;

управување

со

готовински

трансакции

и

компјутерски бази на податоци; промовирање
концерти и културни настани за други,

електронски готовински преноси преку јавна
компјутерска мрежа за олеснување на

организирање
изложби
што
имаат
комерцијални и рекламни цели; рекламирање

електронско
тргување;
обезбедување
финансиски информации, имено податоци и

за превоз, патувања, хотели, сместувања,
храна и оброци, спортови, забава и

извештаи за кредитни и дебитни картички,
услуги за електронски трансфер на парични

разгледување

знаменитости;

средства и размена на валути, услуги за

обезбедување
информации
што
се
однесуваат на купување производи и услуги

управување со финансиска проценка и ризик
за други од областа на потрошувачки кредит;

он-лајн преку интернет и други компјутерски
мрежи; управување со финансиски досиеа;

распостранување финансиски информации
преку
глобална
компјутерска
мрежа,

информациски, советодавни и консултантски
услуги поврзани со сите горенаведени услуги

финансиски информации
компјутер
со
помош

кл. 36

информациска

на

осигурување; финансиски работи;

направени од
на
безбедна

компјутерска

мрежа

и

монетарни работи; работи со недвижен имот;
финансиски
консултации;
финансиски

советодавни услуги во врска со сите
претходно споменати услуги; обезбедување

информации; финансиско спонзорирање;
финансиски услуги, имено, банкарство, услуги

финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни услуги обезбедени преку

за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги

мобилни телекомуникациски средства, имено,
платежни услуги преку безжични уреди;

за при-пејд картички понудени преку картички

обезбедување

со
наснимена
вредност,
електронски
кредитни и дебитни трансакции, услуги за

поддршка
обезбедени

плаќање и приказ на сметки, исплата на
готовина,
верификакција
на
чекови,

мрежи; финансиски анализи и консултации;
банкарски и кредитни услуги; услуги за

уновчување на чекови, услуги за машини со
автоматско одговарање и пристап до депозит,

банкарство, плаќање, кредити, задолженија,
наплата, исплата на готовина, пристап до

услуги за авторизација и срамнување на

влогови

трансакции,
подмирување
трансакции,
управување со готовина, срамнување на

верификација на чекови; процесирање
финансиски трансакции како он-лајн преку

консолидирани
процесирање

компјутерска база на податоци или преку
телекомуникации тaка и на самото место на

парични
консолидирани

средства,
спорови,

финансиски

услуги

за

на
малопродажни
услуги
он-лајн, преку електронски

со

наснимена

вредност;

финансиски услуги во врска со складирање
податоци и информациски услуги за

продажба; услуги на процесирање
финансиски трансакции од носители

профилот на клиентот, и сродни услуги за

картички

префрлање,
премин,
срамнување/подмирување, и преместување

одговарање; обезбедување податоци за
салдо, влогови и повлекувања на парични

на парични средства од областа на платежни
картички, услуги за процесирање електронски

средства на носителите на картичките преку
машини за автоматско одговарање; услуги за

плаќања,
услуги
за
автентикација
и
верификација на платежни трансакции, услуги

финансиско срамнување и финансиска
авторизација во врска со процесирањето на
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финансиски платежни трансакции; услуги за

банкарски

патничко

банкарство;

осигурување;

издавање

и

сметки

по

финансиски

телефон;
услуги

он-лајн
кои

се

откупување на патнички чекови и патнички
ваучери; услуги за автентикација на плаќачот;

обезбедуваат преку телефон и по пат на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

верификација на финансиски информации;
одржување на финансиски досиеа; услуги за

финансиски услуги, имено, обезбедување
безконтактни мобилни плаќања преку трговци

плаќање од оддалечено место; услуги за
електронски
паричници
со
наснимена

на малопродажни, онлајн и големопродажни
локации;
финансиски
услуги,
имено,

вредност, услуги за електронско плаќање и

обезбедување дигитален паричник на облак

услуги за авторизација на трансакции и
срамнување;
обезбедување
услуги
за

што складира информации за сметката на
потрошувачот за пристап до купони, ваучери,

задолженија и кредити со помош на радио
фреквентни
идентификациски
уреди

ваучер
кодови
и
намалувања
кај
малопродажни продавници и да добие

(транспондери); обезбедување услуги за
задолженија и кредити со помош на

награди за лојалност или парични награди
што можат да се кредитираат на нивните

комуникациски и телекомуникациски уреди;

сметки преку систем за враќање пари (cash-

обезбедување
поддршка
на

финансиски
услуги
за
малопродажните
услуги

back); услуги за недвижен имот; проценка на
недвижен имот; управување со инвестиции во

обезбедени преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за

недвижен имот; инвестициски услуги за
недвижен имот; услуги за осигурување на

плаќање преку безжични уреди; процесирање
кредитни
и
дебитни
трансакции
по

недвижен имот; осигурување за сопственици
на имот; услуги за осигурување кои се

телефонска

однесуваат

и

обезбедување
поддршка
на

телекомуникациска

врска;

на

имот;

финансирање

за

финансиски
услуги
за
малопродажните
услуги

недвижен имот; посредување за недвижен
имот; проценување недвижен имот; услуги на

обезбедени он-лајн, преку мрежи или други
електронски средства со употреба на

агенции за недвижен имот; вреднување
недвижен имот; администрација со недвижен

електронско дигитализирани информации;
услуги за вредносна размена, имено,

имот; администрација со финансиски работи
кои се однесуваат на недвижен имот;

безбедна размена на вредности, вклучително

обезбедување заеми за недвижен имот;

и електронска готовина, преку компјутерски
мрежи достапни преку паметни картички;

финансиски услуги кои се однесуваат на
развој на недвижен имот; услуги за

услуги
за
плаќање
сметки
кои
се
обезбедуваат преку вебсајт; електронско

финансиско посредување за недвижен имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на

банкарство преку глобална компјутерска
мрежа, електронско мобилно банкарство,

недвижен имот и згради; финансиски услуги
за купување недвижен имот; уредување

услуги за електронско плаќање што вклучува

договори за заеми гарантирани со недвижен

електронска обработка и пренос на податоци
за плаќање на сметките; услуги за

имот; уредување заедничка сопственост на
недвижен имот; уредување на обезбедување

финансиска клириншка куќа; услуги за
меѓубанкарски трансфер, имено, директни

финансиски средства за купување недвижен
имот; асистенција во аквизиција и интереси на

банка-до-банка електронски трансфери на
пари и обезбедување информации за

недвижен имот; капитални инвестиции во
недвижен имот; услуги за инвестиции во
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сопственост;

финансиски

влучувајќи го интернетот; услуги за пренос,

услуги кои се однесуваат на стекнување на

обезбедување

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување

информации од компјутерски складирани
банки на податоци или преку интернет од

на слободен имот; финансиско вреднување
на имот кој е под закуп; уредување на

областа на финансиски услуги; пренос на
податоци преку користење на електронска

изнајмување недвижен имот; уредување
закуп на недвижен имот; лизинг на

обработка
на
слика
преку
мобилна
телефонска врска; услуги за електронска

сопственост; лизинг на недвижен имот; лизинг

пошта, праќање и примање пораки; услуги за

на слободен имот; услуги за раководење со
имот кои се однесуваат на трансакции со

емитување преку телевизија, радио и
интернет; обезбедување повеќе-кориснички

недвижен имот; вреднување на имот;
управување со портфолио за сопствености;

пристап до безбедна компјутеризирана
информациска мрежа за трансфер и ширење

управување со сопственост; советодавни
услуги кои се однесуваат на сопственост врз

на опсег на информации од областа на
финансиски услуги; услуги за припејд

недвижен имот; советодавни услуги кои се

картички

однесуваат на вреднување на недвижен имот;
советодавни услуги кои се однесуваат на

информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

корпоративен
недвижен
имот;
компјутеризирани информациски услуги кои

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

се
однесуваат
на
недвижен
имот;
консултациски услуги кои се однесуваат на

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

недвижен имот; обезбедување информации

компјутерски хардвер и софтвер; конверзија

кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување
информации
кои
се

на податоци или документи од физички во
електронски медиум; консултантски услуги за

однесуваат на пазар на имоти; услуги за
истражување
кои
се
однесуваат
на

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско
програмирање; поддршка и консултантски

стекнување недвижен имот; услуги за
истражување кои се однесуваат на селекција

услуги за управување со компјутерски
системи, бази на податоци и апликации;

на недвижен имот; финансирање на хипотеки

обезбедување на привремена употреба на не-

и претворање на имот во ликвидни средства;
консултациски услуги што се однесуваат на

превземачки
управување,

решенија за плаќања, банкарство, кредитни
картички, дебитни картички и платежни

одземање на автентикација и дигитални
акредитиви на уреди за комуникација во

картички; информациски,
консултантски услуги во

советодавни и
врска со сите

блиско поле (NFC); проектирање, развој,
одржување и надоградба на компјутерски

услуги

хардвер и апликативен софтвер за мобилни

кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна
телекомуникација; услуги на телекомуникации

дигитални уреди; проектирање, развој,
одржување и надоградба на превземачки

на база на интернет; услуги за податочни
комуникации;
електронски
пренос
на

компјутерски
програми
и
апликативен
софтвер за мобилни телефони и други

податоци
преку
глобална
мрежа
за
далечинска
обработка
на
податоци,

дигитални
уреди
што
овозможуваат
корисниците да пристапат до купони, ваучери,

горенаведени
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за

или

прикажување

телефонски

на

јавувања;

софтвер и апликации
лоцирање, активирање

за
и
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ваучер кодови, намалувања, информации за

автентикација на други, имено, шифрирање

споредби со цени, прегледи на производи,

на податоци и интегритет на податоци;

линкови до малопродажни вебстрани од
други,
и
информации
за
попусти;

обезбедување за други
дигитално потпишани и

проектирање,
развој,
одржување
и
надоградба на превземачки компјутерски

податоци за употреба во издавање, и
валидација на дигитални сертификати од

програми и апликативен софтвер што
овозможува корисниците да пристапат до

областа на автентикација на документи;
верификација,
автентикација,
издавање,

промотивни понуди за продажба и да добијат

дистрибуција и управување со дигитални

парични награди што можат да се
кредитираат на нивната сметка преку системи

сертификати; услуги за техничка консултација
од областа на компјутерско програмирање,

за враќање пари (cach-back); добавувач на
апликативен софтвер (ASP) со софтвер за

финансиски компјутерски мрежи, обработка
на
податоци,
безбедна
комуникација,

примање, пренос и прикажување ваучери,
купони, ваучер кодови, специјални понуди,

шифрирање и дешифрирање на податоци и
безбедност
на
локална
мрежа;

прегледи,

распространување на

информации

за

производи,

шифрирани и
автентицирани

информации преку

информации за споредба на цени, линкови до
вебстрани, и примање и пренос на податоци

глобална компјутерска мрежа од областа на
компјутерски софтвер, компјутерски хардвер,

за купување на производи и услуги; добавувач
на апликациски услуги со софтвер за

финансиски компјутерски мрежи и локални
мрежи; услуги за обработка на податоци и

обезбедувување
информации
до
потрошувачите во врска со попусти, ваучери и

верификација на податоци; услуги
складирање податоци и повикување

за
на

специјални понуди за производи и услуги од

податоци;

на

други; услуги на добавувач на апликациски
услуги што се однесуваат за софтвер за

податоци и информации за профилот на
клиентот; изнајмување време на пристап до

социјално вмрежување; графички дизајн за
компилација на веб страни на интернет;

компјутерска
база
на
податоци;
информациски, советодавни и консултантски

информации поврзани со компјутерски
хардвер или софтвер обезбедени онлајн од

услуги во врска со сите горенаведени услуги

глобална

(111) 26137

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/910

(220) 22/09/2017
(181) 22/09/2027

компјутерска

мрежа

или

од

интернет; креирање и одржување веб-страни;
хостинг на веб-страни за други; креирање на

услуги

за

складиштување

веб страни; дизајн, креирање и хостинг на
вебстрани на трговци; дизајн, креирање и

(300)

хостинг на вебстрани за плаќање сметки;
услуги поврзани со компјутери и интернет,

(732) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York

имено, обезбедување онлајн електронски

10577, US

бази
на
податоци
компјутерска
мрежа

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

преку
глобална
од
областа
на

верификација и автентикација на идентитет;
шифрирање и дешифрирање на податоци од
финансиски
информации;
услуги
автентикација на дигитален потпис
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авторизација и порамнување, откривање и
контрола на измами, надомест на штети и
услуги за шифрирање; телекомуникациски и
електрични апарати и инструменти, имено,
апарати за снимање, пренос и репродукција
на податоци вклучително звук и слики;
сметководствени
машини;
следење,
управување
и

апарати
анализа

за
на

(591) црвена, жолта

финансиски

(554)

компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и
софтвер, имено, за развој, одржување и

(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 и репродукција

сметки

преку

глобална

користење на локални и широко појасни
компјутерски мрежи; системи за читање
мемориски картички и системи за читање
податоци во мемории, имено, мемории од
интегрирани кола и мемории од банкарски
картички; електронски публикации што се
превземаат; печатарски апарати вклучително
печатарски апарати за системи за обработка
на податоци и системи за финансиски

на звук или слика, магнетни носачи на

трансакции; енкодери и декодери; модеми;
компјутерски
хардвер
и
софтвер
за

податоци, дискови за снимање, компактни
дискови, ДВД-а и други дигитални медии за

олеснување

снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање,
обработка
на
податоци,

опрема за
компјутери;

платежни

трансакции

по

електронски пат преку безжични мрежи,
глобални компјутерски мрежи и/или мобилни
телекомуникациски
уреди;
компјутерски
хардвер и софтвер за шифрирање, клучеви за

компјутерски

шифрирање,
дигитални
сертификати,
дигитални потписи, софтвер за сигурно

програми (што се превземаат/наснимен
компјутерски
софтвер);
компјутерски

складирање на податоци и повикување и

компјутерски

софтвер

и

оперативни
програми,
наснимени;
компјутерски хардвер и софтвер (наснимен
и/или што се превзема) за олеснување и
администирање на плаќања, банкарство,
кредитни

картички,

дебитни

картички,

платежни картички, машини со автоматско
одговарање,
складирана
вредност,
електронски
трансфер
на
средства,
електронски плаќања, електронска обработка
и пренос на податоци за плаќање сметки,
исплата на готовина, автентикација на
трансакции,

пренасочување,

Трговски марки

услуги

за

пренос на доверливи информации за
корисникот што ги користат поединци,
банкарски
и
финансиски
институции;
компјутерски софтвер и хардвер што ја
олеснува
идентификацијата
и
автентикацијата на уреди за комуникација во
блиско

поле

(NFC)

и

уреди

за

радио

фрекфентна
идентификација
(RFID);
компјутерски хардвер и софтвер што содржи
дигитален паричник кој складира кориснички
информации на клиентите за пристап до
купони, ваучери, кодови од ваучери и попусти
кај трговците на мало и да добие награди за

277 | С т р а н а

Гласник Бр. 6/2018

30 Јуни 2018

лојалност и парични награди што можат да се

картички,

кредитни

кредитираат на нивните сметки; превземачки

картички,

чип

компјутерски
програми
и
апликативен
софтвер за мобилни телефони и други

складирана вредност, картички што носат
електронски податоци, платежни картички и

дигитални уреди што содржат дигитален
паричник што овозможува корисниците да

платежни
банкарски

пристапат до информации за споредба на
цени, прегледи за производи, линкови до

енкодирани банкарски картички и банкарски
картички што користат магнетна меморија и

малопродажни

и

мемории од интегирани кола; читачи на

информации
за
попусти;
софтверска
апликација што се употребува во врска со

платежни картички; читачи на магнетни
кодирани картички, читачи на картички што

безконтактни платежни терминали со цел да
им се овозможи на трговците да прифаќаат

носат електронски податоци, уреди за
електронска
енкрипција,
компјутерски

безконтактни мобилни трговски трансакции,
безконтактна презентација на акредитиви за

хардвер,
компјутерски

лојалност, и безконтактно откупување на

финансиски

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди; софтверска апликација

телекомуникациски индустрии; компјутерски
софтвер дизајниран да овозможи паметните

што овозможува трговците да доставуваат
купони, попусти, намалувања, ваучери и

картички да комуницираат со терминали и
читачи; компјутерски чипови вградени во

специјални понуди директно до мобилни
телекомуникациски уреди на потрошувачи

телефони и други комуникациски уреди;
телекомуникациска опрема; терминали за

доставени преку безконтактни RFID или NFC

трансакции

комуникации; софтверска апликација што
овозможува трговците да распоредуваат

компјутерски
софтвер
за
пренос,
прикажување и складирање трансакциски,

паметни постери во малопродажни и
големопродажни места во продавници каде

идентификациски и финансиски информации
за
употреба
во
финансиски
услуги,

што потрошувачите ќе можат да ги допрат со
нивните мобилни телекомуникациски уреди за

банкарство и телекомуникациски индустрии;
радио фрекфентни идентификациски уреди

да

попусти,

(транспондери); електронски верификациски

намалувања, ваучери и специјални понуди
доставени по пат на безконтактни RFID или

апарати за верификација на автентикација на
наплатни картички, банкарски картички,

NFC комуникации; чипови со интегрирано
коло за употреба во мобилни телефони и NFC

кредитни картички, дебитни картички и
платежни картички; машини за издавање на

и RFID уреди; магнетни енкодирани картички
и картички што содржат чип со интегрирано

пари; компјутерски периферни уреди и
електронски производи, имено, машини за

коло

сметање,

пристапат

(паметни

веб-страни

до

од

купони,

картички);

други,

безбедносни

картички,

картички,

картички
картички,

со

сите
енкодирани;
имено,
магнетно

компјутерски
софтвер за
услуги,

на

дебитни

картички

терминали,
употреба во

банкарство

место

на

електронски

купување

и

и

организери,

енкодирани картички; картички енкодирани со
безбедносни својства за автентикациска

електронски нотеси, џебни планери, мобилни
телефони, мобилни телефонски рачни

намена; картички енкодирани со безбедносни
својства
за
идентификациска
намена;

сетови, таблет компјутери, дигитални читачи
и персонални дигитални асистенти (PDA) и

картички
импрегнирани
со
холограм
(енкодирани); наплатни картички, банкарски

аларми; подлоги за глувчиња; апарати за
гаснење пожар; делови и опрема за сите
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горенаведени

производи

разгледување

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

обезбедување

управување со работи; канцелариски работи;
деловни советодавни
услуги; деловни

однесуваат на купување производи и услуги
он-лајн преку интернет и други компјутерски

истраги;
агенции
за
информации; презентација

комерцијални
на стоки на

мрежи; управување со финансиски досиеа;
информациски, советодавни и консултантски

комуникациски медиум за малопродажни
цели; услуги за споредба на цени;

услуги поврзани со сите горенаведени услуги
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

организирање изложби за комерцијални или

монетарни работи; работи со недвижен имот;

рекламни цели; консултантски услуги за
маркетинг; услуги за истражување на пазарот;

финансиски
информации;

следење, анализирање, прогнозирање и
известување за односот на купувања од

финансиски услуги, имено, банкарство, услуги
за кредитни картички, услуги за дебитни

страна
на
имателот
на
картичката;
промовирање на продажба на производи и

картички, услуги за наплатни картички, услуги
за при-пејд картички понудени преку картички

услуги од други по пат на награди и

со

стимулации
користењето

генерирани во врска со
на кредитни, дебитни и

кредитни и дебитни трансакции, услуги за
плаќање и приказ на сметки, исплата на

платежни картички; деловно управување со
програми за лојалност и наградување;

готовина,
верификакција
на
чекови,
уновчување на чекови, услуги за машини со

асистенција при трговско, индустриско и
деловно управување; деловно оценување;

автоматско одговарање и пристап до депозит,
услуги за авторизација и срамнување на

советодавни услуги за деловно управување;

трансакции,

маркетинг студии; статистички информации
(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;

управување со готовина, срамнување на
консолидирани
парични
средства,

книговодство; деловни истражувања; односи
со јавност; објавување на рекламни текстови;

процесирање
консолидирани
спорови,
финансиски услуги во врска со складирање

издавање на рекламни летоци; услуги за
малопродажба обезбедени преку мобилни

податоци и информациски услуги за
профилот на клиентот, и сродни услуги за

телекомуникациски средства во врска со

префрлање,

обезбедување на кредитни картички и
дебитни картички; услуги за малопродажба

срамнување/подмирување, и преместување
на парични средства од областа на платежни

обезбедени он-лајн, преку мрежи или други
електронски средства користејќи електронски

картички, услуги за процесирање електронски
плаќања,
услуги за автентикација и

дигитализирани информации поврзани со
обезбедувањето на кредитни картички и

верификација на платежни трансакции, услуги
за вредносна размена, имено, безбедни

дебитни

електронски

картички;

управување

со

на

знаменитости;

информации

што

се

консултации;
финансиски
финансиско спонзорирање;

наснимена

вредност,

подмирување

електронски

трансакции,

премин,

готовински

трансакции

и

компјутерски бази на податоци; промовирање
концерти и културни настани за други,

електронски готовински преноси преку јавна
компјутерска мрежа за олеснување на

организирање
изложби
што
имаат
комерцијални и рекламни цели; рекламирање

електронско
тргување;
обезбедување
финансиски информации, имено податоци и

за превоз, патувања, хотели, сместувања,
храна и оброци, спортови, забава и

извештаи за кредитни и дебитни картички,
услуги за електронски трансфер на парични
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средства и размена на валути, услуги за

вредност, услуги за електронско плаќање и

управување со финансиска проценка и ризик

услуги за авторизација на трансакции и

за други од областа на потрошувачки кредит;
распостранување финансиски информации

срамнување;
обезбедување
услуги
за
задолженија и кредити со помош на радио

преку
глобална
компјутерска
мрежа,
финансиски информации направени од

фреквентни
идентификациски
уреди
(транспондери); обезбедување услуги за

компјутер
со
информациска

задолженија и кредити со помош на
комуникациски и телекомуникациски уреди;

советодавни

помош
на
безбедна
компјутерска
мрежа
и

услуги

во

врска

со

сите

обезбедување

финансиски

услуги

за

претходно споменати услуги; обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка
на

поддршка
на
малопродажните
услуги
обезбедени преку средства за мобилни

малопродажни услуги обезбедени преку
мобилни телекомуникациски средства, имено,

телекомуникации, вклучително и услуги за
плаќање преку безжични уреди; процесирање

платежни услуги преку безжични уреди;
обезбедување
финансиски
услуги
за

кредитни
и
дебитни
трансакции
по
телефонска и телекомуникациска врска;

поддршка

обезбедување

на

малопродажни

услуги

финансиски

услуги

за

обезбедени он-лајн, преку електронски
мрежи; финансиски анализи и консултации;

поддршка
на
малопродажните
услуги
обезбедени он-лајн, преку мрежи или други

банкарски и кредитни услуги; услуги за
банкарство, плаќање, кредити, задолженија,

електронски
електронско

наплата, исплата на готовина, пристап до
влогови
со
наснимена
вредност;

услуги за вредносна размена, имено,
безбедна размена на вредности, вклучително

верификација

процесирање

и електронска готовина, преку компјутерски

финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска база на податоци или преку

мрежи достапни преку паметни картички;
услуги
за
плаќање
сметки
кои
се

телекомуникации тaка и на самото место на
продажба; услуги на процесирање за

обезбедуваат преку вебсајт; електронско
банкарство преку глобална компјутерска

финансиски трансакции од носители на
картички преку машини за автоматско

мрежа, електронско мобилно банкарство,
услуги за електронско плаќање што вклучува

одговарање;

електронска обработка и пренос на податоци

на

чекови;

обезбедување

податоци

за

средства со употреба на
дигитализирани информации;

салдо, влогови и повлекувања на парични
средства на носителите на картичките преку

за плаќање на сметките; услуги
финансиска клириншка куќа; услуги

машини за автоматско одговарање; услуги за
финансиско срамнување и финансиска

меѓубанкарски трансфер, имено, директни
банка-до-банка електронски трансфери на

авторизација во врска со процесирањето на
финансиски платежни трансакции; услуги за

пари и обезбедување информации за
банкарски сметки по телефон; он-лајн

патничко

банкарство;

осигурување;

издавање

и

финансиски

услуги

кои

за
за

се

откупување на патнички чекови и патнички
ваучери; услуги за автентикација на плаќачот;

обезбедуваат преку телефон и по пат на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

верификација на финансиски информации;
одржување на финансиски досиеа; услуги за

финансиски услуги, имено, обезбедување
безконтактни мобилни плаќања преку трговци

плаќање од оддалечено место; услуги за
електронски
паричници
со
наснимена

на малопродажни, онлајн и големопродажни
локации;
финансиски
услуги,
имено,
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обезбедување дигитален паричник на облак

сопственост; лизинг на недвижен имот; лизинг

што складира информации за сметката на

на слободен имот; услуги за раководење со

потрошувачот за пристап до купони, ваучери,
ваучер
кодови
и
намалувања
кај

имот кои се однесуваат на трансакции со
недвижен имот; вреднување на имот;

малопродажни продавници и да добие
награди за лојалност или парични награди

управување со портфолио за сопствености;
управување со сопственост; советодавни

што можат да се кредитираат на нивните
сметки преку систем за враќање пари (cash-

услуги кои се однесуваат на сопственост врз
недвижен имот; советодавни услуги кои се

back); услуги за недвижен имот; проценка на

однесуваат на вреднување на недвижен имот;

недвижен имот; управување со инвестиции во
недвижен имот; инвестициски услуги за

советодавни услуги кои се однесуваат на
корпоративен
недвижен
имот;

недвижен имот; услуги за осигурување на
недвижен имот; осигурување за сопственици

компјутеризирани информациски услуги кои
се
однесуваат
на
недвижен
имот;

на имот; услуги за осигурување кои се
однесуваат на имот; финансирање за

консултациски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации

недвижен имот; посредување за недвижен

кои

имот; проценување недвижен имот; услуги на
агенции за недвижен имот; вреднување

обезбедување
информации
кои
се
однесуваат на пазар на имоти; услуги за

недвижен имот; администрација со недвижен
имот; администрација со финансиски работи

истражување
кои
се
однесуваат
стекнување недвижен имот; услуги

кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување заеми за недвижен имот;

истражување кои се однесуваат на селекција
на недвижен имот; финансирање на хипотеки

финансиски услуги кои се однесуваат на

и претворање на имот во ликвидни средства;

развој на недвижен имот; услуги за
финансиско посредување за недвижен имот;

консултациски услуги што се однесуваат на
решенија за плаќања, банкарство, кредитни

финансиски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги

картички,
картички;

за купување недвижен имот; уредување
договори за заеми гарантирани со недвижен

консултантски
горенаведени

имот; уредување заедничка сопственост на

кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна

недвижен имот; уредување на обезбедување
финансиски средства за купување недвижен

телекомуникација; услуги на телекомуникации
на база на интернет; услуги за податочни

имот; асистенција во аквизиција и интереси на
недвижен имот; капитални инвестиции во

комуникации;
електронски
податоци
преку
глобална

недвижен имот; услуги за инвестиции во
комерцијална
сопственост;
финансиски

далечинска
обработка
на
податоци,
влучувајќи го интернетот; услуги за пренос,

услуги кои се однесуваат на стекнување на

обезбедување

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување

информации од компјутерски складирани
банки на податоци или преку интернет од

на слободен имот; финансиско вреднување
на имот кој е под закуп; уредување на

областа на финансиски услуги; пренос на
податоци преку користење на електронска

изнајмување недвижен имот; уредување
закуп на недвижен имот; лизинг на

обработка
на
слика
преку
мобилна
телефонска врска; услуги за електронска
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однесуваат

на

недвижен

дебитни картички
информациски,
услуги

или

во

имот;

на
за

и платежни
советодавни

врска

со

сите
услуги

пренос
мрежа

прикажување

на
за

на
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пошта, праќање и примање пораки; услуги за

промотивни понуди за продажба и да добијат

емитување

парични

преку

телевизија,

радио

и

награди

што

можат

да

се

интернет; обезбедување повеќе-кориснички
пристап до безбедна компјутеризирана

кредитираат на нивната сметка преку системи
за враќање пари (cach-back); добавувач на

информациска мрежа за трансфер и ширење
на опсег на информации од областа на

апликативен софтвер (ASP) со софтвер за
примање, пренос и прикажување ваучери,

финансиски услуги; услуги за припејд
картички
за
телефонски
јавувања;

купони, ваучер кодови, специјални понуди,
прегледи,
информации
за
производи,

информациски, советодавни и консултантски

информации за споредба на цени, линкови до

услуги во врска со сите горенаведени услуги
кл. 42
научни и технолошки услуги и

вебстрани, и примање и пренос на податоци
за купување на производи и услуги; добавувач

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и

на апликациски
обезбедувување

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; конверзија

потрошувачите во врска со попусти, ваучери и
специјални понуди за производи и услуги од

на податоци или документи од физички во

други; услуги на добавувач на апликациски

електронски медиум; консултантски услуги за
компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско

услуги што се однесуваат за софтвер за
социјално вмрежување; графички дизајн за

програмирање; поддршка и консултантски
услуги за управување со компјутерски

компилација на веб страни на интернет;
информации поврзани со компјутерски

системи, бази на податоци и апликации;
обезбедување на привремена употреба на не-

хардвер или софтвер обезбедени онлајн од
глобална компјутерска мрежа или од

превземачки

за

интернет; креирање и одржување веб-страни;

управување, лоцирање, активирање и
одземање на автентикација и дигитални

хостинг на веб-страни за други; креирање на
веб страни; дизајн, креирање и хостинг на

акредитиви на уреди за комуникација во
блиско поле (NFC); проектирање, развој,

вебстрани на трговци; дизајн, креирање и
хостинг на вебстрани за плаќање сметки;

одржување и надоградба на компјутерски
хардвер и апликативен софтвер за мобилни

услуги поврзани со компјутери и интернет,
имено, обезбедување онлајн електронски

дигитални

бази

софтвер

уреди;

и

апликации

проектирање,

развој,

на

услуги со софтвер за
информации
до

податоци

преку

глобална

одржување и надоградба на превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен

компјутерска
мрежа
од
областа
на
верификација и автентикација на идентитет;

софтвер за мобилни телефони и други
дигитални
уреди
што
овозможуваат

шифрирање и дешифрирање на податоци од
финансиски
информации;
услуги
за

корисниците да пристапат до купони, ваучери,
ваучер кодови, намалувања, информации за

автентикација на дигитален потпис за
автентикација на други, имено, шифрирање

споредби со цени, прегледи на производи,

на податоци и интегритет на податоци;

линкови до малопродажни вебстрани од
други,
и
информации
за
попусти;

обезбедување за други
дигитално потпишани и

проектирање,
развој,
одржување
и
надоградба на превземачки компјутерски

податоци за употреба во издавање, и
валидација на дигитални сертификати од

програми и апликативен софтвер што
овозможува корисниците да пристапат до

областа на автентикација на документи;
верификација,
автентикација,
издавање,
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дистрибуција и управување со дигитални

кл. 9

сертификати; услуги за техничка консултација

поморски,

од областа на компјутерско програмирање,
финансиски компјутерски мрежи, обработка

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

на
податоци,
безбедна
комуникација,
шифрирање и дешифрирање на податоци и

(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,

безбедност
на
локална
мрежа;
распространување на информации преку

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;

глобална компјутерска мрежа од областа на

апарати за снимање, пренос и репродукција

компјутерски софтвер, компјутерски хардвер,
финансиски компјутерски мрежи и локални

на звук или слика, магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање, компактни

мрежи; услуги за обработка на податоци и
верификација на податоци; услуги за

дискови, ДВД-а и други дигитални медии за
снимање; механизми за апаратите што се

складирање податоци и повикување
податоци; услуги за складиштување

активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање, опрема за

на
на

апарати и инструменти: научни,
геодетски,

на

фотографски,

податоци и информации за профилот на

обработка

клиентот; изнајмување време на пристап до
компјутерска
база
на
податоци;

компјутерски
софтвер
и
компјутерски
програми (што се превземаат/наснимен

податоци,

компјутери;

информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

компјутерски
оперативни

(111) 26138

(151) 13/06/2018

компјутерски хардвер и софтвер (наснимен
и/или што се превзема) за олеснување и

(210) TM 2017/911

(220) 22/09/2017

администирање

(181) 22/09/2027
(450) 30/06/2018

кредитни
картички,
дебитни
картички,
платежни картички, машини со автоматско

софтвер);
програми,

на

компјутерски
наснимени;

плаќања,

банкарство,

(300)
(732) Mastercard International Incorporated

одговарање,
електронски

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577, US

електронски плаќања, електронска обработка
и пренос на податоци за плаќање сметки,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

исплата

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

трансакции, пренасочување, услуги за
авторизација и порамнување, откривање и

на

складирана
трансфер
на

готовина,

вредност,
средства,

автентикација

на

контрола на измами, надомест на штети и
услуги за шифрирање; телекомуникациски и
електрични апарати и инструменти, имено,
апарати за снимање, пренос и репродукција
на податоци вклучително звук и слики;
сметководствени
машини;
следење,
управување
и
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

апарати
анализа

за
на

финансиски
сметки
преку
глобална
компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и
софтвер, имено, за развој, одржување и
користење на локални и широко појасни
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компјутерски мрежи; системи за читање

им се овозможи на трговците да прифаќаат

мемориски картички и системи за читање

безконтактни мобилни трговски трансакции,

податоци во мемории, имено, мемории од
интегрирани кола и мемории од банкарски

безконтактна презентација на акредитиви за
лојалност, и безконтактно откупување на

картички; електронски публикации што се
превземаат; печатарски апарати вклучително

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди; софтверска апликација

печатарски апарати за системи за обработка
на податоци и системи за финансиски

што овозможува трговците да доставуваат
купони, попусти, намалувања, ваучери и

трансакции; енкодери и декодери; модеми;

специјални понуди директно до мобилни

компјутерски
олеснување

за
по

телекомуникациски уреди на потрошувачи
доставени преку безконтактни RFID или NFC

електронски пат преку безжични мрежи,
глобални компјутерски мрежи и/или мобилни

комуникации; софтверска апликација што
овозможува трговците да распоредуваат

телекомуникациски
уреди;
компјутерски
хардвер и софтвер за шифрирање, клучеви за

паметни постери во малопродажни и
големопродажни места во продавници каде

шифрирање,

хардвер
платежни

и

сертификати,

што потрошувачите ќе можат да ги допрат со

дигитални потписи, софтвер за сигурно
складирање на податоци и повикување и

нивните мобилни телекомуникациски уреди за
да
пристапат
до
купони,
попусти,

пренос на доверливи информации за
корисникот што ги користат поединци,

намалувања, ваучери и специјални понуди
доставени по пат на безконтактни RFID или

банкарски
и
финансиски
институции;
компјутерски софтвер и хардвер што ја

NFC комуникации; чипови со интегрирано
коло за употреба во мобилни телефони и NFC

олеснува

и

и RFID уреди; магнетни енкодирани картички

автентикацијата на уреди за комуникација во
блиско поле (NFC) и уреди за радио

и картички што содржат чип со интегрирано
коло (паметни картички); безбедносни

фрекфентна
идентификација
(RFID);
компјутерски хардвер и софтвер што содржи

енкодирани картички; картички енкодирани со
безбедносни својства за автентикациска

дигитален паричник кој складира кориснички
информации на клиентите за пристап до

намена; картички енкодирани со безбедносни
својства
за
идентификациска
намена;

купони, ваучери, кодови од ваучери и попусти

картички

кај трговците на мало и да добие награди за
лојалност и парични награди што можат да се

(енкодирани); наплатни картички, банкарски
картички,
кредитни
картички,
дебитни

кредитираат на нивните сметки; превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен

картички,
чип
картички,
картички
со
складирана вредност, картички што носат

софтвер за мобилни телефони и други
дигитални уреди што содржат дигитален

електронски податоци, платежни картички и
платежни
картички
сите
енкодирани;

паричник што овозможува корисниците да

банкарски

пристапат до информации за споредба на
цени, прегледи за производи, линкови до

енкодирани банкарски картички и банкарски
картички што користат магнетна меморија и

малопродажни веб-страни од други, и
информации
за
попусти;
софтверска

мемории од интегирани кола; читачи на
платежни картички; читачи на магнетни

апликација што се употребува во врска со
безконтактни платежни терминали со цел да

кодирани картички, читачи на картички што
носат електронски податоци, уреди за
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дигитални

софтвер
трансакции

идентификацијата

импрегнирани

картички,

со

имено,

холограм

магнетно
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електронска
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енкрипција,

компјутерски

хардвер,

компјутерски

терминали,

компјутерски
финансиски

софтвер
услуги,

за употреба
банкарство

во
и

известување за односот на купувања од
страна

на

имателот

на

картичката;

промовирање на продажба на производи и
услуги од други по пат на награди и

телекомуникациски индустрии; компјутерски
софтвер дизајниран да овозможи паметните

стимулации
користењето

картички да комуницираат со терминали и
читачи; компјутерски чипови вградени во

платежни картички; деловно управување со
програми за лојалност и наградување;

телефони и други комуникациски уреди;

асистенција при трговско, индустриско и

телекомуникациска опрема; терминали за
трансакции на место на купување и

деловно управување; деловно оценување;
советодавни услуги за деловно управување;

компјутерски
софтвер
за
пренос,
прикажување и складирање трансакциски,

маркетинг студии; статистички информации
(бизнис); подготовка за извештаи за сметки;

идентификациски и финансиски информации
за
употреба
во
финансиски
услуги,

книговодство; деловни истражувања; односи
со јавност; објавување на рекламни текстови;

банкарство и телекомуникациски индустрии;

издавање на рекламни летоци; услуги за

радио фрекфентни идентификациски уреди
(транспондери); електронски верификациски

малопродажба обезбедени преку мобилни
телекомуникациски средства во врска со

апарати за верификација на автентикација на
наплатни картички, банкарски картички,

обезбедување на кредитни картички и
дебитни картички; услуги за малопродажба

кредитни картички, дебитни картички и
платежни картички; машини за издавање на

обезбедени он-лајн, преку мрежи или други
електронски средства користејќи електронски

пари;

и

дигитализирани информации поврзани со

електронски производи, имено, машини за
сметање,
електронски
организери,

обезбедувањето на кредитни картички и
дебитни
картички;
управување
со

електронски нотеси, џебни планери, мобилни
телефони, мобилни телефонски рачни

компјутерски бази на податоци; промовирање
концерти и културни настани за други,

сетови, таблет компјутери, дигитални читачи
и персонални дигитални асистенти (PDA) и

организирање
изложби
што
имаат
комерцијални и рекламни цели; рекламирање

аларми; подлоги за глувчиња; апарати за

за превоз, патувања, хотели, сместувања,

гаснење пожар; делови и опрема за сите
горенаведени
производи

храна и оброци, спортови, забава и
разгледување
на
знаменитости;

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

обезбедување
информации
што
се
однесуваат на купување производи и услуги

деловни
истраги;

он-лајн преку интернет и други компјутерски
мрежи; управување со финансиски досиеа;

компјутерски

периферни

уреди

советодавни
услуги; деловни
агенции
за
комерцијални

информации;

презентација

на

информациски, советодавни и консултантски

комуникациски медиум за малопродажни
цели; услуги за споредба на цени;

услуги поврзани со сите горенаведени услуги
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

организирање изложби за комерцијални или
рекламни цели; консултантски услуги за

монетарни работи; работи со недвижен имот;
финансиски
консултации;
финансиски

маркетинг; услуги за истражување на пазарот;
следење, анализирање, прогнозирање и

информации; финансиско спонзорирање;
финансиски услуги, имено, банкарство, услуги

Трговски марки

на

стоки

генерирани во врска со
на кредитни, дебитни и
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за кредитни картички, услуги за дебитни

мобилни телекомуникациски средства, имено,

картички, услуги за наплатни картички, услуги

платежни

за при-пејд картички понудени преку картички
со
наснимена
вредност,
електронски

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни
услуги

кредитни и дебитни трансакции, услуги за
плаќање и приказ на сметки, исплата на

обезбедени он-лајн, преку електронски
мрежи; финансиски анализи и консултации;

готовина,
верификакција
на
чекови,
уновчување на чекови, услуги за машини со

банкарски и кредитни услуги; услуги за
банкарство, плаќање, кредити, задолженија,

автоматско одговарање и пристап до депозит,

наплата, исплата на готовина, пристап до

услуги за авторизација и срамнување на
трансакции,
подмирување
трансакции,

влогови
со
наснимена
вредност;
верификација на чекови; процесирање

управување со готовина, срамнување на
консолидирани
парични
средства,

финансиски трансакции како он-лајн преку
компјутерска база на податоци или преку

процесирање
консолидирани
спорови,
финансиски услуги во врска со складирање

телекомуникации тaка и на самото место на
продажба; услуги на процесирање за

податоци

финансиски

и

информациски

услуги

за

услуги преку безжични

трансакции

од

уреди;

носители

на

профилот на клиентот, и сродни услуги за
префрлање,
премин,

картички преку машини за автоматско
одговарање; обезбедување податоци за

срамнување/подмирување, и преместување
на парични средства од областа на платежни

салдо, влогови и повлекувања на парични
средства на носителите на картичките преку

картички, услуги за процесирање електронски
плаќања,
услуги
за
автентикација
и

машини за автоматско одговарање; услуги за
финансиско срамнување и финансиска

верификација на платежни трансакции, услуги

авторизација во врска со процесирањето на

за вредносна размена, имено, безбедни
електронски
готовински
трансакции
и

финансиски платежни трансакции; услуги за
патничко
осигурување;
издавање
и

електронски готовински преноси преку јавна
компјутерска мрежа за олеснување на

откупување на патнички чекови и патнички
ваучери; услуги за автентикација на плаќачот;

електронско
тргување;
обезбедување
финансиски информации, имено податоци и

верификација на финансиски информации;
одржување на финансиски досиеа; услуги за

извештаи за кредитни и дебитни картички,

плаќање од оддалечено место; услуги за

услуги за електронски трансфер на парични
средства и размена на валути, услуги за

електронски
паричници
со
наснимена
вредност, услуги за електронско плаќање и

управување со финансиска проценка и ризик
за други од областа на потрошувачки кредит;

услуги за авторизација на трансакции и
срамнување;
обезбедување
услуги
за

распостранување финансиски информации
преку
глобална
компјутерска
мрежа,

задолженија и кредити со помош на радио
фреквентни
идентификациски
уреди

финансиски

(транспондери);

информации

компјутер
со
информациска

направени

од

помош
на
безбедна
компјутерска
мрежа
и

обезбедување

услуги

за

задолженија и кредити со помош на
комуникациски и телекомуникациски уреди;

советодавни услуги во врска со сите
претходно споменати услуги; обезбедување

обезбедување
поддршка
на

финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни услуги обезбедени преку

обезбедени преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за
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плаќање преку безжични уреди; процесирање

недвижен имот; осигурување за сопственици

кредитни

по

на имот; услуги за осигурување кои се

телекомуникациска врска;
финансиски
услуги
за

однесуваат на имот; финансирање за
недвижен имот; посредување за недвижен

поддршка
на
малопродажните
услуги
обезбедени он-лајн, преку мрежи или други

имот; проценување недвижен имот; услуги на
агенции за недвижен имот; вреднување

електронски
електронско

средства со употреба на
дигитализирани информации;

недвижен имот; администрација со недвижен
имот; администрација со финансиски работи

услуги

вредносна

кои

и

дебитни

телефонска и
обезбедување

за

трансакции

размена,

имено,

се

однесуваат

на

недвижен

имот;

безбедна размена на вредности, вклучително
и електронска готовина, преку компјутерски

обезбедување заеми за недвижен имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на

мрежи достапни преку паметни картички;
услуги
за
плаќање
сметки
кои
се

развој на недвижен имот; услуги за
финансиско посредување за недвижен имот;

обезбедуваат преку вебсајт; електронско
банкарство преку глобална компјутерска

финансиски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги

мрежа, електронско мобилно банкарство,

за купување недвижен имот; уредување

услуги за електронско плаќање што вклучува
електронска обработка и пренос на податоци

договори за заеми гарантирани со недвижен
имот; уредување заедничка сопственост на

за плаќање на сметките; услуги
финансиска клириншка куќа; услуги

за
за

недвижен имот; уредување на обезбедување
финансиски средства за купување недвижен

меѓубанкарски трансфер, имено, директни
банка-до-банка електронски трансфери на

имот; асистенција во аквизиција и интереси на
недвижен имот; капитални инвестиции во

пари

за

недвижен имот; услуги за инвестиции во

банкарски сметки по телефон; он-лајн
банкарство; финансиски услуги кои се

комерцијална
сопственост;
финансиски
услуги кои се однесуваат на стекнување на

обезбедуваат преку телефон и по пат на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување

финансиски услуги, имено, обезбедување
безконтактни мобилни плаќања преку трговци

на слободен имот; финансиско вреднување
на имот кој е под закуп; уредување на

на малопродажни, онлајн и големопродажни

изнајмување

локации;
финансиски
услуги,
имено,
обезбедување дигитален паричник на облак

закуп на недвижен имот; лизинг на
сопственост; лизинг на недвижен имот; лизинг

што складира информации за сметката на
потрошувачот за пристап до купони, ваучери,

на слободен имот; услуги за раководење со
имот кои се однесуваат на трансакции со

ваучер
кодови
и
намалувања
кај
малопродажни продавници и да добие

недвижен имот; вреднување на имот;
управување со портфолио за сопствености;

награди за лојалност или парични награди

управување со сопственост; советодавни

што можат да се кредитираат на нивните
сметки преку систем за враќање пари (cash-

услуги кои се однесуваат на сопственост врз
недвижен имот; советодавни услуги кои се

back); услуги за недвижен имот; проценка на
недвижен имот; управување со инвестиции во

однесуваат на вреднување на недвижен имот;
советодавни услуги кои се однесуваат на

недвижен имот; инвестициски услуги за
недвижен имот; услуги за осигурување на

корпоративен
недвижен
имот;
компјутеризирани информациски услуги кои

и

обезбедување
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се

однесуваат

на

недвижен

имот;

на истите; услуги за индустриски анализи и

консултациски услуги кои се однесуваат на

истражувања;

недвижен имот; обезбедување информации
кои се однесуваат на недвижен имот;

компјутерски хардвер и софтвер; конверзија
на податоци или документи од физички во

обезбедување
информации
кои
се
однесуваат на пазар на имоти; услуги за

електронски медиум; консултантски услуги за
компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско

истражување
кои
се
однесуваат
стекнување недвижен имот; услуги

на
за

програмирање; поддршка и консултантски
услуги за управување со компјутерски

истражување кои се однесуваат на селекција

системи, бази на податоци и апликации;

на недвижен имот; финансирање на хипотеки
и претворање на имот во ликвидни средства;

обезбедување на привремена употреба на непревземачки софтвер и апликации за

консултациски услуги што се однесуваат на
решенија за плаќања, банкарство, кредитни

управување, лоцирање, активирање и
одземање на автентикација и дигитални

картички, дебитни картички и платежни
картички;информациски,
советодавни
и

акредитиви на уреди за комуникација во
блиско поле (NFC); проектирање, развој,

консултантски

во

врска

развој

на

сите

одржување и надоградба на компјутерски
хардвер и апликативен софтвер за мобилни
дигитални уреди; проектирање, развој,

телекомуникација;услуги на телекомуникации
на база на интернет;услуги за податочни

одржување и надоградба на превземачки
компјутерски
програми
и
апликативен

комуникации;електронски пренос на податоци
преку глобална мрежа за далечинска

софтвер за мобилни телефони и други
дигитални
уреди
што
овозможуваат

обработка

го

корисниците да пристапат до купони, ваучери,

интернетот;услуги за пренос, обезбедување
или прикажување на информации од

ваучер кодови, намалувања, информации за
споредби со цени, прегледи на производи,

компјутерски складирани банки на податоци
или преку интернет од областа на финансиски

линкови до малопродажни вебстрани од
други,
и
информации
за
попусти;

услуги;пренос на податоци преку користење
на електронска обработка на слика преку

проектирање,
развој,
одржување
и
надоградба на превземачки компјутерски

мобилна

програми

податоци,

телефонска

со

и

горенаведени
услуги
кл. 38 телекомуникации;услуги за мобилна

на

услуги

проектирање

влучувајќи

врска;услуги

за

и

апликативен

софтвер

што

електронска пошта, праќање и примање
пораки;услуги за емитување преку телевизија,

овозможува корисниците да пристапат до
промотивни понуди за продажба и да добијат

радио и интернет;обезбедување повеќекориснички
пристап
до
безбедна

парични награди што можат да се
кредитираат на нивната сметка преку системи

компјутеризирана информациска мрежа за
трансфер и ширење на опсег на информации

за враќање пари (cach-back); добавувач на
апликативен софтвер (ASP) со софтвер за

од областа на финансиски услуги;услуги за

примање, пренос и прикажување ваучери,

припејд
картички
за
телефонски
јавувања;информациски,
советодавни
и

купони, ваучер кодови, специјални понуди,
прегледи,
информации
за
производи,

консултантски
горенаведени

сите
услуги

информации за споредба на цени, линкови до
вебстрани, и примање и пренос на податоци

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

за купување на производи и услуги; добавувач
на апликациски услуги со софтвер за
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обезбедувување

информации

до

верификација

на

податоци;

податоци

и

услуги

за

повикување

на

потрошувачите во врска со попусти, ваучери и

складирање

специјални понуди за производи и услуги од
други; услуги на добавувач на апликациски

податоци; услуги за складиштување на
податоци и информации за профилот на

услуги што се однесуваат за софтвер за
социјално вмрежување; графички дизајн за

клиентот; изнајмување време на пристап до
компјутерска
база
на
податоци;

компилација на веб страни на интернет;
информации поврзани со компјутерски

информациски, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

хардвер или софтвер обезбедени онлајн од
глобална компјутерска мрежа или од
интернет; креирање и одржување веб-страни;

(111) 26139
(210) TM 2017/915

хостинг на веб-страни за други; креирање на
веб страни; дизајн, креирање и хостинг на

(151) 13/06/2018
(220) 22/09/2017
(181) 22/09/2027
(450) 30/06/2018

вебстрани на трговци; дизајн, креирање и
хостинг на вебстрани за плаќање сметки;

(300)
(732) Друштво за производство, трговија

услуги поврзани со компјутери и интернет,

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

имено, обезбедување онлајн електронски
бази
на
податоци
преку
глобална

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK

компјутерска
мрежа
од
областа
на
верификација и автентикација на идентитет;

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

шифрирање и дешифрирање на податоци од
финансиски
информации;
услуги
за

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

автентикација

на

дигитален

потпис

за

автентикација на други, имено, шифрирање
на податоци и интегритет на податоци;
обезбедување за други
дигитално потпишани и

шифрирани и
автентицирани

податоци за употреба во издавање, и
валидација на дигитални сертификати од
областа на автентикација на документи;

(591) сина, крем, кафена, сива и бела

верификација,
автентикација,
издавање,
дистрибуција и управување со дигитални

(554)
(551) индивидуална

сертификати; услуги за техничка консултација
од областа на компјутерско програмирање,

(510, 511)

финансиски компјутерски мрежи, обработка
на
податоци,
безбедна
комуникација,
шифрирање и дешифрирање на податоци и
безбедност
на
локална
мрежа;
распространување на информации преку
глобална компјутерска мрежа од областа на
компјутерски софтвер, компјутерски хардвер,
финансиски компјутерски мрежи и локални
мрежи; услуги за обработка на податоци и

Трговски марки

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа
на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе,
крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко,
замена за млеко
(111) 26140
(210) TM 2017/919

(151) 13/06/2018
(220) 26/09/2017
(181) 26/09/2027
(450) 30/06/2018

(300)
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(732) Друштво за трговија и услуги
АМАРЕТИ ДОЛЧЕ ДООЕЛ Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр. 50-локал 9,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за рекпамирање и промоција;
услуги за односи со јавност; услуги за
истражување на пазарот; организирање на
(591) виолетова, светло розева, розева и
темно розева
(554)

кл. 30 колач (ароми за колач, со исклучок на
есенцијални масла); колач (прашок за колач);
колач (тесто за колач); колач (украси за колач)
што
се
за
јадење
35

услуги за рекламирање и промоција и
информативни услуги поврзани со нив; сите
достапни он-лајн преку компјутерска база на
податоци или на интернет; услуги за набавка

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

настани за комерцијални рекламни цели;

обработка

(административна

обработка на нарачките за купување);
административна обработка на нарачките за
купување
кл. 39 испорачување стоки; испорачување
стоки порачани по пошта
(111) 26244

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/921

(220) 26/09/2017
(181) 26/09/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
185 Park Street, London, SE1 9DY, GB

за други (купување на добра и услуги за други)
во класа 35; консултантски услуги за бизнис
менаџмент и организирање, услуги за бизнис
консалтинг и бизнис информации, сите
поврзани со претходнонаведените услуги
кл. 41
организирање и договарање на
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани; услуги за набавка на билети за
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани
кл. 42 консултантски и дизајнерски услуги;
дизајнирање на брошури, разгледници,
пратки, материјали за продажба, графика за
излози и ентериери и други промотивни
материјали; дизајнирање на пакети; услуги за
истражување и развој; услуги за дизајн; но не
вкпучувајќи дизајн на купони, ваучери за

(740) Борко Бајалски, адвокат

подароци, безбедносни
измама, и облека

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

(111) 26245

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/922

(220) 26/09/2017
(181) 26/09/2027
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(450) 30/06/2018

(181) 19/10/2027

(300)

(450) 30/06/2018

(732) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
185 Park Street, London, SE1 9DY, GB

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(540)

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

IRIS

(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за рекпамирање и промоција;
услуги за односи со јавност; услуги за
истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекламни цели;
услуги

за

рекламирање

и

промоција

и

(591) темно и светло сина, црвена, бела
(554)
(551) индивидуална

информативни услуги поврзани со нив; сите
достапни он-лајн преку компјутерска база на

(510, 511)
кл. 30
деликатеси и слатки, пекарски

податоци или на интернет; услуги за набавка
за други (купување на добра и услуги за други)

производи, бисквити,
интегрални житарици

во класа 35; консултантски услуги за бизнис
менаџмент и организирање, услуги за бизнис
консалтинг

и

бизнис

информации,

сите

(111) 26175
(210) TM 2017/1014

колачи,

кекс

со

(151) 13/06/2018
(220) 19/10/2017

поврзани со претходнонаведените услуги
кл. 41
организирање и договарање на

(181) 19/10/2027
(450) 30/06/2018

забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани; услуги за набавка на билети за

(300)
(732) Koncern za proizvodnju i promet

забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани

konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

кл. 42

консултантски и дизајнерски услуги;

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски

дизајнирање на брошури, разгледници,
пратки, материјали за продажба, графика за

Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

излози и ентериери и други промотивни
материјали; дизајнирање на пакети; услуги за

(540)

истражување и развој; услуги за дизајн; но не
вкпучувајќи дизајн на купони, ваучери за
подароци,

безбедносни

ситеми

против

измама, и облека
(111) 26174
(210) TM 2017/1013
Трговски марки

(151) 13/06/2018
(220) 19/10/2017

(591) темно и светло сина, црвена, бела,
жолта и кафена
(554)
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(551) индивидуална

глас,

(510, 511)

информации по пат на телефон, телевизија и

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

кл. 30
деликатеси и слатки, пекарски
производи, бисквити, колачи, кекс со

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг

интегрални житарици

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
(151) 12/06/2018
(220) 24/10/2017

на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и

(181) 24/10/2027

глобална

(450) 30/06/2018
(300)

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(732) Коцев Тодорче
ул. Коле Неделковски бр. 3-8, 1000, Скопје,

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

програми по пат на телефон, телевизија и

(540)

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

(111) 26171
(210) TM 2017/1030

комуникациска

мрежа;

линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

(591) бела, жолта, портокалова

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

рамка заради пренос на податоци; услуги на

кл. 9
софтвер за мобилни апликации,
мобилни
апликации
за
превземање

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

(симнување);
компјутерски
апликациски
софтвер; компјутерски апликациски софтвер

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и

за мобилни уреди; компјутерски апликациски

на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

софтвер за мобилни телефони, софтверска
апликација за употреба со мобилни уреди,

мултикориснички

пристап

на

безжична

(cloud)
клауд сервери,
(cloud)
клауд
компјутерски софтвер, апликациски софтвер

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

за (cloud) клауд компјутерски услуги, софтвер
за
споделување
на
податоци

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

кл.

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

38

услуги

на

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
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заради

сообраќајот;

поделба

услуги

на

на

интернет

говорна

пошта;

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(111) 26242

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/1046

(220) 30/10/2017
(181) 30/10/2027

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

(300)

пораки; услуги на видео и аудио конференции
и конференции на телефонски податоци;

(732) Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56, 1000, SI

безжични телекомуникациски услуги, имено,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

безжичен пренос на
телекомуникациски

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

звук и
услуги,

податоци;
имено

(450) 30/06/2018

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги

на

електронски

пораки

кл. 42 развој и дизјанирање на мобилни
апликации, услуги за услуги на хостирање на
web страници, услуги на дизајнирање на web
страни, работа на електронски информациски

(591) зелена, сива, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски услуги,
монетарни услуги, услуги поврзани со

мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн
во
областа
на

недвижнини

информативни

(111) 26243

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/1047

(220) 30/10/2017
(181) 30/10/2027

технологии,

програмирање,
комуникациски

мрежи,

компјутерско

телекомуникација,
компјутеризирани

комуникации, услуги на менаџмент на центри
на податоци и глобални комуникациски
мрежи; обезбедување услуги на центри на
податоци; хостирање (хостинг), складирање и
одржување на web сајтови, web центри,

(450) 30/06/2018
(300)
(732) Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56, 1000, SI
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено,

НИКОГАШ САМИ

хостирање
апликации

за

компјутерски
трети лица;

автентификација

во

софтверски
услуги на

областа

на

(591)
(554)
(551) индивидуална

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи на

(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски услуги,

податоци; обезбедување на информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

монетарни услуги,
недвижнини

услуги

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

(111) 26246

(151) 20/06/2018

Трговски марки

поврзани

со
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(210) TM 2017/1048

(220) 30/10/2017
(181) 30/10/2027

(111) 26152

(151) 19/06/2018

(450) 30/06/2018

(210) TM 2017/1078

(220) 08/11/2017
(181) 08/11/2027

(300)
(732) Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI

(300)

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

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(540)

Ohio 45202, US

#никогашсами

(450) 30/06/2018

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, финансиски услуги,
монетарни услуги, услуги поврзани со
недвижнини
(111) 26241

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/1051

(220) 31/10/2017
(181) 31/10/2027
(450) 30/06/2018

(300)

(591) зелена, жолта

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско

(554)
(551) индивидуална

друштво во приватна сопственост за
услуги во прометот и трговија увоз-извоз

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,

Скопје
ул.Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK

триење и нагризување; сапуни за домашна
употреба; прашок за миење садови;

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

детергенти за миење садови; препарати за

(540)

миење садови; агенси за сушење за машини
за миење садови; одмастувачи
(111) 26145

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1079

(220) 08/11/2017
(181) 08/11/2027

(591)
(554)

(450) 30/06/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(300)
(732) Стопанска Комора на Северо-

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;

Западна Македонија
ул.Димитрија Чуповски бр. 13, 1000,

а особено онлајн продавница, услуги за

Скопје, MK

продажба преку интернет
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

комерцијална администрација за издавање

СКОПЈЕ

лиценци за стоки и услуги за други лица,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

бизнис пребарување, бизнис проценки
комерцијални информации и советување на
потрошувачите
потрошувачи],

[советувалиште
бизниси
(услуги

за
за

преместување на бизнисите), вработување
персонал, комерцијално или индустриско
управување
(591) темно сина, светлосина, бела и
портокалова
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; изложби (организирање изложби) за
комерцијални или рекпамни цели, агенции за
рекпамирање, агенции за увоз и извоз,
изнајмување време за рекпамирање преку
медиумите, административна обработка на
нарачките за купување, администрација
(комерцијална администрација) за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица ,
изнајмување рекпамен простор, анализа на
цените, индустриско управување (помош за
комерцијално или индустриско управување),
ангажирање манекени за рекпамирање или
промовирање на производи, аукционерство,
информативни
агенции
(комерцијалноинформативни агенции), аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], информации (бизнис
информации),
барање
спонзорства,
испитување (бизнис испитување), бизнис
(помош во водењето бизнис), испитување на
јавното мислење, бизнис информации,
истражување (бизнис истражување), бизнис
испитување, јавно мислење (испитување на
јавното

мислење),

бизнис

истражување,

бизнис консултирање (професионално бизнис
консултирање,
бизнис
менаџмент
кај
уметничките

професии;

Трговски марки

книговодство,

(помош

за

комерцијално

и

индустриско управување), дактилографски
услуги, директно рекпамирање преку пошта,
дистрибуција на примероци, комерцијалноинформативни агенции, компјутерски бази на
податоци (систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци), компјутерски
бази на податоци (собирање информации во
компјутерски бази на податоци), економско
прогнозирање, компјутерско рекпамирање
преку интернет, експерти за ефикасност,
изводи од сметки (изработка на изводи од
сметки),
комуникациски
медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми),

за

малопродажба,

издавање

лиценци за стоки и услуги за други лица
(комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица),
консултации за раководење со персонал,
консултирање
консултирање),

(професионално
бизнис
маркетинг
истражување,

маркетинг студии, раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со датотеки),
надворешно рекламирање, нарачки за
купување (административна , обработка на
нарачките за купување), раководење со
персонал (консултации за раководење со
персонал), објавување рекламни текстови,
ревизија

.обработка

(административна

обработка на нарачките за купување), помош
во водењето бизнис, помош за комерцијално
или индустриско управување, секретарски
услуги, систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци , потрошувачи
(комерцијални информации и советување на
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потрошувачи)

[советувалиште

за

(510, 511)

потрошувачи], служби за споредување на

кл. 29

цените, сметки (изработка на изводи од
сметки), трговски саеми (организирање

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

трговски саеми)
рекпамни

или
цели

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

кл. 41
образование; подготвување на
наставата,
насочување
(професионално

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

насочување)

со

жита, леб, производи од тесто и слатки,

образованието и оспособувањето; конгреси
(организирање
и
водење
конгреси)

сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

конференции (организирање и водење
конференции), семинари (организирање и

мирудии); мирудии; мраз

водење
семинари),
(организирање и водење

(111) 26155
(210) TM 2017/1081

за

комерцијални

[совети

организирање

и

во

врска

симпозиуми
симпозиуми)

водење

месо, риба, живина и дивеч, месни

(151) 19/06/2018
(220) 08/11/2017

конгреси,

(181) 08/11/2027

водење конференции,
и
водење
концерти,

(450) 30/06/2018

организирање
организирање

и

организирање
организирање

и водење работилници,
и
водење
семинари,

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK

организирање
организирање

и
водење
симпозиуми,
изложби за културни или

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

образовни

цели,

практична

обука

(300)

(540)

[демонстрирање], обезбедување електронски
он-лајн публикации што не можат да се
даунлодираат,
он-лајн
електронски книги и списанија

публикување

(111) 26156

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/1080

(220) 08/11/2017
(181) 08/11/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BELANI
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
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,
сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за
печење,

VIVA LA VITA

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии); мирудии; мраз

(591)
(554)
(551) индивидуална
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(181) 10/11/2027

(510, 511)

(450) 30/06/2018

кл. 35

услуги за посредување во трговија;

(300) 87443698 10/05/2017 US
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

рекламирање;
преку

One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US

кл. 39
логистички услуги за транспорт;
транспортирање стоки; патнички транспорт;

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

транспортирање; информирање за превоз;
посредување за превоз; шпедитерски услуги;

(540)

изнајмување

AQUA-GRIP
(591)
(554)

камиони;

кл. 8 бричеви и жилети; диспензери, касети,
држачи, и кертриџи, сите специјално
дизајнирани за и што содржат жилети; делови
и опрема за сите горенаведените производи
(151) 19/06/2018
(220) 10/11/2017
(181) 10/11/2027
(450) 30/06/2018

рекламирање
интернет

превезување

со

камиони;
превоз
со
автомобили
кл. 45 издавање на лиценци за интелектуална
сопственост
(111) 26146
(210) TM 2017/1091

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26196
(210) TM 2017/1086

компјутерско

(151) 19/06/2018
(220) 13/11/2017
(181) 13/11/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Георги Димитров
ул. 4 бр. 151 Бардовци, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(300)
(732) Маја Перковска Попоска
ул.Јуриј Гагарин бр. 75а, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услугиподготвување на
наставата;забава;спортски
активности

Трговски марки

културни

(111) 26150

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1093

(220) 14/11/2017
(181) 14/11/2027
(450) 30/06/2018

(591) сина, сива, бела, црна
(554)
(551) индивидуална

и

(300)
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(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз;

One Gillette Park, Boston, Massachusetts

тапиока и саго; брашно и производи од жито;

02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

леб; колачи и слаткарски производи;
сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз; спојување, за

START
(591)
(554)

доброто
на
другите,
на
производи
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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспензери, касети,
држачи и кертриџи, сите специјално
дизајнирано за и што содржат жилети; делови
и опрема за сите горенаведени производи
(111) 26157

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1094

(220) 14/11/2017
(181) 14/11/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) КАМ ДОО
ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

(111) 26169

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/1099

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(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)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна
(554)
(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
медиуми за малопродажба), услуги при
трговија на големо и мало и увоз-извоз со:
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(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(111) 26170

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/1100

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 30/06/2018
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(732) BMJ Industries FZCO

line рекламирање по пат на компјутерска

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamara, Ras

мрежа;

Al Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски
услуги во врска со портали и веб страни;

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

обезбедување на пристап до содржина, веб
страни и портали; електронска пошта;

обработка

на

текстови

обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната компјутерска мрежа (провајдери
на услуги); обезбедување пристап до бази на
податоци; пренесување слики и пораки со
помош
на
компјутери
кл. 41
забава, спортски и културни
активности; он-лајн публикување во врска со
забава, спортски и културни активности;
електронско
објавување
текстови
(591) сина, златна, црна

кл. 42 дизајнирање веб страни; креирање и

(554)
(551) индивидуална

одржување на веб страни; хостирање на веб
страни и портали

(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

(111) 26181

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/1120

(220) 16/11/2017
(181) 16/11/2027

(111) 26172
(210) TM 2017/1101

(151) 13/06/2018
(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 30/06/2018

(450) 30/06/2018
(300)
(732) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

(300)
(732) Друштво за трговија и услуги

ул. Андреја Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ЦРНОБЕЛО МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ул. ДЕВОЛ бр. 33А, Скопје - Карпош, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SOLDESAM gocce
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, односи со јавноста; on-

Трговски марки

препарати;
медицински

фармацевтски

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицинатаи
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи за луѓето и животните; фластери,
материјали за завои,
материјали
за
пломбирање заби, забарски смоли, средства
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за дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 26182

(151) 13/06/2018

(591) светло и темно зелена, црвена, бела

(210) TM 2017/1121

(220) 16/11/2017
(181) 16/11/2027

(554)
(551) индивидуална

(450) 30/06/2018
(300)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работење;

(732) Друштво за производство и трговија

управување

и услуги ВиБ ТРЕЈДИНГ ГРУП ДОО увозизвоз Скопје

работи; консалтинг и менаџмент услуги во
областа на енергетската ефикасност; бизнис

ул. Драгутин Аврамовски Гуте бр. 22, 1000,
Скопје, MK

испитување, бизнис истражување, бизнис
консултирање, бизнис пребарување, бизнис

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

проценки од областа на енергетскиот сектор,
експерти
за
ефикасност

(540)

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот,
катастар;
објекти

со

работата,

катастар

на

канцелариски

инфраструктурни

кл. 41 обука, организирање и водење на обуки
од областа на енергетиката; едукација за
(591) црвена, жолта, окер, жолтозелена,

подземен катастар за мрежни линиски
инфранструктуени објекти од водовод,

црна, бела

канализација, телекомуникации, енергетика и

(554)
(551) индивидуална

пропратни инфраструктурни објекти

(510, 511)
кл.
4

дрвени

брикети

пелети

(111) 26236
(210) TM 2017/1125

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало

(151) 20/06/2018
(220) 20/11/2017
(181) 20/11/2027
(450) 30/06/2018

на дрвени брикети - пелети, и на печки и
камини на палети

(300)

(111) 26177

(151) 13/06/2018

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(210) TM 2017/1122

(220) 16/11/2017
(181) 16/11/2027

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

(450) 30/06/2018

(540)

(300)
(732) Гечевски Лазар
ул. Васил Главинов бр. 3/3-1, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(111) 26238

(151) 20/06/2018

податоци, компјутери, компјутерски програми

(210) TM 2017/1127

(220) 21/11/2017

(изнајмување

(181) 21/11/2027
(450) 30/06/2018

компјутерски
компјутерски

компјутерски

програми),

програми
(изработка
на
програми),
компјутерски

(300)
(732) Друштво за промет, трговија и

програми (инсталирање на
програми);
компјутерски

услуги МОТОРСПОТ ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје

(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување на

бул.„8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје,

компјутерски

MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

програми
програми),

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(советување за
компјутерски
програми),
компјутерско
програмирање,

програми),
(умножување
компјутерски

компјутерски
програми

компјутерски
компјутерски
програми

конверзија на податоци од физички на
електронски носачи, програми, сервери,
размена

на

податоци,
системи

компјутерски
програмирање

и

компјутерски

(111) 26180

(151) 13/06/2018

(210) TM 2017/1130

(220) 22/11/2017
(181) 22/11/2027

(591) црна, бела, црвена, сива

(450) 30/06/2018

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

програми

(300)
(732) Друштво за услуги ЦМХ СОЛУШНС

12

возила

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
изнајмување време за пристап на глобална
компјутерска мрежа, информации од областа
на
телекомуникациите,
терминали,
комуникација

ДООЕЛ Скопје
ул. „Даме Груев“ бр. 18-2/1-1, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

компјутерски
со
мобилни

телефони, обезбедување пристап до бази на
податоци, повикување, пренесување преку
сателит

(591) темна зелена, тиркизна, светло зелена

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со нив;

(554)
(551) индивидуална

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изаработка и развој на компјутерски хардвер

(510, 511)
кл. 35
аутсорсинг услуги (поддршка на

и

за

бизниси); аутсорсинг во бизнис операции;

интернет; анализа на компјутерски системи;
изнајмување на веб сервери; изнајмување

софтвер;

алатки

бизнис менаџмент на повикувачки центри;
менаџмент на повикувачки центри за други

компјутерски програми, компјутерски бази на

кл. 38 телефонски услуги; телефонски услуги

Трговски марки

за

пребарување
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за

корисници

-

повикувачки

центар;

телефонски услуги за корисници - контакт

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

центар; комуникациски услуги преку телефон;
услуги преку електронска пошта; услуги преку
чет-соби за разговори; интернет комуникација
кл. 45 услуги преку онлајн социјални мрежи
(111) 26239

(151) 20/06/2018

(210) TM 2017/1132

(220) 22/11/2017
(181) 22/11/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Dompe' farmaceutici S.p.a.
Via San Martino della Battaglia, 12 - 20122
Milano, IT
(740) Друштво за застапување од областа на

(591) црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
диететска

храна

и

супстанци

прилагодени за медицинска употреба;
диететски додатоци за луѓето; пијалоци како

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

диететски додатоци

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 26154

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1223

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(591)
(554)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 аналгетски препарати; антипиретски

(540)

препарати; нестероидни антиинфламаторни
препарати;
препарати
против
болки;
препарати за грип; деконгестивни препарати
(111) 26153

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1222

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(540)
(111) 26197

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1224

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)

(591)
(554)

(732) Tenneco Automotive Operating
Company Inc., a Delaware corporation

(551) индивидуална

500 Noorth Field Drive, Lake Foest, IL 60045,

(510, 511)
кл. 18 производи од кожа и имитации на кожа,

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кои не се вклучени во други класи, патни
ковчези (багаж), куфери на тркалца, рачни

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

куфери, портфолио торби, паричници, ранци;
чадори, чадори за сонце и бастуни, освен
ранци и производи наменети за спортување
кл. 25 облека, горна облека, капи и обувки;
освен: облека за на плажа, спортска облека,

(591)
(554)

обувки за спорт и производи за употреба при
спортување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини за возила; издувни системи,
делови и опрема за моторни возила; издувни
лонци за возила; адаптерски цевки за издувни
системи, филтри за честички од дизел горива,
цврсти

каталитички

редукциони

системи,

каталитички конвертери, спони за издувни
системи, издувни цевки, машински спојници,
цевки за издувни системи; пригушувачи на
бучава и издувни системи за возила, делови и
опрема за нив
(111) 26198

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1225

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD
ANONIMA

кл. 35 услуги за малопродажба со облека,
капи, обувки и разни торби, ранци и модни
додатоци; освен облека за на плажа, спортска
облека, обувки за спортување, наочари и
ранци наменети за спортување и спортски
производи
(111) 26199

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1226

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD
ANONIMA
San Jose - Santa Ana Forum II Edificio
Pacheco Coto, Cuarto Piso, CR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

San Jose - Santa Ana Forum II Edificio
Pacheco Coto, Cuarto Piso, CR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Трговски марки
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(591) црна, бела, црвена и сите нијанси на
кафена
(554)
(591)

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)
(551) индивидуална

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено

(510, 511)
кл. 18 куфери и патни ковчези направени од

слаткарски десерти, десерти базирани на

платно,

синтетички

материјали,

кожа

и

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати
десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен

имитација на кожа; торби за патување, рачни
торби, патни торбици, портфолио тип на

сок и шеќер

актовки, ташнички, ранци и паричници
изработени од кожа и вештачка кожа

(111) 26214
(210) TM 2017/1228

(151) 19/06/2018
(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027

кл. 25 облека, горна облека, капи и обувки
кл. 35 услуги за малопродажба со облека,

(450) 30/06/2018

капи, обувки и разни торби, ранци и модни

(300)

додатоци; часовници, сапуни парфимерија,
етерични масла, козметика, очила и очила за

(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

сонце, апарат за снимање, пренос или
репордикција на звук или слики

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на

(111) 26213

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1227

(220) 19/12/2017

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(181) 19/12/2027
(450) 30/06/2018

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(300)
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) темно виолетова, темно сина, црвена,
жолто-златна, црна и бела
(554)

304 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр.6/2018

30 Јуни 2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26217

(151) 19/06/2018

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено

(210) TM 2017/1230

(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027

слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати

(300)

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер

(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

(450) 30/06/2018

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
(111) 26215
(210) TM 2017/1229

(151) 19/06/2018
(220) 19/12/2017

ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на

(181) 19/12/2027
(450) 30/06/2018

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(300)
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на
зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено
слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати

(591) темно виолетова, темно сина, црвена,
розева, жолта, жолто-златна, портокалова,
црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено
слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати
десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер
Трговски марки

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер
(111) 26218

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1231

(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
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(740) Друштво за застапување од областа на

(510, 511)

индустриската сопственост ЖИВКО

кл.

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

ветеринарни препарати

(540)

(111) 26148
(210) TM 2017/1233

5

фармацевтски,

медицински

и

(151) 19/06/2018
(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(591) црна, бела, зелена и сите нијанси на
црвена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CORTEVA

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено
слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати
десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и
шумарството; адјуванти; ѓубрива; адитиви за
промена на почвата; гени на семе за

(111) 26149

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1232

(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027
(450) 30/06/2018

(300)
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC

земјоделско
производство
кл. 5 пестициди, препарати за уништување на
штетници,
фунгициди,
инсектициди

(540)

и

кл. 31 земјоделски семиња
(111) 26147

(151) 19/06/2018

(210) TM 2017/1234

(220) 19/12/2017
(181) 19/12/2027

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

хербициди

(450) 30/06/2018
(300)
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

MENDIAXON
(591)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(554)

(540)

(551) индивидуална
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шумарството; адјуванти; ѓубрива; адитиви за

CORTEVA AGRISCIENCE

промена на почвата; гени на семе за

(591)
(554)

земјоделско
производство
кл. 5 пестициди, препарати за уништување на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,

Трговски марки

хортикултурата

и

штетници,
фунгициди,
инсектициди

хербициди

и

кл. 31 земјоделски семиња
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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)

9

26143

25

26237

30

26192

34

26169

1

26147

9

26171

28

26166

30

26200

34

26170

1

26148

9

26193

28

26203

30

26201

34

26216

3

26152

9

26202

28

26235

30

26204

34

26234

3

26173

9

26203

28

26237

30

26213

35

26127

3

26219

10

26158

29

26133

30

26214

35

26128

4

26182

10

26159

29

26134

30

26215

35

26129

5

26147

10

26162

29

26141

30

26217

35

26130

5

26148

10

26163

29

26142

30

26218

35

26131

5

26149

11

26126

29

26155

30

26222

35

26132

5

26153

11

26168

29

26156

30

26223

35

26136

5

26154

11

26173

29

26183

30

26224

35

26137

5

26158

11

26203

29

26194

30

26225

35

26138

5

26159

12

26203

29

26195

30

26226

35

26140

5

26161

12

26238

29

26206

30

26227

35

26143

5

26162

14

26203

30

26125

30

26228

35

26144

5

26163

18

26198

30

26134

30

26231

35

26145

5

26173

18

26199

30

26135

30

26232

35

26146

5

26181

18

26203

30

26139

31

26134

35

26157

5

26184

18

26235

30

26140

31

26147

35

26166

5

26212

18

26237

30

26141

31

26148

35

26167

5

26236

19

26126

30

26142

31

26194

35

26168

5

26239

20

26126

30

26155

31

26195

35

26172

5

26247

20

26144

30

26156

31

26206

35

26176

6

26126

20

26230

30

26160

31

26240

35

26177

7

26197

21

26126

30

26168

32

26141

35

26178

8

26126

21

26173

30

26174

32

26164

35

26180

8

26150

25

26146

30

26175

32

26165

35

26182

8

26151

25

26166

30

26187

32

26240

35

26185

9

26126

25

26198

30

26188

33

26179

35

26186

9

26136

25

26199

30

26189

33

26210

35

26193

9

26137

25

26203

30

26190

33

26211

35

26196

9

26138

25

26235

30

26191

33

26240

35

26198
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35

26199

36

26132

38

26137

41

26193

42

26244

35

26200

36

26136

38

26138

41

26203

42

26245

35

26201

36

26137

38

26171

41

26220

43

26125

35

26202

36

26138

38

26172

41

26221

43

26194

35

26203

36

26177

38

26180

41

26230

43

26195

35

26204

36

26185

38

26185

41

26244

43

26200

35

26220

36

26186

38

26186

41

26245

43

26201

35

26224

36

26202

38

26238

42

26126

43

26204

35

26229

36

26203

39

26140

42

26127

43

26205

35

26233

36

26220

39

26196

42

26136

43

26207

35

26235

36

26242

39

26209

42

26137

43

26208

35

26237

36

26243

39

26229

42

26138

43

26220

35

26241

36

26246

40

26126

42

26142

43

26229

35

26244

37

26126

41

26145

42

26171

44

26173

35

26245

37

26143

41

26146

42

26172

45

26176

36

26128

37

26203

41

26167

42

26185

45

26180

36

26129

37

26233

41

26172

42

26186

45

26196

36

26130

38

26127

41

26176

42

26230

36

26131

38

26136

41

26177

42

26238

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)

(111)

(210)

Зимбаков Робин

26194

MK/T/ 2011/272

Зимбаков Робин

26195

MK/T/ 2011/273

Друштво за информатички инженеринг Неоком АД Скопје and Друштво за
информатички инженеринг Неоком АД Скопје

26127

MK/T/ 2014/781

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД
Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

26200

MK/T/ 2017/200

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД
Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

26201

MK/T/ 2017/201

Друштво за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија АЛФА СИД
Андријана ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

26204

MK/T/ 2017/202

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица

26205

MK/T/ 2017/206

Трговски марки
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Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица

26207

MK/T/ 2017/207

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛПАК ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица

26208

MK/T/ 2017/208

Новомак дооел Скопје

26126

MK/T/ 2017/251

Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

26233

MK/T/ 2017/411

Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги БДТ ТРАНСПОРТ И
ЛОГИ

26209

MK/T/ 2017/441

Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје

26202

MK/T/ 2017/458

КОМПАНИЈА АТАНАСОВСКИ ДОО

26206

MK/T/ 2017/471

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

26158

MK/T/ 2017/856

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

26159

MK/T/ 2017/857

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје

26143

MK/T/ 2017/881

Хрома-Инженеринг Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Богданци

26161

MK/T/ 2017/882

N.P.T. Trepharm

26162

MK/T/ 2017/883

N.P.T. Trepharm

26163

MK/T/ 2017/884

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

26166

MK/T/ 2017/885

Друштво за производство, трговија и услуги ОВАЛЕКС - ТРЕЈД ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

26168

MK/T/ 2017/891

Wal-Mart Stores, Inc.

26128

MK/T/ 2017/893

Wal-Mart Stores, Inc.

26129

MK/T/ 2017/894

Wal-Mart Stores, Inc.

26130

MK/T/ 2017/895

Wal-Mart Stores, Inc.

26131

MK/T/ 2017/896

Wal-Mart Stores, Inc.

26132

MK/T/ 2017/897

Друштво за трговија и услуги НЕХТ ГЕН ДООЕЛ Скопје

26167

MK/T/ 2017/902

ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје

26133

MK/T/ 2017/903

ЕЛИКО ОЛИВА ГАРДЕН ДООЕЛ Скопје

26134

MK/T/ 2017/904

Mastercard International Incorporated

26136

MK/T/ 2017/909

Mastercard International Incorporated

26137

MK/T/ 2017/910

Mastercard International Incorporated

26138

MK/T/ 2017/911

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

26139

MK/T/ 2017/915

Друштво за трговија и услуги АМАРЕТИ ДОЛЧЕ ДООЕЛ Скопје

26140

MK/T/ 2017/919

IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

26244

MK/T/ 2017/921

IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED

26245

MK/T/ 2017/922
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Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз

26142

MK/T/ 2016/729

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26160

MK/T/ 2016/862

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

26174

MK/T/ 2017/1013

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

26175

MK/T/ 2017/1014

Коцев Тодорче

26171

MK/T/ 2017/1030

Pozavarovalnica Sava, d.d.

26242

MK/T/ 2017/1046

Pozavarovalnica Sava, d.d.

26243

MK/T/ 2017/1047

Pozavarovalnica Sava, d.d.

26246

MK/T/ 2017/1048

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги
во прометот и трговија увоз-извоз Скопје

26241

MK/T/ 2017/1051

The Procter & Gamble Company

26152

MK/T/ 2017/1078

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

26145

MK/T/ 2017/1079

МАКПРОГРЕС ДОО

26156

MK/T/ 2017/1080

МАКПРОГРЕС ДОО

26155

MK/T/ 2017/1081

THE GILLETTE COMPANY LLC

26151

MK/T/ 2017/1083

Маја Перковска Попоска

26196

MK/T/ 2017/1086

Георги Димитров

26146

MK/T/ 2017/1091

THE GILLETTE COMPANY LLC

26150

MK/T/ 2017/1093

КАМ ДОО

26157

MK/T/ 2017/1094

BMJ Industries FZCO

26169

MK/T/ 2017/1099

BMJ Industries FZCO

26170

MK/T/ 2017/1100

Друштво за трговија и услуги ЦРНОБЕЛО МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз

26172

MK/T/ 2017/1101

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

26181

MK/T/ 2017/1120

Друштво за производство и трговија и услуги ВиБ ТРЕЈДИНГ ГРУП ДОО увозизвоз Скопје

26182

MK/T/ 2017/1121

Гечевски Лазар

26177

MK/T/ 2017/1122

BOSNALIJEK d.d.

26236

MK/T/ 2017/1125

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

26238

MK/T/ 2017/1127

Друштво за услуги ЦМХ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје

26180

MK/T/ 2017/1130

Dompe' farmaceutici S.p.a.

26239

MK/T/ 2017/1132

Philip Morris Brands Sarl

26234

MK/T/ 2016/1092

Лидија Балтовска

26240

MK/T/ 2016/1130

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

26210

MK/T/ 2017/17
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Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

26211

MK/T/ 2017/18

Cott Beverages, Inc

26164

MK/T/ 2017/164

Cott Beverages Inc.

26165

MK/T/ 2017/186

Астериа Ворлд Ворк

26176

MK/T/ 2014/1326

Џорџ Цветковски

26247

MK/T/ 2015/357

Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт

26144

MK/T/ 2015/448

Amgen Inc. (a Delaware corporation)

26212

MK/T/ 2017/642

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

26178

MK/T/ 2017/643

Philip Morris Brands Sarl

26216

MK/T/ 2017/648

Amouage SAOC

26219

MK/T/ 2017/650

Hygiene Service Profit M. LTD

26173

MK/T/ 2017/655

Cooley Distillery Riverstown

26179

MK/T/ 2017/656

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

26220

MK/T/ 2017/661

Здружение за декриминализација на канабис БИЛКА Скопје

26221

MK/T/ 2017/665

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26222

MK/T/ 2017/670

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26223

MK/T/ 2017/671

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26224

MK/T/ 2017/672

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26225

MK/T/ 2017/673

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26226

MK/T/ 2017/674

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26227

MK/T/ 2017/675

Друштво за производство, промет и услуги ЖИТО-ПРОМ Зоран ДООЕЛ
Гевгелија

26228

MK/T/ 2017/676

КАМФУД ДООЕЛ Скопје

26229

MK/T/ 2017/677

ДТГМУ ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

26183

MK/T/ 2017/681

Трговско друштво за инженеринг ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО Скопје

26230

MK/T/ 2017/682

Natur Produkt Zdrovit Sp.z.o.o.

26184

MK/T/ 2017/689

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

26185

MK/T/ 2017/692

Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје

26186

MK/T/ 2017/693

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

26231

MK/T/ 2017/695
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Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ

26235

MK/T/ 2017/696

Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ

26237

MK/T/ 2017/697

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

26187

MK/T/ 2017/706

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac

26188

MK/T/ 2017/707

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

26189

MK/T/ 2017/708

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

26190

MK/T/ 2017/709

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

26191

MK/T/ 2017/710

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Pozarevac

26192

MK/T/ 2017/711

Моника Илиева

26193

MK/T/ 2017/715

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп

26232

MK/T/ 2017/717

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (d.t. Chipita)

26135

MK/T/ 2017/727

Bayer Intellectual Property GmbH

26153

MK/T/ 2017/1222

Bayer Intellectual Property GmbH

26154

MK/T/ 2017/1223

Tenneco Automotive Operating Company Inc., a Delaware corporation

26197

MK/T/ 2017/1224

ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA

26198

MK/T/ 2017/1225

ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA

26199

MK/T/ 2017/1226

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26213

MK/T/ 2017/1227

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26214

MK/T/ 2017/1228

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26215

MK/T/ 2017/1229

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26217

MK/T/ 2017/1230

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26218

MK/T/ 2017/1231

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC

26149

MK/T/ 2017/1232

E.I. du Pont de Nemours and Company

26148

MK/T/ 2017/1233

E.I. du Pont de Nemours and Company

26147

MK/T/ 2017/1234

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

26141

MK/T/ 2015/761

Bentley Motors Limited

26203

MK/T/ 2014/929

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

26125

MK/T/ 2008/271
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ПРОМЕНИ
(111) 3164

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER

(732) RIO TINTO ALCAN INC
Quebec, CA

COMPANY
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 ,
US

(111) 1634
(732) I.W.S. Nominee Company Limited

(111) 14574

New Wing, Somerset House, The Strand,
London, England, WC2R 1LA, GB

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

(111) 2312

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 ,
US

(732) H.J. Heinz Company
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15222, US

(111) 13866
(732) YILDIZ HOLDING A.S.

(111) 4653

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak,
No:6/1 Uskudar, Istanbul, TR

(732) H.J. Heinz Company
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

(111) 13839

15222, US

(732) Wyeth LLC

(111) 7143

235 East 42nd StreetNew York, NY 10017,
US

(732) D & M Holdings Inc
2-1, Nisshincho, Kawasaki-ku, Kawasaki-

(111) 13869

shi, Kanagawa, JP

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite

(111) 8265

1800, Chicago IL 60654, US

(732) St. Ives Laboratories, Inc
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ

(111) 14110

07632, US

(732) Caffe Nero Group Limited
3 Neal Street, 2nd Floor London WC2h

(111) 10980
(732) Македонски Телеком Акционерско

9PU, US

друштво за електронски комуникации -

(111) 13647

Скопје
ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје, MK

(732) Bluetooth SIG, Inc.
5209 Lake Washington Boulevard NE,
Suite 350 Kirkland, Washington 98033, US

(111) 11411
(732) Monsoon Accessorize Limited

(111) 15233

1 Nicholas Road, London, W114AN, GB

(732) Himalaya Global Holdings Ltd.
Corporation under the laws of Cayman

(111) 14575

Islands
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106 Elizabethan Square, PO Box 1162,

(732) Друштво за угостителство и

KY1-1102, Grand Cayman, KY

услуги ДЦ САПОРТ ДООЕЛ Скопје
ул. Пиринска бр.23, 1000, Скопје, MK

(111) 13853
(732) SANYANG MOTOR CO., LTD.
NO. 3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu,

(111) 16341
(732) Aventisub LLC, a Delaware

TW

corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,

(111) 16151

Delaware 19807, US

(732) Chubb Limited
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH

(111) 16325

(111) 16702

(732) Друштво за угостителство и
услуги ДЦ САПОРТ ДООЕЛ Скопје
ул. Пиринска бр.23, 1000, Скопје, MK

(732) Chubb Limited
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH

(111) 20210
(111) 16150
(732) Chubb Limited

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH

200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316 ,
US

(111) 15966

ПРЕНОС
(111) 4151

(732) H.J. Heinz Company Brands LLC

(732) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS
EXPLOITATION S.A.

One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15222, US

7 Chimarаs str., Maroussi Attiki, GR
(111) 2315
(111) 2312

(732) H.J. Heinz Company Brands LLC

(732) H.J. Heinz Company Brands LLC
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15222, US

15222, US
(111) 4653
(111) 2313
(732) H.J. Heinz Company Brands LLC

(732) H.J. Heinz Company Brands LLC
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

15222, US

15222, US
(111) 4654
(111) 2314

Трговски марки
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One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

(732) Vjollca Hoxha; Lorela Hoxha; Sara

15222, US

Hoxha; Redia Hoxha; Itan Hoxha
Rr."Pandi Dardha", Laprake, Tirane, AL

(111) 6927
(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P

(111) 13843
(732) VALTELINA Sh.p.k.

11445 Compaq Center Drive West,
Houston, Texas 77070, US

Rr. , Tirane, AL
(111) 13844

(111) 6928
(732) Hewlett-Packard Development

(732) Vjollca Hoxha; Lorela Hoxha; Sara
Hoxha; Redia Hoxha; Itan Hoxha

Company, L.P
11445 Compaq Center Drive West,

Rr. "Pandi Dardha", Laprake, Tirane, AL

Houston, Texas 77070, US

(111) 13844
(732) VALTELINA Sh.p.k.

(111) 7672

Rr. "Pandi Dardha" Laprake, Tirane, AL

(732) GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited

(111) 15654

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(732) Carlson Hotels, Inc
Carlson Parkway, P. O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, US

(111) 7743
(732) GlaxoSmithKline Consumer

(111) 16175

Healthcare (UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford,

(732) BGP Products Operation GmbH
Hegenheimermattweg 127, Allschwill,

Middlesex, TW8 9GS, GB

4123, CH

(111) 13842
(732) Vjollca Hoxha; Lorela Hoxha; Sara

(111) 16740
(732) GlaxoSmithKline Consumer

Hoxha; Redia Hoxha; Itan Hoxha

Healthcare (UK) IP Limited

Rr."Pandi Dardha", Laprake, Tirane, AL

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 13842
(732) VALTELINA Sh.p.k.
Rr."Pandi Dardha", Laprake, Tirane, AL

(111) 16875
(732) SP BRAND HOLDING EEIG
Culliganlaan 2A, 1831 Diegem , BE

(111) 13843
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СПОЈУВАЊА
(111) 3164
(732) RIO TINTO CANADA HOLDING INC
Quebec, CA

(111) 15966
(732) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

(111) 6811
(732) Yasar Holding Anonim Sirketi

бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,
Скопје, MK

Şehit Fethibey Caddesi No: 120 Konak,
Izmir, TR

(111) 16325

(111) 7143

(732) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

(732) D & M Holdings Inc

бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000,

2-1, Nisshincho, Kawasaki-ku, Kawasakishi, Kanagawa, JP

Скопје, MK

ОБНОВУВАЊА
(111) 3164

(186) 08/08/2026

(111) 4141

(186) 20/07/2026

(111) 1632

(186) 25/03/2026

(111) 1634

(186) 16/02/2026

(111) 2039

(186) 05/09/2027

(111) 6135

(186) 04/05/2025

(111) 2224

(186) 19/09/2026

(111) 4605

(186) 17/09/2026

(111) 2312

(186) 15/08/2026

(111) 2361

(186) 05/08/2026

(111) 2369

(186) 23/08/2016

(111) 6799

(186) 02/02/2026

(111) 6811

(186) 27/03/2026

(111) 6927

(186) 19/04/2026

(111) 6928

(186) 19/04/2026

(111) 6946

(186) 29/04/2026

(111) 6937

(186) 23/05/2026

(111) 7042

(186) 20/06/2026
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(111) 5922

(186) 12/07/2026

(111) 7072

(186) 17/07/2026

(111) 7106

(186) 06/08/2026

(111) 7113

(186) 21/08/2026

(111) 9413

(186) 23/08/2026

(111) 7143

(186) 26/08/2026

(111) 7152

(186) 28/08/2026

(111) 7153

(186) 28/08/2026

(111) 7154

(186) 28/08/2026

(111) 7155

(186) 28/08/2026

(111) 7156

(186) 28/08/2026

(111) 7157

(186) 28/08/2026

(111) 7158

(186) 28/08/2026

(111) 7159

(186) 28/08/2026

(111) 7160

(186) 28/08/2026

(111) 7161

(186) 28/08/2026

(111) 7162

(186) 28/08/2026

(111) 7163

(186) 28/08/2026

(111) 7164

(186) 28/08/2026

(111) 7279

(186) 02/09/2026

(111) 7705

(186) 27/09/2026

(111) 7625

(186) 24/10/2026

(111) 7610

(186) 24/04/2027

(111) 8469

(186) 18/06/2018

(111) 14575

(186) 20/01/2026

(111) 14574

(186) 20/01/2026

(111) 12315

(186) 27/01/2026

(111) 13423

(186) 09/03/2026

(111) 13842

(186) 22/03/2026

(111) 13843

(186) 22/03/2026

(111) 13844

(186) 22/03/2026

(111) 13866

(186) 12/04/2026

(111) 15030

(186) 29/05/2026

(111) 15474

(186) 29/05/2026

(111) 13839

(186) 19/06/2026

(111) 13859

(186) 27/06/2026
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(111) 13869

(186) 30/06/2026

(111) 14047

(186) 07/07/2026

(111) 13997

(186) 18/07/2026

(111) 15735

(186) 31/07/2026

(111) 14110

(186) 08/08/2026

(111) 14272

(186) 11/08/2026

(111) 13647

(186) 11/08/2026

(111) 15233

(186) 15/08/2026

(111) 13698

(186) 17/08/2026

(111) 14043

(186) 21/08/2026

(111) 13853

(186) 24/08/2026

(111) 13992

(186) 25/09/2026

(111) 13989

(186) 26/09/2026

(111) 14414

(186) 02/10/2026

(111) 14342

(186) 30/11/2026

(111) 14466

(186) 10/05/2027

(111) 14976

(186) 18/09/2027

(111) 17646

(186) 18/02/2028
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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) 836

(45) 30/06/2018

(21) ID 2017/6

(22) 17/03/2017

(18) 17/03/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Давков Константин (ул. Франклин Рузвелт 6/26, 1000 Скопје)
(73) Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт 6/26, 1000 Скопје,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
(51) 09-01
(54) Шише

Индустриски дизајн
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(11) 832

(45) 30/06/2018

(21) ID 2017/18

(22) 12/10/2017

(18) 12/10/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Трајко Митрески (ул. 7 Ноември бр. 1)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"
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(11) 833

(45) 30/06/2018

(21) ID 2017/19

(22) 12/10/2017
(18) 12/10/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Трајко Митрески (ул. 7 Ноември бр. 1)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"

Индустриски дизајн
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(11) 834

(45) 30/06/2018

(21) ID 2017/20

(22) 12/10/2017

(18) 12/10/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Трајко Митрески (ул. 7 Ноември бр. 1)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски
Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "БОЈЛЕР"

Индустриски дизајн
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(11) 835

(45) 30/06/2018

(21) ID 2017/21

(22) 03/11/2017

(18) 03/11/2022
(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата ()
(73) НИМЕТ ДООЕЛ Скопје,
ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје, MK
(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ
(51) 09-01
(54) "Шише"
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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)

(11)

09-01

836

23-03

832

23-03

833

23-03

834

09-01

835

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)

(11)

(21)

Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје

836

MK/I/ 2017/6

832

MK/I/ 2017/18

833

MK/I/ 2017/19

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

834

MK/I/ 2017/20

НИМЕТ ДООЕЛ Скопје,

835

MK/I/ 2017/21

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

Индустриски дизајн
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ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
219. Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје
Ул. Димитрие Чуповски број 4-1/14
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3126-462
факс.02 3115-677
e-mail:mlegis@t.mk
220. Филип Ристески, адвокат
ул. Даме Груев бр. 7/8-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 452 289
e-mail: risteskifilip@hotmail.com
221. Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3
7000 Битола
Р.Македонија
тел/факс. 389 47 237384
е-маил. dimitrovski.adv@gmail.com
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ИСПРАВКИ
(210) TM 2017/1174
Списокот на производи/услуги според меѓународната класификација, треба да биде:
(510, 511)
Кл. 9: направи за контрола на автоматизација на домот;безжични комуникациски направи за
пренос на звук, податоци или слики;направи за пренос и прием на звук и податоци;самостојни
информациони направи со гласовна контрола;самостојни направи како персонални асистенти со
гласовна контрола кои интегрираат услуги кои се обезбедуваат преку апликации;звучници со
гласовна контрола;научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички апарати и
инструменти, апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување;апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика;машини за сметање;опрема за обработка на
информации;компјутери;апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија;магнетни
носачи на податоци;дискови за снимање;компакт дискови, ДВДа, и останати дигитални медиуми за
снимање;механизми за апаратите што се активираат со жетони;компјутерски софтвер;преносни
електронски направи за прием, пренос и читање текст, слики и звук преку безжичен Интернет
пристап;далечински управувачи за направи за снимање;далечински управувачи;далечински
управувачи за далечинско следење и контрола на функцијата и статусот на други електрични,
електронски, и механички направи или системи;компјутерски екрани на допир;дигитални аудио
плеери;аудио рекордери;дигитални видео плеери;преносни апарати за снимање, пренос и
репродукција на музика, слики, и видео;електронски апарати и инструменти за обука и
учење;камери;дигитални камери;софтвер за препраќање на пораки;компјутерски хардвер и
софтвер за обработка, репродукција, синхронизација, снимање, организирање, симнување,
прикачување, стриминг, примање, пуштање и гледање на телевизиски шоуа, филмови, текст,
слики, дигитални медиуми, мултимеиа, звук, слика и податочни фајлови;компјутерски софтвер за
пристап, надгледување, следење, пребарување, чување, делење на информации на теми од
генерален интерес;компјутерски софтвер, и периферни направи за персонализирано интерактивно
телевизиско (ТВ) програмирање;компјутерски софтвер, и периферни направи за користење при
прикажување и манипулирање со визуелни медиуми, графички слики, текст, фотографии,
илустрации, дигитална анимација, видео клипови, филмски снимки и аудио податоци, како и за
користење за социјално вмрежување;компјутерски програми за влез, работа и пребарување на
онлајн бази со податоци;компјутерски хардвер и софтвер за обезбедување интегрирана
телефонска комуникација со компјутеризирани глобални информациони мрежи;компјутерски
софтвер кој се користи за контрола на самостојни направи за информации и персонални асистенти
со гласовна контрола;компјутерски софтвер кој се користи во врска со услуги за претплата на
дигитални содржини, обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на
корисниците да побараат и да добијат содржини од дигитални медиуми;компјутерски софтвер за
креирање, творење, дистрибуирање, симнување, пренос, примање, пуштање, форматирање,
уредување, вадење, кодирање, декодирање, конвертирање, прикажување, чување и организирање
текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови,
документи и електронски дела и мултимедијални содржини;компјутерски софтвер кој овозможува
содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци,
документи и електронски дела да бидат симнувани на, и да им се пристапува на компјутер или
други преносни електронски направи за широка потрошувачка;компјутерски софтвер за пренос,
Исправки
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делење, примање, симнување, стриминг, прикажување и пренос на содржини, текст, визуелни
дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови, документи и
електронски дела преку преносни електронски направи и компјутери и глобални компјутерски и
комуникациски мрежи;персонални стерео звучници;микрофони;софтвер за препознавање на
карактери;софтвер за препознавање на глас;софтвер за електронска пошта и пораки;компјутерски
софтвер за форматирање и конвертирање на содржини, текст, визуелни дела, аудио дела,
аудиовизуелни дела, литературни дела, податоци, фајлови, документи и електронски дела во
форма компатибилна со преносни електронски направи и компјутери;компјутерски софтвер за
управување со лични информации, и за пристап, работа, и пребарување на аудио и
мултимедијални содржини, игри, и софтверски апликации;софтвер за звучни команди и
препознавање на звук, софтвер за преточување на говор во текст, и софтверски апликации кои се
активираат со звук;софтвер за симнување во вид на мобилни апликации за компјутери или други
преносни електронски направи за широка потрошувачка;компјутерски софтвер во областите
пренос и приказ на текст, слики и звук.
Кл35: рекламирање;услуги на рекламирање и маркетинг, имено, промовирање на стоки и услуги од
други;услуги на одработување на нарачано, имено, услуги поврзани со примање нарачки и
обработка;обезбедување информации за производи со цел помагање при избор на стока за
широка потрошувачка за задоволување на потребите на потрошувачот;обезбедување услуги за
оптимизација на машини за пребарување;услуги за споредување при пазарење имено,
промовирање на стоки и услуги од други;компјутеризирана база на податоци и управување со
фајлови;креирање индекси со информации, страници и други извори достапни на глобални
компјутерски мрежи и други електронски и комуникациски мрежи за други;обезбедување
информации за потрошувачи со цел селектирање на стоката за широка потрошувачка да биде во
согласност со спецификацијата и потребите на потрошувачот;пазарни информации и совети за
потрошувачи, имено, обезбедување можности за корисниците на Интернет да постираат
вреднувања, евалуации и препораки за широк дијапазон на стоки за широка потрошувачка;услуги
на онлајн малопродажни продавници со широка понуда на стоки за широка потрошувачка од
други;услуги на продавници на мало со широка понуда на стоки за широка потрошувачка од
други;услуги на продавници на мало и онлајн услуги на малопродажба во врска со книги,
електроника за широка потрошувачка, храна, вино и пијалоци, кујнски производи, производи за
чистење, садови за готвење, покуќнина, облека, производи за лична нега, производи за животни,
спротска опрема, опрема за кампување, играчки, накит, цвеќиња, обувки и капи;водење на
работењето;управување со работата;канцелариски работи;обезбедување именици со телефонски
броеви, бизнис адреси, адреси за електронска пошта, страници од мрежа, адреси и телефонски
броеви од луѓе, места и организации.
Кл 38: услуги на телекомуникации;услуги на телекомуникации, имено, електронски пренос на
аудио, визуелни и фајлови со мултимедијални содржини кои се стримувани и кои може да се
симнуваат преку компјутер и други комуникациски мрежи;електронски пренос на пораки, глас,
податоци и слики преку глобална комуникациска мрежа;електронски комуникации;електронски
пренос на информации и податоци;разнесување на пораки преку електронски
пренос;обезбедување пристап до форуми за дискусија;обезбедување онлајн електронски табли за
пренос на пораки помеѓу корисниците на компјутери во областа на информирање поврзано со
информации за стоки за широка потрошувачка;аудио емитување на рецитирање;аудио емитување
и пренос на поучни и забавни дигитални медиуми;безжични широкопојасни комуникациски
услуги;обезбедување пристап до интерактивни бази со податоци за пренос на пораки помеѓу
компјутерски корисници и претплатници во врска со книги, филмови, снимени содржини, игри,
играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални содржини, и други стоки за домаќинство и
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стоки за широка потрошувачка;обезбедување пристап до онлајн директориуми, бази со податоци,
актуелни настани, веб страни и блогови, и онлајн референтни материјали;обезбедување онлајн
портали и веб страни со едукативни и забавни содржини, имено, филмови, телевизиски шоуа,
аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, книги, театарски дела, литаратурни дела, спортски
настани, рекреативни активности, активности за слободно време во вид на хобија, турнири,
уметност, танц, мјузикли, култура, спортски и актуелни настани изложби, спортски обуки, клубови,
радио програми, комедија, драма, натпреварувања, визуелни уметнички дела, играње, игри,
фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, компјутерски објави, анимации, актуелни
настани, модни ревии, мултимедијални презентации, и интерактивни едукативни квизови;пренос
на подкасти, пренос на вебкасти;услуги на дигитални безжижни текстуални и нумерички
пораки;обезбедување на онлајн мрежа која им овозможува на корисниците да пристапат и да
делат содржини, текст, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, литературни дела,
податоци, фајлови, документи и електронски дела;обезбедување на корисници со време на
телекомуникациски пристап до електронски комуникациски мрежи со средства за идентификација,
лоцирање, групирање, дистрибуирање, и управување со податоци и линкови до компјутерски
сервери на трети лица, компјутерски процесори и компјутерски корисници;обезбедување
директориуми за телефонски броеви, бизнис адреси, адреси за електронска пошта, страници од
мрежа, адреси и телефонски броеви од луѓе, места и организации;обезбедување пристап до
помошни направи или електронски направи или електронски направи во вид на обезбедување
услуги за телекомуникациска поврзаност за пренос на слики, пораки, аудио, визуелни,
аудиовизиелни и мултимедијални дела помеѓу е-читателите, мобилни телефони, смартфони,
преносни електронски направи, преносни дигитални направи, таблети или компјутери;стриминг на
аудио, визуелни и аудиовизуелни материјали преку работењето;управување со
работата;канцелариски работи;обезбедување именици со телефонски броеви, бизнис адреси,
адреси за електронска пошта, страници од мрежа, адреси и телефонски броеви од луѓе, места и
организации.
Кл 41: обезбедување информации поврзани со забава;објавување на периодични
изданија;обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат);објавување
на електронски книги, журнали;објавување на материјали на магнетни или оптички податочни
медиуми;објавување на музика онлајн;обезбедување онлајн информации во областа на
забавата;обезбедување предходно снимена музика и подкасти кои не може да се
симнуваат;обезбедување едукативни и забавни информации, вести, и коментари во областа на
актуелните настани, забава, културни настани, вести, спорт, забава, бизнис и финансии, политика
и влада, здравје и физичка припрема, време, наука и технологија, патување, уметност и
литература, животен стил и личен развој, земјени возила и транспорт за пренос, образование и
развој на деца, недвижнини, мода и дизајн, рецепти, состојки и готвење, декорирање на домот,
музика и кино, историја, медицина, право и обезбедување образовни и забавни информации за
потрошувачки права;обезбедување веб страни со информации, звук, публикации сите поврзани со
забава;обезбедување вести и информации во областа на забавата поврзани со информации,
натпревари, текст, звук, публикации сите поврзани со забава;советување во областа на забавата и
забавната индустрија;обезбедување информации за забава, филмови и телевизиски шоуа преку
социјални мрежи;дистрибуција на радио забава и интерактивно рекламирање;услуги на забавни
информации, имено, обезбедување можности за размена на информации и разговори во врска со
широк дијапазон на теми преку настани во живо и информации преку пошта;обезбедување
информации, мислења и персонализирани препораки во областа на забавата преку глобални
комуникациски мрежи;обезбедување информациии и коментари во областа на забавата или
образованието преку глобални комуникациски мрежи, имено, информации од областа на
музиката, книгите, филмовите, снимени содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника,
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мултимедијални содржини, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка;услуги
на забава, имено, обезбедување онлајн предходно снимени звучни програми во областа на
музиката, книгите, филмовите, содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника,
мултимедијални содржини, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка;услуги
на забава, имено, обезбедување онлајн мислења, вреднувања и препораки за музика, книги,
филмови, снимени содржини, игри, играчки, спортска опрема, електроника, мултимедијални
презентации, и други стоки за домаќинството и стоки за широка потрошувачка;услуги на забава,
имено, обезбедување делови од предходно снимени звучни дела преку Интернет;издавање на
книги, магазини, публикации, литературни дела, звучни дела, и аудиовизуелни дела;обезбедување
предходно снимени звучни, визуелни и аудиовизуелни дела кои не може да се симнуваат преку
безжични мрежи;обезбедување онлајн компјутерски игри и онлајн интерактивни
приказни;обезбедување информации, вести, натписи и коментари во областа на образованието и
образовните институции;образовни услуги во име на насоки за училници и онлајн учење на
далечина на теми за актуелни настани, образование, историја, јазик, либерални уметности,
математика, бизнис, наука, хоби, технологија, култура, спорт, уметност, психологија, и
филозофија;услуги на интерактивно образование во вид на компјутерски базирани и компјутерски
потпомогнати насоки за теми од актуелни настани, образование, историја, јазик, либерални
уметности, литература, математика, бизнис, наука, хоби, технологија, култура, спорт, уметност,
психологија, и филозофија;образовни и услуги на забава во вид на подкасти, вебкасти, и
продолжителни програми со вести и коментари во областа на музиката, звучните дела, книгите,
театарот, литературните дела, спортски настани, рекреативни активности, активности во слободно
време, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски тренинзи, клубови, радио, комедија,
натпревари, визуелни дела, игри, играње, фестивали, музеи, парквови, културни настани,
концерти, издавање, анимација, актуелни настани, мода, и мултимедијални презентации достапни
преку Интернет или други компјутерски комуникациски мрежи;продукција на радио програми;радио
забава;услуги на студија за снимање;обезбедување онлајн информации поврзани со компјутерски
игри и компјутерски подобрувања за игри;обезбедување онлајн бази со податоци со забавни
содржини кои може да се пребаруваат онлајн со музика и други дигитални текстови кои не може да
се симнуваат, звучни фајлови со книги, магазини, вести и информации;обезбедување на услуги на
информирање, советување и помош поврзани со горенаведеното.
Кл 42: обезбедување на машини за пребарување;компјутерски услуги, имено, хостирање на
оперативни системи и компјутерски апликации од далечина;хостирање на оперативни системи и
компјутерски апликации преку Интернет;компјутерско програмирање;консултантски услуги
поврзани со управување со мултимедијални апликации, презентации и контрола;хардвер, софтвер
и дизајн на компјутерски системи;уредување, освежување на информации, одржување и услуги за
поддршка за софтвер и компјутерски системи;компјутерски услуги поврзани со управување на
мултимедијални апликации, презентација и контрола, истражување, управување со бази со
податоци, управување со помошни средства и аутсорсирање;компјутерски услуги, имено,
хостирање онлајн бази со податоци со широк спектар на информации од генерален интерес преку
Интернет;компјутерски услуги, имено, обезбедување на машини за пребарување за добивање
информации од генерален интерес;хостирање интерактивна база на податоци за пренос на пораки
помеѓу корисници на компјутери и претплатници;хостирање интерактивна база на податоци за
пренос на податоци помеѓу корисници на компјутери и претплатници во врска со книги, филмови,
снимени содржини, телевизиски програми, игри, играчки, спортска опрема, електроника,
милтимедијални презентации, и други стоки за домаќинство и стоки за широка потрошувачка,
мислења за производи и продажни информации на Интернет;обезбедување онлајн софтвер за
Интернет пребарувачи кој не може да се симнува;обезбедување софтвер за мобилни
комуникациски направи кој не може да се симнува за појачување на мобилниот пристап до
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Интернет преку компјутери, мобилни компјутери, и мобилни комуникациски направи;техничка
поддршка, имено, лоцирање на проблеми кај компјутерски хардвер и софтвер и мобилни
компјутери и проблеми кај хардвер и софтвер кај мобилни комуникациски направи;советување и
дизајн за компјутерски хардвер и софтвер;дизајн на компјутерски софтвер за други;советување и
дизајн за хардвер и софтвер за мобилни компјутери и мобилни комуникациски направи;хостирање
на содржини, фотографии, текст, податоци, слики, веб страници и други;обезбедување платформи
за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да побаруваат и примаат фотографии,
текст, податоци, слики, електронски дела, визуелни дела, аудио дела, аудиовизуелни дела,
литературни дела, и документи;услуги на интерактивен хостинг кои им овозможуваат на
корисниците да објавуваат и споделуваат нивни лични фотографии, текст, податоци, слики
онлајн;одржување и освежување на софтвер за обезбедување на компјутери, Интернет и лозинки
и превенција на ризици за компјутери, Интернет и лозинки;инсталација и одржување на
компјутерски софтвер;обезбедување веб страна со технички информации поврзани со
компјутерски софтвер и хардвер;компјутерско советување;пренос на податоци од документи од
еден компјутерски формат во друг;хостирање дигитални содржини на глобални компјутерски
мрежи, безжични мрежи, и мрежи за електронска комуникција;обезбедување на привремено
користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува и онлајн помагала за да им се
овозможи на корисниците да пристапат и да симнат компјутерски софтвер;обезбедување на
привремено користење на онлајн компјутерски софтвер кој не се симнува а генерира
персонализирани препораки за софтверски апликации базирани на преференците на
корисникот;надгледување на компјутеризирани податоци и компјутерски системи и мрежи за
безбедносни цели;хостирање, скелетирање и одржување на онлајн бази со податоци за
други;компјутерски софтвер во облак за користење при управување со бази со
податоци;хостирање на електронски бази на податоци преку облак;обезбедувачи на услуги на
апликации (ASP) со софтвер за управување со бази со податоци;платформи како услуги (PAAS) со
платформи на компјутерски софтвер за управување со бази со податоци;Софтвер како Услуга
(SAAS) услуги со софтвер за користење при управување со бази со податоци;Софтвер како Услуга
(SaaS) за пристап, набљудување, следење, пребарување, чување, и споделување информации на
теми од генерален интерес;Софтвер како Услуга (SaaS) за управување со лични информации, и за
пристапување, работење и пребарување на онлајн бази со податоци, аудио и мултимедијални
содржини, игри, софтверски апликации, софтверски апликации за пазари, листи на програми и
водичи, и видео по потреба;Софтвер како Услуга (SaaS) со софтвер за гласовни команди и
софтвер за препознавање глас, софтвер за конверзија на говор во текст, софтверски апликации
кои се активираат со глас, управување со лични информации, и за пристап, работење и
пребарување на онлајн бази со податоци, звучни, видео, и мултимедијални содржини, игри,
софтверски апликации, софтверски апликации за пазари, програмски листи и водичи, и видео по
нарачка;Софтвер како Услуга (SaaS) кој овозможува звучни и мултимедијални фајлови да се
симнуваат и да им се пристапи на компјутер или други преносни електронски направи за широка
потрошувачка;Софтвер како Услуга (SaaS) за мобилни направи кој му овозможува на корисникот
да пребарува низ содржината на направата информации, контакти, и апликации;Софтвер како
Услуга (SaaS) за креирање индекси со информации, индекси со веб страници, и индекси со други
информативни ресурси;Софтвер како Услуга (SaaS) за препознавање на гласовни
команди;Софтвер како Услуга (SaaS) за контрола на смарт аудио звучници;Софтвер како Услуга
(SaaS) со софтвер за користење во врска со услуги на претплата на дигитални содржини;Софтвер
како Услуга (SaaS) со софтвер за креирање, творење, дистрибуција, превземање, пренос, прием,
пуштање, уредување, одделување, кодирање, декодирање, прикажување, чување и организирање
звучни и мултимедијални содржини;обезбедување платформи за пребарување кои им
овозможуваат на корисниците да бараат и примаат дигитални медиумски содржини,
апликација;обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и
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апликации за пристап до стриминг звучни и видео фајлови, игри, социјални мрежи, текстуални
фајлови и мултимедијални фајлови;компјутерски услуги, имено, обезбедување сервери на бази со
податоци со различен капацитет за други;обезбедување веб страни со софтвер кој не може да се
превзема за управување со бази со податоци;обезбедување хостирани оперативни системи и
компјутерски апликации преку Интернет;изнајмување на простории за чување на компјутери и
податоци со различен капацитет;обезбедување, развој и дизајн на софтвер, кој не може да се
симнува, до кој може да се пристапи преку глобална компјутерска мрежа, за управување со
компјутерски апликации;дизајнирање, управување и следење на онлајн форуми за
дискусии;креирање веб страни кои се чуваат електронски за онлајн услуги и
Интернет;складиштење на податоци, образложување и одржување на веб страници за трети
лица;управување веб страници за други;изнајмување на веб сервери;одржување на веб страни,
услуги на креирање и хостинг;обезбедувач на услуги на апликации имено, обезбедување,
хостирање, управување, развој и одржување апликации, софтвер, веб страни и бази со податоци
во областите на електронската трговија, онлајн плаќања, редослед на нарачки, дизјан на веб
страни, чување на податоци, подредување на капацитетот на компјутери кои се делат помеѓу
повеќе корисници, услуги на пораки и пресметки на рангирање на веб страници базирани на
посетите од корисниците;хостирање веб страни кои на корисниците им даваат можност да дават
мислење за различни отпечатоци, фотографии, графички слики и звучни содржини и развој на
специјално направен шаблон за обезбедување влезни информации, одобрување, неодобрување,
уредување, измени, модификации, мислења, сугестии, и коментари и ангажирање во социјално,
бизнис и општествено вмрежување;компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за
регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратно мислење од нивните
колеги, формирање на виртуелни заедници, и ангажирање во социјално вмрежување;дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;дизајн и развој на софтвер за компјутерски
игри;обезбедување привремено користење на онлајн софтверски развојни алатки кои не може да
се симнуваат за дизајн и развој на електронски игри;услуги на техничка поддршка, имено,
дијагностика на проблеми кај софтвер на компјутерски игри;обезбедување софтверски апликации
кои не може да се симнуваат;обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски
софтвер во облак кој не може да се симнува за користење при електронско чување на
податоци;развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации;обезбедување на
услуги за апликации, имено, хостирање, управување, развој, и одржување на апликации, софтвер,
и веб страни, во областите на личната продуктивност, безжичните комуникации, и мобилната
технологија;научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа;индустриски
анализи и услуги на истражување;обезбедување информации, советување и услуги на помош
поврзани со горенаведеното.
Кл 45: интернет базирани услуги на претставување, социјално вмрежување и
состаноци;обезбедување контакти и потпомагање на претставување со цел креирање и развој на
продуктивни лични врски за луѓе со заедничка желба да сретнат други луѓе со слични
интереси;услуги на претставување, лични врски, и социјално вмрежување обезбедени преку
Интернет или друга компјутерска или комуникациска мрежа;онлајн услуги на социјално
вмрежување, имено, потпомагање социјално претставување или интеракција помеѓу
индивидуите;онлајн услуги на социјално вмрежување;онлајн услуги на социјално вмрежување во
областа на забавата;услуги на социјално вмрежување во областа на забавата обезбедени преку
веб страна и комуникациски мрежи;услуги на лични асистенти;правни услуги;услуги на
обезбедување на заштита на имот и лица;обезбедување онлајн компјутерски бази со податоци и
онлајн бази со податоци кои може да се пребаруваат во областа на социјалното
вмрежување;обезбедување веб страни за социјално вмрежување за забавни цели;обезбедување
услуги на социјално вмрежување со цел за коментирање, споредби, соработка, советување,
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помош, дискусии, истражување, размена на информации, индексирање, лоцирање на информации
и забава;лични услуги за пазарување;обезбедување база на податоци која може да се пребарува
со звучни, видео и аудиовизуелни содржини достапни преку Интернет, телекомуникациски мрежи и
безжични телекомуникациски мрежи во областа на онлајн социјалното вмрежување.
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