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

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

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

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

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

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

(51) E 04G 17/16, G 06F 3/00
(11) 8387

(13) А

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(21) 2016/149

(22) 16/03/2016

(72) Hanbo Fan
(54) КОМПОНЕНТА ЗА ЕДИНИЦА НА

(45) 31/07/2018
(30) 2015108650888 01/12/2015 CN
(73) Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd

КОМПЈУТЕРСКИ ЕКРАН СО
ИНДИКАТОРНА СВЕТИЛКА

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,
Zhejiang, CN
(51) G 09F 13/00, G 09F 11/00
(11) 8389
(13) А

рекламирање со носечка рамка и вграден
дел кој е цврсто поставен во ѕидот. Предната

(21) 2016/150

страна од таблата за рекласмирање и
рамката за подршка се користи за

(22) 16/03/2016
(45) 31/07/2018

(30) 2015103220633 12/06/2015 CN
(73) Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd

поставување на таблата за рекламирање и е
шуплива во внатрешноста. Таблата за

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,

блокирање е цврсто поставена во шуплината

Zhejiang, CN

и се користи да ја ограничи позицијата на
еластичниот фиксен столб на задната страна

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Hanbo Fan
(54) УРЕД ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ТАБЛИ
ЗА РЕКЛАМА ВО ФОРМА НА У

која е поставена на плоча со лизгање во
таблата за рекламирање и рамката за
подршка. Горната притисна пружина е

ИНФРАЦРВЕН СЕНЗОР

поставена во празнината, која се користи за
притискање на еластичниот фиксен столб

(57) Уредот со табла за рекламирање со
инфрацрвен сензопр содржи табвла за

кон таблата за блокирање за да го доведе во
повлешена позиција.
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(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

(51) G 06F 1/00
(11) 8390

(13) А

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(21) 2016/164

(22) 21/03/2016

(72) Hanjing Fan
(54) УРЕД ЗА АВТО-ЗАКЛУЧУВАЧКИ

(45) 31/07/2018
(30) 2016101172593 02/03/2016 CN
(73) Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd

ЛАПТОП КОЈ МОЖЕ САМИОТ ДА ГО
РЕГУЛИРА АГОЛОТ НА ЕКРАНОТ

F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangan
District Xiamen, Fujian,, CN

(57)

(51) A 47K 10/40
(11) 8381

(13) А

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/310

(22) 16/05/2016
(45) 31/07/2018

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

(30) TR2013/13357 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000435

(72) ŞIMŞIR, Boğaç
(54) ДИСПАНЗЕР КОЈ СОДРЖИ

(87) 21/05/2015 WO2015/072950 A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

МЕХАНИЗАМ ЗА СТАВАЊЕ И ВАДЕЊЕ НА
ПРОИЗВОДОТ
(57)

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR

Патенти
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) A 47K 10/38
(11) 8382

(13) А

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/311

(22) 16/05/2016

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

(45) 31/07/2018
(30) TR2013/13362 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000436

(72) ŞIMŞIR, Boğaç
(54) ДИСПАНЗЕР КОЈ ОВОЗМОЖУВА ДА

(87) 21/05/2015 WO2015/072951A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve

СЕ ВИДИ ПРЕОСТАНАТАТА КОЛИЧИНА НА
ПРОИЗВОДОТ ВО НЕГО

Ticaret Anonim Şirketi

(57)

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) A 47K 10/38
(11) 8383

(13) А

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/312

(22) 16/05/2016

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

(45) 31/07/2018
(30) TR2013/13361 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000437

(72) ŞIMŞIR, Boğaç
(54) ДИСПАНЗЕР КОЈ СОДРЖИ СИСТЕМ

(87) 21/05/2015 WO2015/072952A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve

ШТО СПРЕЧУВА ПРОИЗВОДОТ ДА ПАДНЕ
ПРИ НЕГОВОТО ПОСТАВУВАЊЕ

Ticaret Anonim Şirketi

(57)

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR

Патенти
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) A 47K 10/38
(11) 8384

(13) А

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/313

(22) 16/05/2016

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

(45) 31/07/2018
(30) TR2013/13360 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000431

(72) ŞIMŞIR, Boğaç
(54) ДИСПЕНЗЕР КОЈ СОДРЖИ

(87) 21/05/2015 WO2015/072946A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve

МЕХАНИЗАМ ЗА СТАВАЊЕ НА
ПРОИЗВОДОТ ВО ДИСПАНЗЕРОТ

Ticaret Anonim Şirketi

(57)

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR

8|С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) A 47K 10/38, A 47K 10/32
(11) 8385

(13) А

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/314

(22) 16/05/2016

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

(45) 31/07/2018
(30) TR2013/13364 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/R2014/000433

(72) ŞIMŞIR, Boğaç
(54) ДИСПЕНЗЕР КОЈ СОДРЖИ

(87) 21/05/2015 WO2015/072948A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve

ИНДИКАТОР НА НИВОТО НА
ПРОИЗВОДОТ

Ticaret Anonim Şirketi

(57)

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR

Патенти
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31 Јули 2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(51) A 47K 10/38
(11) 8386

(13) А

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2016/315

(22) 16/05/2016

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

(45) 31/07/2018
(30) TR2013/13358 18/11/2013 TR
(86) 17/11/2014 PCT/TR2014/000434

(72) BOGAC, Simsir
(54) ДИСПЕНЗЕР КОЈ СЕ СОСТОИ ОД

(87) 21/05/2015 WO2015/072949A1
(73) Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve

СИСТЕМ КОЈ ГО ОЛЕСНУВА СТАВАЊЕТО
НА ПРОИЗВОДОТ ОД ХАРТИЈА ВО

Ticaret Anonim Şirketi

ДИСПАНЗЕРОТ

Tokmak Köyü Kavak Mevkii Karamürsel
77700 Yalova, TR

(57)
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Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

на долниот крај од влезните осовини,

(51) B 21D 1/00
(11) 8343

(13) А

клизните жлебови кој симетрично се

(21) 2017/310

(22) 02/05/2017

поставени и од левата и од десната страна
се наоѓаат на постољето помеѓу процепите,

(45) 31/07/2018
(30) 2017101370601 09/03/2017 CN
(73) GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES

раздвојниот блок кој е фиксно споен со
постољето е поставен помеѓу клизните

CO., LTD
D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu

жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку
ноуменонот на постољето и е поврзан со

District, Guangzhou City, Guangdong

внатрешната подна површина на долната

Province, CN

матрица е поставен на горниот дел од секој
лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен

(74) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) Работен уред за превиткување

во движечкиот жлеб, клизната шуплина е
поставена на долната површина од секој

(57) Овој изум опишува уред за обработка на
дел со превиткување, кој вклучува

површина од секоја клизна шуплина се наоѓа
клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа

манипулативен подвижен дел - алат и
основа(постоље) кој се наоѓа на долниот крај

клизен столб, помеѓу секој клизен столб и
раздвоен блок има оптегната пружина,

од манипулативниот дел назначено со тоа
што манипулативниот дел се состои од

клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од
клизниот столб, овој изум има едноставна

потисна рачка, горна матрица и подвижна

структура, откако ќе заврши процесот на

рачка, влезните осовини надолно поставени
се фиксно поставени на двата краја од

пресување, уредот може да изврши
автоматско вадење на обработениот дел,

потисната рачка, долната матрица која
кореспондира на горната матрица е

покрај тоа, производниот трошок за овој изум
е мал, а истиот лесно се одржува.

клизен жлеб, на внатрешната долна

поставена на горниот дел од постољето,
процепот се наоѓа на постољето соодветно

Патенти
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соодветно на долниот крај од влезните

(51) B 21D 1/00
(11) 8345

(13) А

осовини, клизните жлебови кој симетрично се

(21) 2017/311

(22) 02/05/2017

поставени и од левата и од десната страна
се наоѓаат на постољето помеѓу процепите,

(45) 31/07/2018
(30) 20171013644530 09/03/2017 CN
(73) GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES

раздвојниот блок кој е фиксно споен со
постољето е поставен помеѓу клизните

CO., LTD
D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu

жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку
ноуменонот на постољето и е поврзан со

District, Guangzhou City, Guangdong

внатрешната подна површина на долната

Province, CN

матрица е поставен на горниот дел од секој
лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен

(74) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) Подобрен работен уред за
превиткување

во движечкиот жлеб, клизната шуплина е
поставена на долната површина од секој
клизен жлеб, на внатрешната долна

(57) Овој изум опишува подобрен односно

површина од секоја клизна шуплина се наоѓа
клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа

усовршен уред за обработка на дел со
превиткување, кој вклучува манипулативен

клизен столб, помеѓу секој клизен столб и
раздвоен блок има оптегната пружина,

подвижен дел - алат и основа(постоље) кој
се наоѓа на долниот крај од манипулативниот

клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од
клизниот столб, овој изум има едноставна

дел, назначено со тоа што манипулативниот

структура, откако ќе заврши процесот на

дел се состои од потисна рачка, горна
матрица и подвижна рачка, влезните осовини

пресување, уредот може да изврши
автоматско вадење на обработениот дел,

надолно поставени се фиксно поставени на
двата краја од потисната рачка, долната

покрај тоа, производниот трошок за овој изум
е мал, а истиот лесно се одржува.

матрица која кореспондира на горната
матрица е поставена на горниот дел од
постољето, процепот се наоѓа на постољето

12 | С т р а н а
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Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

процепот се наоѓа на постољето соодветно

(51) B 21D 1/00
(11) 8344

(13) А

на долниот крај од влезните осовини,

(21) 2017/312

(22) 02/05/2017

клизните жлебови кој симетрично се
поставени и од левата и од десната страна

(45) 31/07/2018
(30) 20171013644545 09/03/2017 CN
(73) GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES

се наоѓаат на постољето помеѓу процепите,
раздвојниот блок кој е фиксно споен со

CO., LTD
D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu

постољето е поставен помеѓу клизните
жлебови, движечкиот жлеб кој минува преку

District, Guangzhou City, Guangdong

ноуменонот на постољето и е поврзан со

Province, CN

внатрешната подна површина на долната
матрица е поставен на горниот дел од секој

(74) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) Нов работен уред за превиткување

лизгачки жлеб, подвижниот блок е поставен
во движечкиот жлеб, клизната шуплина е

(57) Овој изум опишува нов уред за
обработка на дел со превиткување, кој

клизен жлеб, на внатрешната долна
површина од секоја клизна шуплина се наоѓа

вклучува манипулативен подвижен дел - алат
и основа (постоље) кој се наоѓа на долниот

клизна шина, во секој клизен жлеб се наоѓа
клизен столб, помеѓу секој клизен столб и

крај од манипулативниот дел назначено со
тоа што манипулативниот дел се состои од

раздвоен блок има оптегната пружина,
клизниот отвор се наоѓа на горниот дел од

потисна рачка, горна матрица и подвижна

клизниот столб, овој изум има едноставна

рачка, влезните осовини надолно поставени
се фиксно поставени на двата краја од

структура, откако ќе заврши процесот на
пресување, уредот може да изврши

потисната рачка, долната матрица која
кореспондира на горната матрица е

автоматско вадење на обработениот дел,
покрај тоа, производниот трошок за овој изум

поставена на горниот дел од постољето,

е мал, а истиот лесно се одржува.

Патенти

поставена на долната површина одсекој

13 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018
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блокирачката шуплина (3) поставена е во

(51) A 61M 16/00
(11) 8348

(13) А

вдлабниот канал(2), жлебот за заклучување-

(21) 2017/313

(22) 02/05/2017

блокирање (32) е поставен во шуплината за
блокирање (3) наклонот (31) е поставен на

(45) 31/07/2018
(30) 2016112189827 26/12/2016 CN
(73) GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES

задниот крај од жлебот за блокирање (32)
лизгачката шуплина (61) е поставена на

CO., LTD
D 24 F2 No. 6, Anxinqian Street, Huangpu

блокот за прицврстување (6) лизгачките
цевчиња (72) се поставени и на предниот и

District, Guangzhou City, Guangdong

на задниот дел од лизгачката шуплина (61),

Province, CN

првата спирала (94) е поставена во
лизгачкото цевче (72), првата спирала (94) по

(74) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) Нова направа за поправка на шише за
кислород

пат на триење е во допир со лизгачкото
цевче (72), електрифицираната намотка (82)
е фиксно поставена помеѓу двете лизгачки

(57) Овој изум го опишува новиот уред за

цевчиња (72) овој изум има едноставна
структура и зафаќа мал простор, покрај тоа,

прицврстување на боца за кислород, кој
вклучува прстен за прицврстување (5) на

многу едноставно се ракува и е многу згоден
за фиксирање односно прицврстување и

боцата за кислород и вдлабнат канал (2) на
ѕидот (1) назначено со тоа што предниот крај

движење на боцата за кислород со што
медицинскиоттретман е многу побезбеден.

на прстенот за прицврстување (5) е зглобно
поврзан со блокот за прицврстување (6),
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(57) Прашкастиот производ за фолијарна

(51) A 01N 3/00, A 01N 25/00
(11) 8350

(13) А

заштита и прихрана на растенија е составен

(21) 2017/372

(22) 25/05/2017

од нано-микронизиран калциум карбонат со
гранулација 0-0,010 мм кој е 100%

(45) 31/07/2018
(30) П20170372 25/05/2017 MK
(73) Рудници Бањани АД Скопје

растворлив во вода и е природно минерално
потекло. Овој производ има за цел да

с. Кучевиште, MK

обезбеди фолијарна заштита на растенијата,
односно да ги заштити листовите од

(72) Олга Рајчиќ
(54) ПРАШКАСТ ПРОИЗВОД ЗА

штетници и разни болести.

ФОЛИЈАРНА ЗАШТИТА И ПРИХРАНА НА
РАСТЕНИЈА

Патенти
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тоа што повеќекратните уреди за ладење се

(51)
(11) 8349

(13) А

одделно поставени во вертикална насока на

(21) 2017/387

(22) 29/05/2017

разводната кутија за електрично напојување,
секој разладен уред има самостоен разладен

(45) 31/07/2018
(30) 2015104853328 10/08/2015 CN
(73) WENLING CITY JINPENG COMMODITY

уред (82) и фиксна потпора (100) поставена
на двата краја од самостојниот разладен

CO.,LTD
No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town

уред (82), а прицврстена на внатрешните
ѕидови (102) од секоја страна на разводната

Wenling City, Zheijang, CN

кутија за електрично напојување, отворот за

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

прицврстување на кабел (103) преку кој
кабелот за напојување на електрична

(72) Hanjin Fan
(54) СОЛАРЕН-ПРИДВИЖУВАН УРЕД ЗА

енергија - струја (1030) минува, е поставен на
фиксната потпора (100), самостојниот

ЛАДЕЊЕ ЗА АРХИТЕКТОНСКА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

разладен уред (82) содржи отвор за влезна

(57) Уредот за ладење на соларно
напојување за архитектонска разводна кутија
за електрично напојување вклучува повеќе

цевка за гасот (6) и прстенеста шуплина (15)
која е поврзана со цевката за довод на гас
(61).

уреди за ладење чиј гас се снабдува преку
цевка за испорака на гас (61) назначено со
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(51) C 23G 1/19
(11) 8346

(13) А

(21) 2017/388

(22) 29/05/2017
(45) 31/07/2018

(30) 2015104990005 14/08/2015 CN
(73) WENLING CITY JINPENG COMMODITY
CO.,LTD
No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town
Wenling City, Zheijang, CN
(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) УРЕД ЗА ШОК ЧИСТЕЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА ОТВОРЕНА ЧЕЛИЧНА
КОНСТРУКЦИЈА СО ВОДИЧ НА ЛИЗГАЧКА

конструкции назначено со тоа што
надворешната челичната конструкција
вклучува главен рам (4) од водечкиот лак (2)
кој се протега надолжно, и спореден рам (41)
кој го потпира главниот рам (4), уредот за
чистење и одржување вклучува потпорна
рамка (99), цевка за водоснабдување (61)
која се потпира на потпорната рамка (99) и е
близу до главниот рам (4) и млазницата (62)
поврзана со цевката за водоснабдување (61),
на горните и долните површини од водечкиот
лак (2) се наоѓаат повеќе испакнатини кои се
протегаат надолжно, за да се вклопат со
периферните жлебови (920, 910) на уредот
за чистење и одржување поврзан со горното
потпорно тркало (921) и долното потпорно
тркало (911).

ЦЕВКА
(57)
Уредот за чистење и одржување на
надворешна челична конструкција со
лизгачки водилка за чистење, кој е отпорен
на удари, се користи за чистење и
одржување на надворешни челични

Патенти
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(51)
(11) 8347

(13) А

(21) 2017/389

(22) 29/05/2017
(45) 31/07/2018

(30) 2015105166046 21/08/2015 CN
(73) WENLING CITY JINPENG COMMODITY
CO.,LTD
No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town
Wenling City, Zheijang, CN
(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) Hanjin Fan
(54) УРЕД ЗА СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА СО
ФУНКЦИЈА ЗА РЕДУКЦИЈА НА ВИБРАЦИИ
(57)

делови еден вертикален столб (121) со две
жлебни шини (120), предно тркало (13) и
задно тркало (14) кои се движат во двете
жлебни шини (120), како и лева
инсталациона кутија (22) и десна
инсталациона кутија (12) кои се споени со
предното тркало (13) и задното тркало (14), а
се поставени на двете страни од столбот
(121) назначено со тоа што левиот панел со
соларни ќелии (24) и десниот панел со
соларни ќелии (12) се на товар на левата
инсталациона кутија (22) и на десната
инсталациона кутија (12) респективно,
додека пак левата батерија (23) и десната
батерија (25) се поставени во левата
инсталациона кутија (22) и десната
инсталациона кутија (12) респективно и
левата инсталациона кутија (22) и десната
инсталациона кутија (12) респективно имаат
потпорни рамки (9).

Соларниот енергетски уред со функција за
намалување на вибрациите вклучува како
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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)
8A01N3/00

(51) основен
8A01N3/00

(11)
8350

(13)
A

8A47K10/38

8A47K10/38

8382

A

8A47K10/38

8A47K10/38

8383

A

8G09F11/00

8G09F11/00

8389

A

8A61M16/00

8A61M16/00

8348

A

8A47K10/40

8A47K10/40

8381

A

8B21D1/00

8B21D1/00

8345

A

8A47K10/38

8A47K10/38

8384

A

8A47K10/38

8A47K10/38

8385

A

8A01N25/00

8A01N3/00

8350

A

8B21D1/00

8B21D1/00

8343

A

8G09F13/00

8G09F11/00

8389

A

8G06F1/00

8G06F1/00

8390

A

8B21D1/00

8B21D1/00

8344

A

8A47K10/32

8A47K10/38

8385

A

8C23G1/19

8C23G1/19

8346

A

8A47K10/38

8A47K10/38

8386

A

8E04G17/16

8E04G17/16

8387

A

8G06F3/00

8E04G17/16

8387

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)
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd

(51)
E 04G 17/16, G 06F 3/00

(11)
8387

(13)
A

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd

G 09F 13/00, G 09F 11/00

8389

A

Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd

G 06F 1/00

8390

A

Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/40

8381

A

Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/38

8382

A

Патенти
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Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/38

8383

A

Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/38

8384

A

Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/38, A 47K 10/32

8385

A

Eczacibaşi Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A 47K 10/38

8386

A

GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD

B 21D 1/00

8343

A

GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD

B 21D 1/00

8345

A

GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD

B 21D 1/00

8344

A

GUANGZHOU CITY KANEN GLASSES CO., LTD

A 61M 16/00

8348

A

Рудници Бањани АД Скопје

A 01N 3/00, A 01N 25/00

8350

A

8349

A

8346

A

8347

A

WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD

C 23G 1/19

WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD

ПРОМЕНИ
(11) 2636

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.

(73) ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

225 Second Avenue

Rudolf-Wild-Str. 107-115 69 214 Eppelheim,,
DE

Waltham, MA 02451, US

(11) 5316

(11) 6814
(73) Bioverativ Therapeutics Inc.

(73) Bioverativ Therapeutics Inc.
225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

(11) 6612
(73) Bioverativ Therapeutics Inc.

(11) 6670
(73) Horizon Orphan LLC

225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

150 South Saunders Road Lake Forest, IL
60045, US

(11) 6625

ПРЕНОС
(11) 1383
(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy, Co. Cork, IE
(11) 2703
(73) Бошкоска Љубинка
ул."Боца Иваноска" бр.24, Прилеп, MK
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(11) 5216
(73) GPCP IP Holdings LLC,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, US

СПОЈУВАЊЕ
(11) 7546
(73) Alfasigma S.p.A.
Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT

ПРЕСТАНОК

(11) 1038
(73) Societe Le Nickel-SLN
Pointe Doniambo, 98800 Noumea, NC

(11) 1584
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(11) 937

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

(73) Societe Le Nickel-SLN
Pointe Doniambo 98800 Noumea, NC

(11) 1650
(73) Takeda GmbH

(11) 1008
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(11) 1800
(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche

(11) 1096
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,

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

I-43100 Parma, IT
(11) 1137

(11) 1742
(73) MATOSSIAN-ROGERS, Arpi

(73) Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,

376 Finchley Road, London, NW3 7AJ, GB

FR

(11) 1857
(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

(11) 1277

201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

07950, US

Патенти
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(11) 1838

(11) 2578

(73) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH

(73) AstraZeneca AB

FOUNDATION , INC
623 Boyd Graduate Studies Research Center

151 85 Sodertalje , SE

Athens, GA 30602-7411, US

(11) 2337
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT

(11) 2119
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

CO. LTD.
Weizmann Institute of Science,Herzel St.,

2, Avenue Charles de Gaulle L-1653

P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL

Luxembourg, LU
(11) 2433
(11) 2373
(73) Amgen Inc.,

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New

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

Jersey 07065, US
(11) 3324

(11) 2323
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
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модифициран со додавање на 1 до 6 локации

(51) A 61K 47/48
(11) 8440

(13) Т1

на гликозилација или со преместување на

(21) 2007/323

(22) 22/08/2007

најмалку една локација на гликозилација; при
што наведениот гликопротеин е ковалентно

(45) 31/12/0001
(30) 142254 02/07/1999 US; 150225 23/08/1999
US; 151548 31/08/1999 US and 166151

врзан со"n" поли(етилен гликолни) групи со
формулата:

17/11/1999 US
(96) 28/06/2000 EP00113115.0
(97) 22/08/2007 EP1064951
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
CH-4070 Basel, , CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) Bailon, Pascal Sebastian
(54) ДЕРИВАТИ НА ЕРИТРОПОИЕТИН

при

што-СО

на

секоја

поли(етилен

гликолна)група формира амидна врска со една
од наведените амино групи, каде што:
R е C1-C6-алкил;

(57) 1 Коњугат, назначен со тоа, што содржи

х е 2 или 3;
m е од 450 до 900;

еритропоиетински
гликопротеин
кој
има
најмалку една слободна амино група и чиешто

n е од 1 до 3; и
n и m се одбрани така што молекулската

ин виво биолошко дејство предиз-викува
клетките на коскената срцевина да го зголемат

тежина на коњугатот минус наведениот
еритропоиетински гликопротеин да изнесува

производството на ретикулоцити и црвени
крвни зрнца и е одбран од групата која се

од 20 килодалтони до 100 килодалтони.

состои од човечки еритропоиетин којшто е

1, има уште 27 патентни барања

(51) A 61K 31/519, A 61K 47/06, A 61K 9/107, A

(57) 1 Кремаста фармацевтска формулација

61K 9/00, A 61K 47/10
(11) 8359

(13) Т1

на масло-во-вода емулзија за локална
апликација на кожа,којашто се состои од:

(21) 2016/282

(22) 05/05/2016
(45) 31/12/0001

масло-во-вода емулзија, којашто содржи вода,

(30) US20100347132P 21/05/2010 US
(96) 20/05/2011 EP11724104.2

маслена компонента, емулгаторска компонента,
растворлива
компонента,

(97) 20/04/2016 EP2574168
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803,

и

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пиразол-1-ил]пропанитрил,
фармацевтски прифатлива

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PARIKH, Bhavnish; SHAH, Bhavesh and

емулзијата масло-во-вода формира крем,
кадешто терапевтскиот агенс е присутен во

YELESWARAM, Krishnaswamy
(54) ЛОКАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА НА
ИНХИБИТОР НА ЈАК

износ од 0.5% до 1.5% по тежина од фор

Патенти

терапевтски агенс којшто е (R)-3-циклопентил3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1Hили
негова
сол, кадешто

мулацијата врз основа на слободна база, и
кадешто растворливата компонента е течна
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супстанца или мешавина од течни супстанции

циклопентилпропанитрил.

способни да растворат (R)-3-(4-(7H-пироло[2,3d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил)-3-

1, има уште 33 патентни барања

(51) A 61K 9/00, A 61K 31/445

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД

(11) 8391

(13) Т1

ЛОКАЛЕН АНЕСТЕТИК КАКО БУПИВАКАИН

(21) 2016/720

(22) 21/10/2016

ЗА ЛОКАЛЕН ВНЕС ВО УСТАТА И ГРЛОТО

(45) 31/12/0001

(57) 1 1.

Состав

со

продолжено

(30) DK20110070213 29/04/2011 DK and
DK20110070225 06/05/2011 DK

ослободување кој што се состои од локален
анестетски амиден состав кој што содржи

(96) 27/04/2012 EP12719345.6
(97) 16/11/2016 EP2701681
(73) Moberg Pharma AB

октанол/вредност од коефициент со водена
партиција на најмалку 100 или сол, па оттука

Gustavslundsvägen 42, 5 tr
167 51 Bromma, SE

устата или грлото на субјектот во форма на
пастила за користење или третман на орална

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

мукоза
за
тековен
третман
1, има уште 12 патентни барања

формулиран за локална администрацја преку

на

рак.

(72) ANDERSEN, Ove; MOGENSEN, Stine;
TRELDAL, Charlotte; MOGENSEN, Torben and
PULIS, Sylvia
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(51) A 61K 31/454, A 61K 31/498, A 61P 31/12
(11) 8380

(13) Т1

(21) 2017/474

(22) 22/06/2017
(45) 31/12/0001

најмалку два ОААѕ кај пациент со НС\/,
назначени со тоа што, ни интерферон ниту пак
рибавирин се администрира на наведениот
пациент за време на споменатиот третман, и
споменатиот третман трае 8, 9, 10, 11 или 12

(30) US201361783376P 14/03/2013 US

недели, и како што е назначено најмалку два

(96) 14/03/2014 EP14719977.2
(97) 19/04/2017 EP2968301
(73) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road

РААѕ сочинуваат:
Соединение 1. или фармацевтски прифатлива
сол за истото,

North Chicago, IL 60064, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) BERNSTEIN, Barry M.; DUTTA, Sandeep;
LIU, Wei; PODSADECKI, Thomas J.; CAMPBELL,
Andrew L.; MENON, Rajeev M.; LIN, Chih-Wei;
WANG, Tianli; AWNI, Walid M. and MENSING,
Sven
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ДВА АНТИВИРУСНИ
ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХЕПАТИТИС Ц
(57) 1 Најмалку два антивирусни агенси со
директно дејствување (ОААѕ) за употреба во

и

метод за третирање на НС\/ зараза,
споменатиот метод опфаќа апликација на

Патенти
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или фармацевтски прифатлива сол за истото,
1, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517,
A 61P 35/00

солват или стереоизомер за употреба во
постапка на лекување, управување или

(11) 8368

(13) Т1

превенирање

(21) 2017/540

(22) 14/07/2017

пореметувања, при што заболувањето или
пореметување заболување или пореметување

(45) 31/12/0001

на

заболувања

или

(30) US20060847471P 26/09/2006 US
(96) 25/09/2007 EP11174059.3

поврзано со непосакувана ангиогенеза; болка;
макуларна дегенерација; кожно заболување;

(97) 31/05/2017 EP2428513
(73) Celgene Corporation

пореметување на бели дробови; пореметување
поврзано со азбест; паразитско заболување;

86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US

пореметување на имунодефицијенција; CNS

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

пореметување;aтеросклероза;
дисфункционален сон; или хемоглобинација, во

(72) Muller, George W. and Man, Hon-Wah
(54) Деривати на 5-супстируиран

која:
R4 e: водород; хало; -(CH2)nOH; (C1-C6)aлкил,

хиназолинон како антиканцер агенси

по избор супституиран со едно или повеќе хало;
или (C1-C6)aлкокси, по избор супституирано со

(57) 1 Соединение на формула (II):

едно

или

повеќе

хало;

R5 e: водород; -(CH2)nOH; фенил; -O-(C1C6)aлкил;
или
(C1-C6)aлкил,
по
избор
супституиран со едно или повеќе хало;
R6 e: водород; или (C1-C6)aлкил, по избор
супституиран со едно или повеќе хало; и
n
e
0,
1
или
2.
1, има уште 20 патентни барања
или неговата фармацевтски прифатлива сол,
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/506
(11) 8394
(13) Т1

или хетероциклил којшто има 0, 1, 2, 3 или 4 N,
S и/или O атоми и 4, 5 или 6, 7, 8, 9, или 10

(21) 2017/726

скелетни атоми коишто може да бидат
несупституирани или, независно еден од друг,

(22) 22/09/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201161533601P 12/09/2011 US

моно-, ди- или трисупституирани со Hal, LA, OH,

(96) 12/09/2012 EP12761865.0
(97) 26/07/2017 EP2755965
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

O(LA), NH2 и/или NH(LA), N(LA)2, NO2 CN,
OCN,
SCN,
COOH,
COO(LA),
CONH2,

64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

SO2(LA) и/или SO2Hal или неразгранет или
разгранет линеарен или цикличен алкил којшто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 C атоми, во којшто

(72) HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO,
Yufang; LAN, Ruoxi; QIU, Hui; NEAGU,

една или две CH2 групи може да бидат
заменети со O атом и/или со -NH-, NH(LA), -CO-

Constantin; DESELM, Lizbeth Celeste;
BANKSTON, Donald and JONES, Christopher

, -NHCO- или -CH=CH- група, и/или во којшто
CH група може да биде заменета со -N-;

Charles Victor
(54) НОВИ ИМИДАЗОЛ АМИНИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА КИНАЗНА АКТИВНОСТ

R2 е H, NH2, NH(LA), N(LA)2 или NHCO(LA);

(57)

1

CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA), NHCONH(LA),
NHCONH2, NHSO2(LA), CHO, CO(LA), SO2NH2,

Соединение со Формула (I):

R3
е
N
или
CH;
R4 е H, неразгранета или разгранета линеарна
или моно- или бициклична алкил група којашто
има 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 или 9 C атоми, во
којашто една или две CH2 групи може да бидат
заменети со -O-,-NH-, група, и/или во којашто
една или две CH групи може да бидат заменети
со -N-, и/или во којашто 1, 2 или 3 H атоми
може да бидат заменети со Hal или OH,
R5
е
моноцикличен
ароматичен
или
алифатичен хомо- или хетероциклил којшто
има 0, 1 или 2 N, S и/или O атоми и 5 или 6
скелетни атоми коишто може да бидат
несупституирани или, независно еден од друг,

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
растворувачи, растворувачи на соли, кадешто:
R1 е Hal, LA, OH, O(LA), NH2 и/или NH(LA),
N(LA)2, NO2 CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA),
CONH2, CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA),
NHCONH(LA),

NHCONH2,

NHSO2(LA)

CHO,

CO(LA), SO2NH2 SO2(LA), или моно- или
бицикличен, алифатичен или ароматичен хомоПатенти

моно-, ди- или трисупституиран со Hal, LA, OH,
O(LA), NH2 и/или NH(LA), N(LA)2, NO2, CN,
OCN,
SCN,
COOH,
COO(LA),
CONH2,
CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA), NHCONH(LA),
NHCONH2, NHSO2(LA), CHO, CO(LA), SO2NH2,
SO2(LA)
;
Hal

е

F,

Cl,

Br

или

I,

и

LA е неразгранета или разгранета, заситена
или
делумно
незаситена,
линеарна
јаглеводородна низа којашто има 1, 2, 3 или 4 C
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атоми, кадешто 1, 2 или 3 H атоми може да
бидат

заменети

со

Hal.

1, има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 413/14, A 61K 31/497, A 61K 31/535,

кадешто

A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P
31/12

R1 е 9- или 10-член бицикличен хетероарил
кадешто 9- или 10-член бицикличен хетероарил

(13) Т1
(22) 28/09/2017

содржи од еден до три хетероатоми независно
избрани од кислород и азот и е опционално

(45) 31/12/0001
(30) US20090174033P 30/04/2009 US

супституиран со C1-6 алкил, C3-6циклоалкил,
хало,
-CN
или
-NHSO2R5,
или

(96) 28/04/2010 EP14194866.1

пиридинил опционално супституиран со еден

(97) 09/08/2017 EP2899191
(73) Glaxo Group Limited

или два супституенти независно избран од C16алкил,
-OR6,
хало
и
-NHSO2R7;

980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

R2 и R3, заедно со азотниот атом кон којшто
тие се сврзани, се поврзани за да формираат 6-

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

или 7-член хетероциклил кадешто 6- или 7-член
хетероциклил опционално содржи кислороден

(72) Hamblin, Julie Nicole; Jones, Paul Spencer;

атом или понатамошен азотен атом и е

Keeling, Suzanne Elaine; Le, Joelle; Mitchell,
Charlotte Jane and Parr, Nigel James
(54) ОКСАЗОЛ СУПСТИТУИРАНИ ИНДАЗОЛИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI3-КИНАЗА

опционално супституиран со еден или два
супституенти независно избрани од C1-

(57)
1
соединение

R6
е
водород
или
C1-4алкил;
и
R5 и R7 се секој независно C1-6алкил, или

(11) 8392
(21) 2017/741

Комбинација којашто
со
формула

содржи
(I):

6алкил;
R4
е

водород

или

метил;

фенил опционално супституиран со еден или
два супституенти независно избран од хало;
или негова фармацевтска прифатлива сол
заедно со еден или повеќе други терапевтски
активни

агенси.

1, има уште 15 патентни барања
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(51) G 01N 33/569, G 01N 33/68, C 12Q 1/68
(11) 8396
(13) Т1

кој што шифрира маркер на ендотелијална
клетка или лиганд насочен кон маркерот на

(21) 2017/744

ендотелијалната клетка, каде што маркерот на
ен-дотелијалната клетка е селектиран од

(22) 29/09/2017
(45) 31/12/0001

(30)

групата која што се состои од CD105, CD146,

(96) 09/11/2011 EP11785308.5
(97) 23/08/2017 EP2638176
(73) Arcedi Biotech ApS
Dandyvej 19

CD141, Виментин, VCAM, ICAM, VEGFR-1,
VEGFR-2, VEGFR-3, ITGA5, ITGB5, CDH11 или

7100 Vejle, DK
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

споменатиот маркер на ендотелијалната клетка
со што се збогатува примерокот за клетки со

Пиринска 66, 7500, Прилеп

ендотелијален

(72) ECKELT, Andreas; CHRISTENSEN, Britta;
KØLVRAA, Steen; BRINCH, Marie; SINGH,

г. доведување во
селектирани
во

Ripudaman and HATT, Lotte
(54) ЗБОГАТУВАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ендотелијален
фе¬нотип
со
сонда
хибридизација која што има најмалку

НА ФЕТАЛНИ КЛЕТКИ ВО МАЈЧИНАТА КРВ И
ЛИГАНДИ ЗА ВАКВА УПОТРЕБА

соседни нуклеотиди компле¬мен¬тарни на ген
кој што шифрира маркер на епителијална

(57) 1 Метод за изолирање на фетална клетка

клетка или лиганд насочен кон мар¬кер на

во примерок од мајчината крв,
споменатиот ме¬тод ги опфаќа

епителијална клетка, каде што маркерот на
епителијална клетка е селектиран од гру-пата

CDH3
и
в. селектирање на клетки специфични за

при што
следните

фенотип
контакт на клетките
в)
демонстрирајќи
за
10

чекори:

која што се состои од CK1, CK2, CK3, CK4, CK5,
CK6, CK7, CK8, CK9, CK10, CK13, CK14, CK15,

a. обезбедување на примерок од мајчина крв
или
дел
од
неа

CK16,
CK17,
CK18
или
CK19,
д. детектирање на клетките со ендотелијален

б. доведување во контакт на примерокот со

фенотип кој што исто така го врзува марке¬рот

сонда за хибридизација која што има најмалку
10 соседни нуклеотиди комплементарни на ген

на
епителијална
клетка
од
чекор
г).
ѓ. незадолжително, дијагностицирање и/или

Патенти
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предвидување

на

клетките

детектирани

генетската

содржина
во

на

кој

било

редослед.

д)
1, има уште 12 патентни барања

каде што чекорите од б-д може да се вршат по

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 43/00,

YAMAMOTO, Yuko; TANAKA, Ryoichi; KIGA,

A 61P 35/00, A 61P 35/02
(11) 8398

(13) Т1

Masaki and HAMADA, Yoshito
(54) Деривати на имидазо[1,2-b]пиридазин

(21) 2017/745

(22) 29/09/2017

како инхибитори на кинази

(45) 31/12/0001

(57) 1 1. Соединение претставено со општата

(30)
(96) 03/06/2013 EP13801320.6

формула (I)
прифатлива

или

негова

фармацевтски
сол:

(97) 23/08/2017 EP2857404
(73) Daiichi Sankyo Co., Ltd.
3-5-1, Nihonbashi-honcho
Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) TOMINAGA, Yuichi; TAKEDA, Yasuyuki;
YOSHIKAWA, Kenji; KAGOSHIMA, Yoshiko;
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каде
што
R1 претставува водороден атом, C1-C6 алкил
група, флуоро-C1-C6
хидрокси-C1-C6

алкил
алкил

група,

или
група;
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Q претставува кислороден атом или RaN, каде

група,

што

Rc

Ra претставува водороден атом или C1-C6
алкил
група;

циклоалкил група заедно со јаглеродниот атом
сврзан
за
Rc
и
Rd;

G претставува фенил група или 5- или 6-члена
хетероарил група која има, во прстенот, 1 до 3

n
R2

хетероатоми независно избрани од група која
се состои од азотен атом, кислороден атом, и

водороден атом, амино група, C1-C6 алкил
група,
амино-

атом

5-члената

C1-C6 алкил група, C1-C6 алкиламино група,

хетероарил група опционално има 1 или 2
супституенти независно избрани од група која

или
ди-C1-C6
алкиламино
група,
под услов било кој од Y3 и Y4 неизбежно да

се состои од халоген атом, цијано група, C1-C6
алкил група, C1-C6 алкокси група, дихало-C1-

претставува водороден атом, и другата група
да претставува група различна од водороден

C6 алкил група, и трихало-C1-C6 алкил група, и
фенил групата и 6-члената хетероарил група

атом,
група

секоја опционално има од 1 до 3 супституенти

каде M претставува C1-C6 алкил група која има

независно избрани од група која се состои од 5или 6-члена хетероарил група која содржи, во

1 или 2 супституенти независно избрани од
групата B опишана подолу, амино-C3-C6

прстенот, 1 до 3 хетероатоми независно
избрани од група која се состои од азотен атом,

циклоалкил група, 4- до 6-члена алифатична
хетероциклична група која има еден азотен

кислороден атом, и атом на сулфур, халоген
атом, цијано група, C1-C6 алкил група, C1-C6

атом во прстенот, или 5- или 6-члена
алифатична хетероциклична група која има 1

алкокси група, и трихало-C1-C6 алкил група;

или 2 супституенти независно избрани од група

T претставува азотен атом или CRb, каде што
Rb претставува водороден атом, халоген атом,

D опишана подолу и има еден азотен атом во
прстенот,

C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, или
цијано
група;

група B: амино група, хидрокси група, C1-C6
алкиламино група, ди-C1-C6 алкиламино група,

Y1 и Y2 секоја независно претставува
водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил

C3-C6 циклоалкиламино група, амино-C3-C6
циклоалкил група, хидрокси-C1-C6 алкиламино

група, C1-C6 алкокси група, или цијано група; и

група,

Y3 и Y4 секоја независно претставува
водороден атом, група избрана од групата A

хетероциклична група која има еден азотен
атом во прстенот, и 6-члена алифатична

опишана подолу, или група претставена со
следнава
формула
(II):

хетероциклична група која има еден азотен
атом и еден кислороден атом во прстенот,

на

сулфур,

каде

што

и

или
Rd

опционално

претставува
и R3 секоја

A:

4-

-O-M,

до

формираат

0,
1,
независно

-S-M,

6-члена

C3-C6

или
2;
претставува

и

-NH-M,

алифатична

4- до 6-члената алифатична хетероциклична
група која има еден азотен атом во прстенот и
6-члената алифатична хетероциклична група
каде

што

W претставува кислороден атом или CRcRd,
каде
што
Rc и Rd секоја независно претставува
водороден атом, C1-C6 алкил група, или амино
Патенти

која има еден азотен атом и еден кислороден
атом во прстенот секој опционално со 1 или 2
супституенти независно избрани од група C
опишана
подолу,
група C: халоген атом, C1-C6 алкил група, и
хидрокси-C1-C6
алкил
група,
и
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група

D:

амино

група

и

халоген

атом.

1, има уште 22 патентни барања

(51) A 61K 35/64, A 61K 36/185, A 61K 36/25, A

(74) Друштво за застапување од областа на

61K 36/28, A 61K 36/484, A 61K 36/61, A 61K
36/906, A 61K 36/9068, A 61K 45/06, A 61K

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

47/10, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61P 11/00
(11) 8405
(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CIFTER, Ümit; ARABACIOGLU, Nazife and

(21) 2017/746

TOKER, Özlem
(54) НОВИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ ШТО

(22) 29/09/2017
(45) 31/12/0001

(30) TR201212023 18/10/2012 TR and

СОДРЖАТ РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ

TR201212042 18/10/2012 TR
(96) 17/10/2013 EP13788696.6

(57) 1 Формулација која што содржи екстракт
од бршлен (Hedera helix), екстракт од корен на

(97) 12/07/2017 EP2908834
(73) MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET

пеларго-нија (Pelargonium sidoides), и екстракт
од
ѓумбир
(Zingiber
officinale).

A.S.
Istinye, Istanbul 34460, TR

1, има уште 18 патентни барања

(51) C 07D 239/56, C 07D 403/14, C 07D 239/52,
C 07D 239/54, C 07D 471/04, C 07D 401/14, C

(54) 5-ФЕНОКСИ-3H-ПИРИМИДИН-4-ОН
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

07D 403/06, A 61K 31/513, A 61P 31/18
(11) 8406
(13) Т1

ИНХИБИТОРИ НА HIV РЕВЕРЗНА
ТРАНСКРИПТАЗА

(21) 2017/747

(22) 29/09/2017
(45) 31/12/0001

(57) 1 Соединение со Формула I:

(30) PCT/CN2012/001358 08/10/2012 -(96) 07/10/2013 EP13776702.6
(97) 20/09/2017 EP2903977
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ARRINGTON, Kenneth, L.; BURGEY,
Christopher; GILFILLAN, Robert; HAN, Yongxin;
PATEL, Mehul; LI, Chun Sing; LI, Yaozong; LUO,
Yunfu and XU, Jiayi
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M е CH2, CH2CH2, CH2CH2CH2, CH(CH3),

(12) C(O)RA,

C(CH3)2 или C(O)N(RA);

(13) C(O)-C1-6 халоалкил,

Z е селектиран од групата која што се состои
од: пиридазин, пиридазинон, пиримидин, пи-

(14) C(O)ORA,
(15) OC(O)RA,

римидинон, пиразин, пиразинон, триазин и
триазинон, од кои секој е незадолжително

(16) OC(O)N(RA)RB,
(17) SRA,

заме¬нет со еден или повеќе супституенти
најмногу до максималниот број дозволен со

(18) S(O)RA,
(19) S(O)2RA,

валенција¬та селектирана од R4 и R5;

(20) S(O)2N(RA)RB,

секој R1 е независно селектиран од групата која
што се состои од: халоген, CN, NO2, C1-4 ал-

(21) N(RA)S(O)2RB,
(22) N(RA)S(O)2N(RA)RB,

кил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, OH, O-C1-4
алкил, O-C1-4 халоалкил, N(RA)RB,

(23) N(RA)C(O)RB,
(24) N(RA)C(O)N(RA)RB,

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA,
SO2RA, SO2N(RA)RB, SO2N(RA)C(O)RB или

(25) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,
(26) N(RA)CO2RB,

C2-4 алкенил заменет со CN;

(27) N(RC)RD,

R2 е селектиран од групата која што се состои
од:

(28) C(O)N(RC)RD,
(29) OC(O)N(RC)RD,

(1) H,

(30) S(O)2N(RC)RD,
(31) N(RA)S(O)2N(RC)RD,

(2) C1-6 алкил,
(3) C1-6 халоалкил,

(32) N(RA)C(O)N(RC)RD,
(33) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,

(4) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3

(34) CycA,

супституенти од кои секој е независно OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(35) -O-CycA,
(36) АрилA, или

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(37) HetA;

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

R3 е H, C1-6 алкил, халоген, CN, C1-6
флуороалкил, OH, O-C1-6 алкил или O-C1-6

N(RA)C(O)N(RA)RB, или

халоалкил;

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(5) O-C1-6 алкил во кој што алкилот е

R4 и R5 се секој независно селектирани од:

незадолжително заменет со 1 до 3
супституенти не¬зависно селектирани од OH,

(1) H,
(2) C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6 алкинил,

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, N(RA)RB,
C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA,

секој незадолжително заменет со еден или
повеќе супституенти најмногу до максималниот

S(O)2RA, или S(O)2N(RA)RB,

број дозволен со валенцијата селектирана од

(6) O-C1-6 халоалкил,
(7) халоген,

OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(8) CN,
(9) N02,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(10) N(RA)RB,
(11) C(O)N(RA)RB,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
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CycB, АрилB и HetB,

(15) OC(O)N(RA)RB,

(3) C1-6 халоалкил незадолжително

(16) SRA,

дополнително заменет со еден или повеќе
супсти¬ту¬енти најмногу до максималниот број

(17) S(O)RA,
(18) S(O)2RA,

дозволен со валенцијата селектирана од OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(19) S(O)2N(RA)RB,
(20) N(RA)S(O)2RB,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(21) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
(22) N(RA)C(O)RB,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(23) N(RA)C(O)N(RA)RB,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(24) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,
(25) N(RA)CO2RB,

CycB, АрилB и HetB
(4) O-C1-6 алкил во кој што алкил делот е

(26) N(RC)RD,
(27) C(O)N(RC)RD,

незадолжително заменет со еден или повеќе
супституенти најмногу до максималниот број

(28) OC(O)N(RC)RD,
(29) S(O)2N(RC)RD,

дозволен со валенцијата селектирана од OH,

(30) N(RA)S(O)2N(RC)RD,

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(31) N(RA)C(O)N(RC)RD,
(32) N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(33) OH,
(34) CycB,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(35) АрилB,
(36) HetB,

CycB, АрилB и HetB,

(37) -J-CycB,

(5) O-C1-6 халоалкил, незадолжително
дополнително заменет со еден или повеќе

(38) -J-АрилB, и
(39) -J-HetB,

суп¬сти¬туенти најмногу до максималниот број
дозволен со валенцијата селектирана од OH,

или R4 и R5 на соседни атоми може да бидат

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

соединети со атомите за кои што тие се закачени за да формираат фузиониран CycC, АрилC

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

или HetC;

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

CycA, CycB и CycC се независно карбоциклил
кој што е C3-8 циклоалкил, C5-8 циклоалкенил,

N(RA)C(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
CycB, АрилB и HetB,

или C7-12 бицикличен, заситен или незаситен,
не-ароматичен прстенест систем каде што еден

(6) халоген,
(7) CN,

прс¬тен е фузиониран за или премостен со
другиот прстен; каде што карбоциклилот е

(8) NO2,

незадол¬жи¬тел¬но заменет со вкупно од 1 до

(9) N(RA)RB,
(10) C(O)N(RA)RB,

6 супституенти, каде што:

(11) C(O)RA,
(12) C(O)-C1-6 халоалкил,

(i) од нула до 6 супституенти се секој
независно:

(13) C(O)ORA,
(14) OC(O)RA,

(1) халоген,
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(2) CN,

N(RA)C(O)N(RA)RB, или

(3) C1-6 алкил,

(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(4) OH,
(5) O-C1-6 алкил,

(3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3
супституенти од кои што секој е независно

(6) C1-6 халоалкил,
(7) O-C1-6 халоалкил,

селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6
халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB,

(8) C1-6 алкенил, или
(9) C1-6 алкенил заменет со CN, и

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA,
S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB,
N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB,

(ii) од нула до 2 супституенти се секој
независно:

OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(1) CycQ,

(4) C2-6 алкенил,
(5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3

(2) AryQ,
(3) HetQ,

супституенти од кои што секој е независ¬но OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(4) HetR,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(5) J-CycQ,
(6) J-AryQ,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,
N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(7) J-HetQ,
(8) J-HetR,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, или

(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(6) C2-6 алкинил,

(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

(7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или
(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

супституенти од кои што секој е независ¬но OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

АрилA, АрилB и АрилC се независно арил кој
што е незадолжително заменет со вкупно од 1

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

до 8 супституенти, каде што:

N(RA)C(O)N(RA)RB, или

(i) од нула до 8 супституенти се секој

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(8) O-C1-6 алкил,

независно:

(9) O-C1-6 халоалкил,
(10) OH,

(1) C1-6 алкил,
(2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително

(11) халоген,
(12) CN,

заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти

(13) N02,

од кои што секој е независно селектиран од OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(14) N(RA)RB,
(15) C(O)N(RA)RB,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(16) C(O)RA,
(17) C(O)-C1-6 халоалкил,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(18) C(O)ORA,
(19) OC(O)N(RA)RB,
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(20) SRA,

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(21) S(O)RA,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,

(22) S(O)2RA,
(23) S(O)2N(RA)RB,

N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,
N(RA)C(O)N(RA)RB, или

(24) N(RA)S(O)2RB,
(25) N(RA)S(O)2N(RA)RB,

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3

(26) N(RA)C(O)RB,
(27) N(RA)C(O)N(RA)RB,

супституенти од кои што секој е независно
селектиран од OH, O-C1-6 алкил, O-C1-6

(28) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или

халоалкил, CN, NO2, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB,

(29) N(RA)CO2RB, и

C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, S(O)2RA,
S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB,

(ii) од нула до 2 супституенти се секој
независно:

N(RA)S(O)2RB, N(RA)S(O)2N(RA)RB,
OC(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или

(1) CycQ,

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(4) C2-6 алкенил,

(2) AryQ,

(5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3

(3) HetQ,
(4) HetR,

супституенти од кои што секој е независ¬но OH,
O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,

(5) J-CycQ,
(6) J-AryQ,

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,
S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

(7) J-HetQ,
(8) J-HetR,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

N(RA)C(O)N(RA)RB, или

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,
(6) C2-6 алкинил,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или
(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

(7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3
супституенти од кои што секој е независ¬но OH,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

HetA, HetB и HetC се независно хетероциклил

S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, N(RA)C(O)RB,

или хетероарил кој што е незадолжително
за¬ме¬нет со вкупно од 1 до 8 супституенти,

N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB,
N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB,

каде што:

N(RA)C(O)N(RA)RB, или
N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB,

(i) од нула до 8 супституенти се секој
независно:

(8) O-C1-6 алкил,
(9) O-C1-6 халоалкил,
(10) OH,

(1) C1-6 алкил,
(2) C1-6 халоалкил, кој што е незадолжително

(11) оксо,
(12) халоген,

заменет со 1 до 3 дополнителни супституенти
од кои што секој е независно селектиран од OH,

(13) CN,
(14) N02,

O-C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2,
N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA,

(15) N(RA)RB,
(16) C(O)N(RA)RB,
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(17) C(O)RA,

алкил, C1-6 халоалкил, OH, OC1-6 алкил, O-C1-

(18) C(O)-C1-6 халоалкил,

6 халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA,

(19) C(O)ORA,
(20) OC(O)N(RA)RB,

CO2RA, SRA, S(O)RA, SO2RA, SO2N(RA)RB,
или SO2N(RA)C(O)RB;

(21) SRA,
(22) S(O)RA,

секој HetQ е независно хетероарил кој што е
незадолжително заменет со 1 до 4

(23) S(O)2RA,
(24) S(O)2N(RA)RB,

супституенти од кои што секој е независно
халоген, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-C1-

(25) N(RA)S(O)2RB,

6 алкил, O-C1-6 хало¬ал¬кил, N(RA)RB,

(26) N(RA)S(O)2N(RA)RB,
(27) N(RA)C(O)RB,

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SO2RA,
N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)CO2RB;

(28) N(RA)C(O)N(RA)RB,
(29) N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или

секој HetR е независно 4- до 7-член, заситен
или незаситен, не-ароматичен хетероцикличен

(30) N(RA)CO2RB, и

прстен кој што содржи најмалку еден
јаглероден атом и од 1 до 4 хетероатоми

(ii) од нула до 2 супституенти се секој

независно се¬лектирани од N, O и S, каде што

независно:

секој S е незадолжително оксидиран до S(O)
или S(O)2, и ка¬де што заситениот или

(1) CycQ,
(2) AryQ,

незаситениот хетероцикличен прстен е
незадолжително заменет со 1 до 4

(3) HetQ,
(4) HetR,

супституенти од кои што секој е независно
халоген, CN, C1-6 алкил, OH, оксо, O-C1-6

(5) J-CycQ,

алкил, C1-6 халоалкил, O-C1-6 халоалкил,

(6) J-AryQ,
(7) J-HetQ,

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, или SO2RA;
секој J е независно:

(8) J-HetR,
(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

(i) O,

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR,
(10) C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,

(ii) S,
(iii) S(O),

HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR, или

(iv) S(O)2,

(11) C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, HetQ,
HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-HetR;

(v) O-C1-6 алкилен,
(vi) S-C1-6 алкилен,

секој CycQ е независно C3-8 циклоалкил или

(vii) S(O)-C1-6 алкилен,
(viii) S(O)2-C1-6 алкилен,

C5-8 циклоалкенил, каде што циклоалкилот или
циклоалкенилот е незадолжително заменет со

(ix) N(RA), или
(x) N(RA)-C1-6 алкилен;

1 до 4 супституенти, од кои што секој е
неза¬вис¬но халоген, C1-6 алкил, OH, OC1-6
алкил, C1-6 халоалкил, или O-C1-6 халоалкил;

секој RA, RB, RC и RD се независно
селектирани од H, C1-6 алкил и C3-

секој AryQ е независно фенил или нафтил, каде
што фенилот или нафтилот е незадолжител¬но

6циклоалкил, каде што спо¬ме¬натите C1-6
алкил и C3-6циклоалкил се незадолжително

заменет со од 1 до 5 супституенти од кои што
секој е независно халоген, CN, NO2, C1-6

заменети со еден или повеќе суп¬сти¬туенти
најмногу до максималниот број дозволен со
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валенцијата селектирана од групата ко¬ја што

заситен или незаситен; каде што мо-

се состои од: халоген, OH, CN, C1-4алкокси,

но¬цикличниот прстен содржи од 1 до 4

C3-6циклоалкил и фенил;
или алтернативно секој пар од RC и RD заедно

хетероатоми и баланс на јаглеродни атоми;
бицик-лич¬ниот прстенест систем или

со азотот за кој што двата се закачени за да
фор¬мираат 4- до 7-член заситен или моно-

трицикличниот прстенест систем содржи од 1
до 8 хетероато¬ми и баланс на јаглеродни

незаситен прстен кој што незадолжително
содржи хетероатом во дополнение на N за кој

атоми, каде што еден или повеќе од прстените
содржат еден или повеќе хетероатоми; каде

што RC и RD се закачени, каде што

што хетероатомите се селектирани од N, O и S;

дополнителниот хе¬те¬роатом е селектиран од
N, O, и S; каде што прстенот е незадолжително

и каде што кој би¬ло еден или повеќе од
азотните и сулфурните хетероатоми е

заменет со 1 или 2 супституенти од кои што
секој е независно C1-6 алкил, C(O)RA,

незадолжително оксидиран, и кој било еден или
повеќе од азотните хетероатоми е

C(O)ORA, C(O)N(RA)RB, или S(O)2RA; и каде
што незадолжителниот S во прстенот е

незадолжително кватернизиран;
секој хетероарил е независно (i) 5- или 6-член

незадолжително во форма на S(O) или S(O)2

хетероароматичен прстен кој што содржи од 1

секој арил е независно (i) фенил, (ii) 9- или 10член бицикличен, фузиониран карбоцикличен

до 4 хетероатоми независно селектирани од N,
O и S, каде што секој N е незадолжително во

прстенест систем во кој што најмалку еден
прстен е ароматичен, или (iii) 11- до 14-член

форма на оксид, или (ii) 9- или 10-член
хетеробицикличен, фузиониран прстенест

три¬цик¬личен, фузиониран карбоцикличен
прстенест систем во кој што најмалку еден

систем кој што содржи од 1 до 6 хетероатоми
независно селектирани од N, O и S, каде што

прстен е аро¬матичен;

или едниот или двата од прстените содржат

секој хетероциклил е независно (i) 4- до 8-член,
заситен или незаситен моноцикличен прс-тен,

еден или повеќе хетероатоми, најмалку еден
прстен е аро¬ма¬ти¬чен, секој N е

(ii) 7-до 12-член бицикличен прстенест систем,
или (iii) 10- до 18-член трицикличен прс-те¬нест

незадолжително во форма на оксид, и секој S
во еден прстен кој што не е ароматичен е

систем, каде што секој прстен во (ii) или (iii) е
независен од, фузиониран за, или пре-мос¬тен

незадолжително S(O) или S(O)2.

со другиот прстен или прстени и секој прстен е

1, има уште 31 патентни барања

(51) A 61K 38/17, A 61P 25/28

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(11) 8407
(21) 2017/748

(13) Т1
(22) 29/09/2017

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) UNDERWOOD, Mark, Y. and MOYER,

(45) 31/12/0001
(30) US201161559816P 15/11/2011 US

James, R.
(54) АПОАКВОРИН ЗА НАМАЛУВАЊЕ

(96) 15/11/2012 EP12795955.9
(97) 19/07/2017 EP2780027
(73) Quincy Bioscience LLC

НЕВРОНСКА ПОВРЕДА КАКО РЕЗУЛТАТ НА
ИСХЕМИЈА

726 Heartland Trail
Madison, WI 53717, US

кондиционирање неврони за да се редуцира
невронска повреда како резултат на мозочна
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исхемија во субјект преку администрирање на

пред

апоакворинот на субјектот преку инекција во

1, има уште 6 патентни барања

да

се

појави

мозочната

исхемија.

областа CA1 од дорзален хипокампус 48 часа

(51) C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 29/00

n е 0-3;

(11) 8408

(13) Т1

Ar е

(21) 2017/749

(22) 29/09/2017

супституирана верзија; и
Y е:

(45) 31/12/0001
(30) US201261699199P 10/09/2012 US
(96) 10/09/2013 EP13767175.6
(97) 30/08/2017 EP2892911
(73) Reata Pharmaceuticals, Inc.

водород, хидрокси, хало, амино, или цијано или
-NCO; или

2801 Gateway Drive, Suite 150
Irving, TX 75063-2648, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JIANG, Xin; VISNICK, Melean and BENDER,
Christopher, F.
(54) C17-ХЕТЕРОАРИЛ ДЕРИВАТИ НА
ОЛЕАНОЛНА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКИ ЗА

супституирани верзии од било кое од овие

НИВНА УПОТРЕБА

групи;

(57) 1 Соединение со формулата:
или негова фармацевтска прифатлива сол;
и кадешто

кадешто:
Патенти
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сврзани за ароматичниот прстенест систем, ако
е дозволено со ограничувањето на
или повеќе водороден атом е независно
заменет со -OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -

јаглеродниот број;
терминот "хетероарендиил" се однесува на

CO2H, -CO2CH3, -CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, C(O)CH3, -NHCH3, -NHCH2CH3, -N(CH3)2, -

дивалентна ароматична група, со два
ароматични јаглеродни атоми, два ароматични

C(O)NH2, -OC(O)CH3, или -S(O)2NH2
во супституираната верзија на

азотни атоми, или еден ароматичен јаглероден
атом и еден ароматичен азотен атом како две
точки на сврзувањето, споменатите атоми

водороден атом е независно заменет со -OH, F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -CO2CH3, -CN,

формираат дел од една или повеќе ароматична
прстенеста структура(и) кадешто барем еден од

-SH, -OCH3, -OCH2CH3, -C(O)CH3, -NHCH3, NHCH2CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, -

прстенестите атоми е азот, кислород или
сулфур, кадешто дивалентната група се состои

S(O)2NH2 или -C(O)OC(CH3)3;
терминот "арил" се однесува на моновалентна

од атоми кои не се поинакви од јаглерод,
водород, ароматичен азот, ароматичен

ароматична група со ароматичен јаглероден

кислород и ароматичен сулфур, кадешто, ако

атом како точка на сврзувањето којашто
формира дел од еден или повеќе од шест-

повеќе од еден прстен е присутен, прстените
може да бидат фузирани или нефузирани,

члена ароматична прстенеста структура,
кадешто прстенестите атоми се сите јаглерод и

кадешто нефузираните прстени може да бидат
поврзани преку еден или повеќе од следните:

кадешто , ако повеќе од еден прстен е
присутен, прстените може да бидат фузирани

ковалентна врска, алкандиил, или алкендиил
групи, ако е дозволено со ограничувањето на

или нефузирани, и кадешто еден или повеќе

јаглеродниот број, и кадешто еден или повеќе

алкил или аралкил групи може да бидат
сврзани за првиот ароматичен прстен или било

алкил, арил, и/или аралкил групи може да
бидат сврзани со ароматичниот прстенест

кој дополнителен ароматичен прстен којшто е
присутен, ако е дозволено со ограничувањето

систем, ако е дозволено со ограничувањето на
јаглеродниот број;

на јаглеродниот број;
терминот "хетероарил" се однесува на

терминот "хетероциклоалкил" се однесува на
моновалентна не-ароматична група со

моновалентна ароматична група со ароматичен

јаглероден атом или азотен атом како точка на

јаглероден атом или азотен атом како точка на
сврзувањето, споменатиот јаглероден атом или

сврзувањето, споменатиот јаглероден атом или
азотен атом формираат дел од еден или повеќе

азотен атом формираат дел од една или повеќе
ароматични прстенести структури кадешто

не-ароматични прстенести структури кадешто
барем еден од прстенестите атоми е азот,

барем еден од прстенестите атоми е азот,
кислород или сулфур, кадешто хетероарилната

кислород или сулфур, кадешто
хетероциклоалкил групата се состои од атоми

група се состои од атоми кои не се поинакви од

кои не се поинакви од јаглерод, водород, азот,

јаглерод, водород, ароматичен азот,
ароматичен кислород и ароматичен сулфур,

кислород и сулфур, кадешто, ако повеќе од
еден прстен е присутен, прстените може да

кадешто ако повеќе од еден прстен е присутен,
прстените може да бидат фузирани или

бидат фузирани или нефузирани, кадешто,
едната или повеќе алкил групи може да бидат

нефузирани, и кадешто еден или повеќе алкил,
арил, и/или аралкил групи може да бидат

сврзани за прстенот или прстенестиот систем,
ако е дозволено со ограничувањето на
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јаглеродниот број; и кадешто една или повеќе

терминот "диалкиламино" се однесува на

двојни врски може да бидат претставени со

групата -NRR’, во којашто R и R’ може да биде

прстенот или прстенестиот систем, под услов
кога добиената група останува не-ароматична;

истата или различни алкил групи, или R и R’
може да бидат земени заедно за да

терминот "ацил" се однесува на групата -C(O)R,
во којашто R е водород, алкил, арил, аралкил

претставуваат алкандиил.

или хетероарил; и

1, има уште 14 патентни барања

(51) G 07F 17/32
(11) 8410

(13) Т1

вдлабнатина (4) во предната плоча на
куќиштето (3) и таргетираниот уред (8) е

(21) 2017/750

(22) 02/10/2017

поставен

во

просторот

кадешто

е

(45) 31/12/0001
(30) AT20120050575 11/12/2012 AT

вдлабнувањето (4), кадешто предната плоча на
куќиштето (3) во барем некои секции е

(96) 10/12/2013 EP13805339.2
(97) 19/07/2017 EP2932484
(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158

транспарентно обликувано, се карактеризира со
тоа што екранскиот уред (9) кој е во форма на

2352 Gumpoldskirchen, AT

уред (9) во основа се простира издолжувајќи се

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

низ целата горна предна секција на куќиштето
која што лежи над таргетираниот уред (8), како

(72) GAWEL, Marek; GRAF, Johann, F. and
GUTMANN, Benjamin
(54) УРЕД ЗА КОЦКАЊЕ

и во слегувачка линија низ таргетираниот уред
(8) и со тоа што барем дел од екранскиот уред

монитор (10) е поставен позади предната плоча
на куќиштето (3) на тој начин што екранскиот

Уред за коцкање со механизам за

(9)
е
видлив
низ
барем
секциски
транспарентната предна плоча на куќиштето (3)

исфрлување (7) за исфрлување на жетонот за

и друг дел од екранскиот уред (9) е видлив низ

игра (11) во патеката на жетонот (5),
наведениот жетон за игра (5) содржи отклонета

вдлабнувањето (4) во предната плоча на
куќиштето
(3).

патека (6) и водечка кон таргетираниот уред (8),
кадешто отклонетата патека (6) е опкружена со

1, има уште 11 патентни барања

(57)

1

Патенти
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(51) A 61K 31/513, A 61K 31/505
(11) 8411
(13) Т1
(21) 2017/751

(57) 1 Соединение на формулата VIa:

(22) 02/10/2017
(45) 31/12/0001

(30)
(96) 21/05/2009 EP09751617.3
(97) 06/09/2017 EP2300013
(73) ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street
Cambridge, MA 02139, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) WANG, Yihan; HUANG, Wei-Sheng; LIU,
Shuangying; SHAKESPEARE, William, C.;
THOMAS, R., Mathew; QI, Jiwei; LI, Feng; ZHU,
Xiaotian; KOHLMANN, Anna; DALGARNO, David,
C.; ROMERO, Jan, Antoinette, C. and ZOU, Dong
(54) ФОСФОРНИ ДЕРИВАТИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

во која
X1 e N;
X3 e CRd;
X4 e CRe;
Прстен А и Прстен E се секој фенилни прстени;
секоје појавување на Ra, Rb, Rd, Re, и Rg
независно е одбрано од групатата која ја
сочинуваат halo, -CN -NO2, -R1, -OR2, -ONR1R2, -NR1R2, -NR1-NR1R2, -NR1-OR2 C(O)YR2, -OC(O)YR2, -NR1C(O)YR2, SC(O)YR2, -NR1C(=S)YR2, -OC(=S)YR2, -

42 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

C(=S)YR2, -YC(=NR1)YR2, -YC^N-OR^YR2, YC(=N-NR1R2)YR2, -YP(=O)(YR3)(YR3), Si(R3a)3, -NR1SO2R2, -S(O)rR2, -SO2NR1R2 и NR1SO2NR1R2;
или алтернативно, секое Ra и Rg исто така
може да биде неависно одбран остаток, P(=O)(R3)2 или систем на прстени кој што го
содржи остатокот -P(=O)(R3)- како член на
прстени;
или алтернативно два соседни Ra на остаток
можат да формираат, со атоми за кои што се
врзани, фузионирани, 5-, 6- или 7-члени,
заситени, делумно заситени или незаситен
прстен, кој што содржи 0-4 хетероатоми
одбрани од N, O i S(O)r и кој што може да носи
до четри супституенти;
најмалку еден од Ra и Rg e или го содржи
остатокот, -P(=O)(R3)2 или систем на прстени
кој што содржи остаток -P(=O)(R3)- како член на
прстени;
најмалку едно Ra е одбрано од:

Прсетенот А опционо содржи до два
дополнителни Ra на остаток;
Прстенот Е содржи еден Rg на остаток кој што
е орто, мета или пареа -P(=O)(R3)2 на остаток,
и опционо содржи до два допоплителни Rg на
остатоци;

Патенти

43 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

L e NH;

циклоалкинил групи имаат 5 до 13 атоми на
јаглерод;

r e 0,1 или 2;
s e 1, 2, или 3;

хетероалкил групи се разгранети или
неразгранети алкил, алкенил, или алкинил

p e 1, 2, или 3;

група со од 1 дo 7 aтоми на јаглерод покрај 1, 2,
3 или 4 хетероатоми независно одбрани од

секоје појавување на Y независно е врзано, -O-,
-S- или -NR1-;

група која ја сочинуваат N, O, S, и P;
aрил групи се ароматични групи во форма на
прстен со 6 до 14 атоми во прстенот;

секоје појавување на R1 и R2 независно е Н
или алкилен, алкенилен, алкинилен,

хетероарил групи се хетероциклични
ароматични остатоци со 5 - 14 атоми во прстен

циклоалкилен, циклоалкенилен,
циклоалкинилен, арилен, хетероалкилен,

кој опфаќаат еден или повеќе прстени;
хетероциклични групи се не-ароматичен систем

хетероцикличен или хетероарилен остаток;

на прстени со 5 до 14 атоми во прстен во 1, 2
или 3 прстени во кои што е 1 до 4 јаглерода во

секоје појавување на R3 независно е алкилен,

прстенот секој заменет со хетероатом одбран

алкенилен, алкинилен, циклоалкилен,
циклоалкенилен, циклоалкинилен, арилен,

од N, O, или S;

хетероалкилен, хетероцикличен или
хетероарилен остаток, или се два соседни R3

секој од претходните алкилни, алкенилни,
алкинилни, циклоалкилни, циклоалкенилни,

на остатокот комбинираат поради формирање
на систем на прстени кое што го вклучува

циклоалкинилни, хетероалкилни, арилен,
хетероарилен и не-ароматични хетероциклични

атомот на фосфор;

остатоци опционо е супституиран;

секоје појавување на R3a независно е одбрано

oпционите супституенти на назаситениот атом

од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил, циклоалкинила, арил,

на јаглерод на арил или хетероарил група се
избираат помеѓу халоген (F, Cl, Br или I), aлкил,

хетероалкил, хетероциклик, и хетероарил;

алкенил, алкинил, хетероалкил, -CN, -R1, -OR2,
-S(O)rR2 (каде што r представува цел број од 0,

aлтернативно, секој NR1R2 на остаток може да

1 или 2), SO2NR1R2, -NR1R2, -O-NR1R2, -NR1-

биде 5-, 6- или 7-члени заситен, делумно
заситен или незаситен прстен, кој што може да

NR1R2, -(CO)YR2, -O(CO)YR2, -NR1(CO)YR2, S(CO)YR2, -NR1C(=S)YR2, -OC(=S)YR2, -

биде опционо супституиран и кој што содржи 02 дополнителни хетероатоми одбрани од N, O и

C(=S)YR2, -YC(=NR1)YR2, -YC(=N-OR1)YR2, YC(=N-NR1R2)YR2, -COCOR2, -COMCOR2

S(O)r; и

(каде што M ја представува алкил група со 1-6
јаглерода), - YP(=O)(YR3)(YR3), -Si(R3a)3, -NO2,

aлкил групи имаат 1 до 8 атоми на јаглерод;

-NR1SO2R2 и -NR1SO2NR1R2;

aлкенил групи имаат 2 до 8 атоми на јаглерод;
aлкинил групи имаат 2 до 8 атоми на јаглерод;

oпционите супституенти на алкилната,

циклоалкил групи имаат 3 до 13 атоми на
јаглерод;

алкенилната, алкинилната, хетероалкилната,
циклоалкилната, циклоалкенилната,

циклоалкенил групи имаат 3 до 13 атоми на
јаглерод;

циклоалкинилната или не-ароматична
хетероцикличната група се бираат помеѓу
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халоген (F, Cl, Br или I), aлкил, алкенил,

и (на заситениот атом на јаглерод) =O, =S, =NH,

алкинил, хетероалкил, -CN, -R1, -OR2, -S(O)rR2

=NNR2R3, =NNHC(O)R2, =NNHCO2R2, или

(каде што r представува цел број од 0, 1 или 2),
- SO2NR1R2, -NR1R2, -O-NR1R2, -NR1-NR1R2,

=NNHSO2R2, при што R2 и R3 при секоје
појавување независно се избираат од јаглерод,

-(CO)YR2, -O(CO)YR2, -NR1(CO)YR2, S(CO)YR2, -NR1C(=S)YR2, -OC(=S)YR2, -

алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил, циклоалкинил, хетероалкил,

C(=S)YR2, -YC(=NR1)YR2, -YC(=N-OR1)YR2, YC(=N-NR1R2)YR2, -COCOR2, -COMCOR2

арил, хетероарил и хетероциклил;
или неговата фармацевтски прифатлива сол.

(каде што M ја представува алкил група со 1-6
јаглерода), -YP(=O)(YR3)(YR3), - Si(R3a)3, -NO2,
NR1SO2R2 и -NR1SO2NR1R2;

1, има уште 23 патентни барања

(51) A 61K 39/395, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A

Catherine; JENKINS, Erica Helen and ROSARIO,

61K 47/18, A 61K 47/26, A 61K 47/14
(11) 8412
(13) Т1

Maria
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА АНТИ- 4 7

(21) 2017/752

(22) 02/10/2017

AНТИТЕЛО

(45) 31/12/0001

(57)

1

Стабилната течна фармацевтска

(30) US201161481522P 02/05/2011 US and

формулација која што го опфаќа анти-α4β7

US201161544054P 06/10/2011 US
(96) 02/05/2012 EP12722973.0

aнтитело, цитрат, и најмалку една слободна
аминокиселина, при што анти-α4β7 aнтитело го

(97) 12/07/2017 EP2704742
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.

опфаќа варијабилниот регион на лесниот ланец
кој што го опфаќа регионот 1 кој ја одредува

40 Landsdowne Street
Cambridge, MA 02139, US

комплементарноста на (CDR1) кој опфаќа SEQ
ID NO:11, CDR2 кој опфаќа SEQ ID NO:12, и

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

CDR3 кој опфаќа SEQ ID NO:13, и го опфаќа

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PALANIAPPAN, Vaithianathan; DILUZIO,

варијабилниот регион на тешкиот ланец кој
опфаќа CDR1 кој опфаќа SEQ ID NO:8, CDR2

Willow; NGUYEN, Phuong M.; VARGA, Csanad
M.; BROWN, Jason; FOX, Irving H.; SCHOLZ,

кој опфаќа SEQ ID NO:9, и CDR3 кој опфаќа
SEQ
ID
NO:10.
1, има уште 30 патентни барања

Патенти
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(51) B 01D 1/28, B 01D 3/10, C 02F 1/04

- испарувач/кондензатор (11) кој ја опфаќа

(13) Т1
(22) 02/10/2017

зоната (02) за испарувања и зоната (05) за
кондензирања во внатрешноста на спомнатата

(45) 31/12/0001
(30) WO2013EP65933 29/07/2013 --

херметичка
комора
(01);
- компресор (04) е поврзан со моторот, при што

(96) 29/07/2014 EP14747350.8

компресорот може да го зголеми притисокот на

(97) 19/07/2017 EP3027288
(73) Industrial Advanced Services FZ-LLC

пареата произведена во зоната (02) на
испарувања и да ги пренесе во зонат (05) на

P.O. Box 31291
Al-Jazeera Al-Hamra

кондензирање;
- херметичка комора (01) е под делумен вакум,

Ras Al Khaimah, AE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

при што притисокот во внатрешноста
спомнатата
комора
е
понизок

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

атмосферскиот

(72) WINANDY, Francois-Mathieu
(54) УРЕДИ ЗА ТЕРМИЧКА ДЕСТИЛАЦИЈА

н а з н а ч е н
со
т о а, што се
- компресорот (04) и неговиот мотор сместени

СО МЕХАНИЧКА КОМПРЕСИЈА НА ПАРЕА
Уред за термичка дестилација со

се
во
внатрешноста
на
спомнатата
херметичката комора, каде спомнатиот мотор

механичка
компресија
на
пареа
за
десалинизација
на
вода,
кој
опфаќа:

ги опфаќа статорот и роторот, при што
спомнатиот статор и спомнатиот ротор целосно

- херметичка комора (01) која што опфаќа влез

се сместени во внатрешноста на херметичката

за прием на сурова вода, излез за празнење на
дестилат, излез за пранење на концентрат и

комора.

излез за празнење на некондензибилни гасови;

1, има уште 14 патентни барања

(11) 8413
(21) 2017/753

(57)

1

46 | С т р а н а
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(51) A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61P 25/16
(11) 8414
(21) 2017/754

(13) Т1
(22) 02/10/2017
(45) 31/12/0001

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;
NABIROCHKIN, Serguei and HAJJ, Rodolphe
(54) НОВИ ТЕРАВПЕТСКИ ПРИСТАПИ ЗА

(30) EP20120306063 05/09/2012 --;
WO2012EP53565 01/03/2012 --;

ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРКИНСОНОВОTO
ЗАБОЛУВАЊЕ

WO2012EP53568 01/03/2012 --;
WO2012EP53570 01/03/2012 -- and

(57) 1 Композиција за употреба во лекување
на паркинсонизмот, при што спомнатата

US201261696992P 05/02/2012 US
(96) 28/02/2013 EP13706549.6

композиција опфаќа акампросат и баклофен,
или нивните соли, или нивна формулација со

(97) 05/07/2017 EP2819663
(73) Pharnext
11 Rue des Peupliers

продолжено

ослободување.

1, има уште 18 патентни барања

92130 Issy-les-Moulineaux, FR

Патенти
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 1/00
(11) 8415
(13) Т1

(72) PALANIAPPAN, Vaithianathan; DILUZIO,
Willow; VARGA, Csanad M.; BROWN, Jason;

(21) 2017/755

FOX, Irving H.; SCHOLZ, Catherine and TRUONG,
Nobel T.
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ANTI-ALPHA4BETA7

(22) 02/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201161481533P 02/05/2011 US;
US201161550545P 24/10/2011 US and
US201261585859P 12/01/2012 US

АНТИТЕЛО

(96) 02/05/2012 EP12721093.8
(97) 12/07/2017 EP2704798
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
40 Landsdowne Street

на доза на ведолизумаб од 60mg/ml на
ведолизумаб во 50mM во хистидин, 125mM во

Cambridge, MA 02139, US

лиофилизираната

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

1, има уште 8 патентни барања
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(57) 1 Формулацијата која што опфаќа 300mg

aргинин,
сахароза

0,06% во полисорбат 80, 10% во
при pH 6,3 реконституирани од
формулација.
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(51) F 41A 17/72
(11) 8416

(13) Т1

(21) 2017/756

(22) 03/10/2017
(45) 31/12/0001

правецот на транслација (X), помеѓу затворена
конфигурација на комората за пукање (10) на
наведеното огнено оружје (1) и отворена
конфигурација на наведената комора (10);

(30) IT2013BS00030 08/03/2013 IT

- ударна игла (12), барем делумно сместена во

(96) 06/03/2014 EP14715671.5
(97) 05/07/2017 EP2997323
(73) Arsenal Firearms Finance Limited
Tortola Aleman Cordero

лизгачот (8), која што е под константен притисок
од страна на прв еластичен дел (14) во насока

Galindo&Lee Trust (BVI) Limited
Road Town

со комората за пукање (10), и подвижна во
правец на репетирана позиција во која што е

P.O. Box 3175, VG

одалечена

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

- сигурносен уред (18) за спречување на
предвремено пукање, конфигуриран да ја

(72) REZTSOV, Alexander; REZTSOV, Leonid;
STRESHINSKIY, Dimitry; YAKOVLEV, Evgeniy

ослободи ударната игла (12) од репетирана
позиција само кога лизгачот (8) е позциониран

and KLOKOV, Sergei
(54) ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И УДАРНА ИГЛА

во затворената конфигурација, наведениот
сигурносен уред (18) содржи член за блокирање

(57)

1

Огнено оружје (1) коешто содржи:

на позиција за пукање кадешто на едниот крај
(16) на наведената ударна игла (12) се спојува

(20)

на

од

ударната

комората

игла

(12),

(10);

кој

што

се

- тело на огненото оружје (2) во кое што е

спротиставува на делувањето на првиот
еластичен дел (14), подложна да биде

сместен дел од уредот за пукање (4) кое што се
ракува со помош на чкрапало (6) кое се

ослободена со помош на уредот за пукање (4);
- пришто ударната игла (12) може да се

испакнува
од
телото
(2);
- лизгач (8) кој што се потпира на телото на

поместува во насока паралелна на наведената
насока на транслација (X); пришто огненото

огненото оружје (2) на лизгачки начин, долж

оружје се карактеризира со тоа што членот за

Патенти
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блокирање (20) може да ротира околу оска која

(12).

што е паралелна на наведената насока на
транслација (X) за да реверзибилно го опфати
сигурносното седло (22) на огненото оружје

1, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 403/12, C 07D 401/12, A 61K 31/47, A

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА

61P 37/00
(11) 8417

ОД СЛЕЗИНА (SYK)
(13) Т1

(21) 2017/757

(22) 03/10/2017

1

(57)

Соединение

со

формула

(I):

или

N;

(45) 31/12/0001
(30)
(96) 08/03/2012 EP15166109.7

кадешто:

(97) 23/08/2017 EP2937344
(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road

X

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R2 е водород, C1-6алкокси, хало, -C(O)C16алкил, CN, хало-C1-6алкил или C(O)NR4R5;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Atkinson, Francis, Louis; Barker, Michael,

R3
R4

е
е

водород
водород

David; Liddle, John and Wilson, David, Matthew
(54) ПИРИДИНИЛ- И ПИРАЗИНИЛМЕТИЛОКСИ-АРИЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ

R5

е

водород

CR1

Y
е
CH,
C
или
N;
R1 е водород, C1-6 алкокси или C1-6 алкил;

или
или
или

C1-6алкокси;
C1-6алкил:
C1-6алкил

и

m и n се цели броеви секоj независно избран од
1 и 2; или негова фармацевтска прифатлива
сол,
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e

за
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во

лекувањето
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болест

и/или

алергиско

склеродерма, дерматитис, алергија, ринитис,

нарушување избрано од хронична обструктивна

кожен

белодробна
болест
(COPD),
возрасен
респираторен дистрес синдром (ARDS), астма,

вклучувајќи
мастоцитоза

тешка астма, улцеративен колитис, Кронова
болест, бронхитис, коњуктивитис, псоријаза,

1, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 239/48,

(72) HUCK, Bayard R.; CHEN, Xiaoling; XIAO,

C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C
07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/14, A 61K

Yufang; LAN, Ruoxi; QIU, Hui; NEAGU,
Constantin; DESELM, Lizbeth Celeste;

31/506, A 61P 35/00
(11) 8418

(13) Т1

MOCHALKIN, Igor and JOHNSON, Theresa L.
(54) АМИНОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ ЗА

(21) 2017/758

(22) 04/10/2017

УПОТРЕБА КАКО МОДИЛАТОРИ НА

(45) 31/12/0001
(30) US201161533606P 12/09/2011 US

лупус,

автоимуни
пемфигус
и

булозни
и

состојби

пемфигоид,
анафилакса.

АКТИВНОСТ НА КИНАЗ

(96) 12/09/2012 EP12766773.1
(97) 09/08/2017 EP2755958
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти
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(57) 1 Соединение со Формула (I)

LA е неразгранет или разгранет, линеарно
заситена или делумно незаситена јаглеводорна
низа којашто има 1, 2, 3, 4, 5 или 6 C атоми,
кадешто 1, 2 или 3 H атоми може да бидат
заменети со Hal или OH;
Ar е моно- или бицикличен ароматичен хомоили хетероциклил којшто има 0, 1, 2, 3 или 4 N,
O и/или S атоми и 5, 6, 7, 8, 9, или 10 скелетни
атоми, коишто можат да бидат несупституирани
или независно еден од друг, моно- или
дисупституирани со Hal, LA, OH, SH, O(LA),

или негова фармацевтска прифатлива сол,
растворувач, или растворувач на сол, кадешто:
X е N или CH;
Y е N или CR2;
E е неразгранет или разгранет алкил поврзувач
којшто има 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 C атоми, коишто
може да бидат несупституирани или моно- или
дисупституирани со Hal, OH, CN или NH2, во
коишто една CH3 група може да бидат
заменети со Cyc1, Cyc2, CONH2, CF3, и во
којашто една, две или три CH2 групи може да
бидат заменети со -O- или -NH-, и во којашто
една CH група може да биде заменета со -N;
или ако Y е CNH2, E може исто така да биде CH(R3)-NH-CO- или -CO-NH-CH(R3)-;
R1 е CN, CONH2, Hal, LA, O(LA), Ar, Cyc1 или
Cyc2;
R2 е H, NH2, Hal или CN;
R3 е H или LA,

NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2 CN, OCN, COOH,
COO(LA), CONH2, CONH(LA), CON(LA)2,
NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH2, CHO и
CO(LA), и/или моносупституирани со Cyc2 или
O-Cyc2;
Cyc1 е 3, 4, 5 или 6 член моноцикличен
алифатичен хомо- или хетероциклил којшто
има 0-2 хетероатоми, избрани од O, S и N,
коишто може да бидат моно - или
дисупституирани со Hal, LA, NH2, NH(LA),
N(LA)2, HO(LA)-;
Cyc2 е 5 или 6 член моноцикличен ароматичен
хомо- или хетероциклил којшто има 0-3
хетероатоми, избрани од O, S и N, коишто може
да бидат моно - или дисупституирани со Hal или
LA; и
n е 1 или 2.
1, има уште 7 патентни барања

Hal е F, Cl, Br или I;

(51) B 01L 3/00

(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
(13) Т1
(22) 04/10/2017

CALIFORNIA
Oakland CA 94607-5200, US

(45) 31/12/0001
(30)

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

(96) 28/10/2014 EP14190680.0
(97) 19/07/2017 EP3015168

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

(11) 8419
(21) 2017/759
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(72) Emerson, Jane F.
(54) КОМПОЗИТНИ ЗАПТИВАЧИ И ПЛАЗМА

материјал со слој од гелна компонента, при што

СЕПАРАТОРИ ЗА ЕПРУВЕТИ ЗА ЗЕМАЊЕ
КРВ

гел;
дополнително

(57) 1 Епрувета за земање примерок која што
се
состои
од:

фотоотпорен заптивач кој што е различен од
сло¬јот со гелна компонента и содржи (1)

епрувета

олилгомер, со (2)
стабили¬за¬тор.

која

што

има

лумен;

гелната компонента содржи тиксо-тро¬пичен

и

материјал

со

и
од

слој

фотоиницијатор

и

(3)

супстанца сепаратор поставена во луменот која
што

има:

1, има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 16/28, C 12N 5/20, A 61K 39/395, A

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

61P 35/00, A 61P 37/00
(11) 8388

(13) Т1

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) WILLIAMS, Marna; POWERS, David B.; LIU,

(21) 2017/760

(22) 05/10/2017
(45) 31/12/0001

Gao; TSO, Yun J. and LANDOLFI, Nicolas F.
(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА АНТИ-ЦС1

(30)
(96) 10/05/2004 EP14178061.9

АНТИТЕЛА

(97) 02/08/2017 EP2853272
(73) AbbVie Biotherapeutics Inc.
1500 Seaport Boulevard

антитело или антагонистички фрагмент за

Redwood City, CA 94063, US

со SEQ 10 NO: 1, за употреба во третманот на
миелом кај пациент кој нема развиено клинички

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Патенти

(57) 1 Mоноклонално антагонистички анти-CS1
врзување на анти-CS1 антиген, по можност
хуманизиран, што се врзува за протеин кодиран

манифестации
на
1, има уште 14 патентни барања

миелом.
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(51) E 05B 29/00
(11) 8374

(13) Т1

(21) 2017/768

(22) 06/10/2017
(45) 31/12/0001

надолжно движење изведено во бравата, кое
што се случува со помош на два водечки
жлебови наредени на клучот, кој што клуч (1)
има два водечки жлебови (15а, 15б) се

(30) FI20120000050 16/02/2012 FI;

карактеризира со тоа што делот (3) од клучот

FI20120000051 16/02/2012 FI and
FI20120000053 16/02/2012 FI

што треба да се внеси во цилиндричната брава
има своја основна цилиндрична форма и

(96) 14/02/2013 EP13713932.5
(97) 12/07/2017 EP2815045
(73) Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20

содржи цилиндричен сектор (37а, 37б) наменет
за секој водечки жлеб (15а, 15б), и дека клучот

80100 Joensuu, FI

момент на надолжни насочни површини (39) на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

двете страни на цилиндричниот сектор (37а,
37б) наменети да ги водат жлебовите (15а,15б),

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

и делот што се вметнува во цилиндричната
брава понатаму содржи страничен пресек (10),

(72) ULJENS, Peder
(54) КЛУЧ И ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО

што се протега во централната шуплина (36)
исто така содржи рабни површини (12)

ВРТЛИВ ДИСК

обликувани

(57) 1 Клуч кој е наменет за употреба во таква
цилиндрична брава, во која што делот (3) од

пренесување на вртежен момент, кои што се
наменети со клучот (1) за
кооперативо

клучот (1) што се вметнува во бравата е
обликуван да ги сврти вртливите дискови со

раководење
на
цилиндричната
1, има уште 10 патентни барања
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(1) понатаму сочинува надолжна, централна
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површини

за

брава.
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хетероарил

(51) C 07D 471/14

C1-C6

алкил;

опционално

(11) 8441

(13) Т1

супституиран C2-C6 алкенил арил; опционално

(21) 2017/769

(22) 09/10/2017

супституиран арил C2-C6 алкенил; опционално
супституиран C2-C6 алкенил хетероарил;

(45) 31/12/0001
(30)
(96) 27/09/2010 EP10782688.5

опционално супституиран хетероарил C2-C6
алкенил; опционално супституиран C3-C8-

(97) 16/08/2017 EP2483271
(73) GenKyoTex Suisse SA

циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8
хетероциклоалкил; опционално супституиран

16, chemin des Aulx

C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; опционално

1228 Plan-les-Ouates, CH
(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

супституиран C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил;
опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(72) PAGE, Patrick; LALEU, Benoît and GAGGINI,

хетероциклоалкил и евентуално супституиран
C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R2, R3,

Francesca
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛИН ДИОН КАКО

R4, R5, R6, R7 и R8 се H; R10 е одбран од H и
C1-C6 алкии; R9 и R11 се независно одбрани

НАДПХ ОКСИДАЗА ИНХИБИТОРИ

од H и C1-C6 алкил; R12 е одбран од H; -Z-

(57) 1 Дериват на пиразолин дион според
Формулата (1):

NR13R14;
супституиран

опционално
опционално

-CHR17R18;
алкоксикарбонил;

супституиран ацил; опционално супституиран
C1-C6 алкил; опционално супституиран C2-C6
алкенил; опционално супституиран C2-C6
алкинил; опционално супституиран алкокси;
евентуално супституиран алкокси С1-С6 алкил;
опционално
супституиран
аминоалкил;
опционално супституиран ацил; евентуално
супституиран арил; евентуално супституиран
C1-C6 алкил арил; опционално супституиран
арил C1-C6 алкил; опционално супституиран
хетероарил; евентуално супституиран C1-C6
алкил

хетероарил;

опција

со

заменета

R1 е одбран од H; опционално супституиран
алкоксикарбонил; опционално супституиран C1-

хетероарил
C1-C6
алкил;
евентуално
супституиран C2-C6 алкенил арил; опционално

C6 алкил; евентуално супституиран C2-C6
алкенил; опционално супституиран C2-C6

супституиран арил C2-C6 алкенил; евентуално
супституиран C2-C6 алкенил хетероарил;

алкинил; опционално супституиран алкокси;
опционално супституиран алкокси C1-C6 алкил;

опционално супституиран хетероарил C2-C6
алкенил; опционално супституиран C3-C8-

опционално

аминоалкил;

циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8

опционално супституиран ацил; опционално
супституиран арил; опционално супституиран

хетероциклоалкил; опционално супституиран
C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; евентуално

C1-C6 алкил арил; опционално супституиран
арил C1-C6 алкил; опционално супституиран

супституиран C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил;
евентуално супституиран C1-C6 алкил C3-C8

хетероарил; евентуално супституиран C1-C6
алкил хетероарил; опционално супституиран

хетероциклоалкил и евентуално супституиран
C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R13,

Патенти

супституиран
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R14, R17 и R18 се независно одбрани од H;

и "хетероарил" се однесува на моноцикличен

евентуално

супституиран

хетероароматик,

опционално
опционално

супституиран
супституиран

C1-C6

или

бицикличен

или

алкенил;
алкинил;

трицикличен фузиран хетероароматска група;
"алкокси" се однесува на групата -O-R каде што

евентуално супституиран арил; опционално
супституиран C1-C6 алкил арил; опционално

R е одбран од "С1-С6 алкил", "арил",
"хетероарил",
"арил C1-C6
алкил" или

супституиран арил C1-C6 алкил; евентуално
супституиран
хетероарил;
евентуално

"хетероарил C1-C6 алкил"; "хетероалкил" се
однесува на C1-C12-алкил, по можност C1-C6-

супституиран

хетероарил;

алкил, каде што најмалку еден јаглерод е

опционално супституиран хетероарил C1-C6
алкил; опционално супституиран C2-C6 алкенил

заменет со хетероатом одбран од O, ниту S,
вклучувајќи 2-метокси етил; "амино" се

арил; опционално супституиран арил C2-C6
алкенил; опционално супституиран C2-C6

однесува на групата -NRR' каде што R и R' се
независно
H,
"C1-C6
алкил",
"арил",

алкенил хетероарил; опционално супституиран
хетероарил
C2-C6
алкенил;
опционално

"хетероарил", "С1-С6 ал-кил арил", "С1-С6 алкеи
хетероарил",
"циклоалкил"
или

супституиран C3-C8-циклоалкил; опционално

"хетероциклоалкил", и каде што R и R' заедно

супституиран
C3-C8
хетероциклоалкил;
опционално супституиран C1-C6 алкил C3-C8-

со азотниот атом за кој се прикачени, може да
опционално
формира
3-8-член

циклоалкил; евентуално супституиран C3-C8циклоалкил
C1-C6
алкил;
опционално

хетероциклоалкил
прстен;
"амониум" се однесува на позитивно наполнета

супституиран
C1-C6
алкил
C3-C8
хетероциклоалкил и евентуално супституиран

група -N + RR'R" каде што R, R 'и R" се
независно "C1-C6 алкил", "C1-C6 алцил арил",

C3-C8 хетероциклоалкил C1-C6 алкил; X е

"C1-C6 алкил хетероарил", "циклоалкил", или

избран од 0, NR12, S, S = O и S (О)2; Z е
селектиран од C (O); C (S) и S02; n е цел број

"хетероциклоалкил", и каде што R и R' заедно
со азотниот атом за кој се прикачени, може да

избран од 0 и 1; како фракција како негови
фармацевтски прифатливи соли, при што

опционално
формира
3-8-член
хетероциклоалкилен прстен; "сулфинил" се

терминот "супституиран" се однесува на групи
заменети со 1 до 5 супституенти одбрани од

однесува на група "-S (O) -R" каде што R е
избран од "алкил", "алкил" заменет со халогени,

групата "C2-C6 алкенил", "C2-C6 алкинил", "C3-

на пример, -SO-CF3 група, "C2-C6 алкенил",

C8-циклоалкил", "C3-C8 хетероциклоалкил",
"C1-C6 "алкил арил", "С1-С6 алкил хетероарил",

"C2-C6
алкинил",
"C3-C8-циклоалкил",
"хетероциклоалкил",
"арил",
"хетероарил",

"С1-С6 алкил циклоалкил," "С1-С6 алкил С3-С8
хетероциклоалкил," амино", "аминосулфонил",

"арил C1-C6 алкил", "хетероарил C1-C6 алкил,"
"арил C2-C6 алкенил," "хетероарил C2-C6

"амониум",
"цилиндар
амино",
"амино
карбонил", "арил", "хетероарил", "сулфинил",

алкенил,"
"арил
C2C6-алкинил, "" хетероарил C2-C6 алкинил, ""

"сулфонил",

C3-C8-циклоалкил

C2-C6

"алкокси"

C2-C6
C2-C6

алкил;

алкил

"алкокси

карбонил",

C1-C6

алкил

"или"

"карбамат",
"сулфанил",
"халоген",
трихалометил, цијано, хидрокси, меркапто и

хетероциклоалкил C1-C6 алкил "; "сулфонил" се
однесува на групата "- SO2-R" каде што R е

нитро, при што "арил" се однесува на
незаситена ароматска карбоциклична група од

избран од "арил", "хетероарил", "С1-С6 алкил",
"С1-С6 алкил" супституиран со халогени, на

6 до 14 јаглеродни атоми кои имаат еден
прстен или повеќекратни кондензирани прстени

пример, - SO2-CF3 група, "C2-C6 алкенил", "C2C6
алкинил",
"C3-C8-циклоалкил"
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"хетероарил",

алкенил", "C2-C6 алкинил", "C3-C8-циклоалкил",

"арил C1-C6 алкил", "хетероарил C1-C6 алкил,"

"арил",

"хетероциклоалкил" "арил", "хетероарил", "арил

"арил C2-C6 алкенил," "хетероарил "C2-C6
алкенил," "арил C2-C6 алкинил," "хетероарил

C1-C6 алкил", "хетероарил C1-C6 алкил", "арил
C2-C6 алкенил," "хетероарил C2-C6 алкенил,"

C2-C6 алкинил," "циклоалкил C1-C6 алкил," или
"хетероциклоалкил C1-C6 алкил" и "сулфанил

"арил C2-C6 алкинил," "алкинилхетероарил",
"циклоалкил
C1-C6
алкил"
или

"се однесува на групи -S-R каде што R вклучува
H," C1-C6 алкил "," C1-C6 алкил " супституиран

"хетероциклоалкил

со халогени, на пр., -S-CF3 група, "C2-C6

1, има уште 14 патентни барања

C1-C6

алкил".

(51) C 07D 405/06, C 07D 487/04, C 07D 311/34,
A 61K 31/52, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P
37/06
(13) Т1
(22) 12/10/2017

(11) 8379
(21) 2017/779

(45) 31/12/0001
(30) IN1429CH2010 24/05/2010 IN;
IN2690CH2009 05/11/2009 IN and US364661P
15/07/2010 US
(96) 03/11/2010 EP10803619.5
(97) 12/07/2017 EP2496567
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Fritz Courvoisier 40
2300 La Chaux de Fonds, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan;
VISWANADHA, Srikant; BABU, Govindarajulu and
VAKKALANKA, Swaroop Kumar V.S.
(54) НОВИ БЕНЗОПИРАН КИНАЗА
МОДУЛАТОРИ
(57) 1 Соединение со формулата (IA-I), (IA-II),
(IA-III),

или

(IA-IV):

или негов таутомер, негов Н-оксид, или негова
фармацевтски прифатлива сол, назначено со
тоа, што
секое појавување на R е независно одбрано од
водород, халоген, -ORa, CN, супституиран или
несупституиран C1-6 алкил, супституиран или
несупституиран C2-6 алкенил, супституиран или
несупституиран C2-6 алкинил, супституиран или
несупституиран C3-8 циклоалкил, и
супституирана или несупституирана
хетероциклична група;
R1 и R2 може да се исти или различни и се

Патенти
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независно одбрани од водород, халоген, и

алкенил, супституиран или несупституиран

супституиран или несупституиран C1-6 алкил,

алкинил, супституиран или несупституиран

или обете R1 и R2 директно врзани за
заеднички атом, може да бидат соединети да

циклоалкил, супституиран или несупституиран
циклоалкенил, -COORx, -C(O)Rx, -C(S)Rx,

формираат оксо група (=O) или супституиран
или несупституиран заситен или незаситен 3-10

-C(O)ONRxRy, -NRxCONRyRz, - N(Rx)SORy, N(Rx)S02Ry, -(=N-N(Rx)Ry), -NRx C(O)ORy, -

член прстен (вклучително атомот на јаглерод
на кој R1 и R2 се врзани), кој може опционално

NRxRy, -NRxC(O)Ry-, - RxC(S)Ry NRxC(S)NRyRz, -SONRxRy-, -SO2 NRxRy-, -

да вклучува еден или повеќе хетероатоми кои

ORx, -ORxC(0)NRyRZ, - ORxC(O)ORy-, -

може да се исти или различни и се одбрани од
O, NRa и S;

OC(0)Rx, -OC(O)NRxRy,
RxNRyC(0)Rz, -RxORy, -RxC(O)ORy, -

Cy1 е моноциклична група одбрана од
супституиран или несупституиран циклоалкил,

RxC(0)NRyRz, -RxC(O)Rx, -RxOC(O)Ry, -SRx, SORx, -SO2Rx, и -ONO2, каде што Rx, Ry и Rz

супституирана или несупституирана
хетероциклична група, и супституиран или

во секоја од горните групи може да се атом на
водород, супституиран или несупституиран

несупституиран арил и супституиран или

алкил, супституиран или несупституиран

несупституиран хетероарил;
секое појавување на Ra може да е исто или

алкокси, супституиран или несупституиран
алкенил, супституиран или несупституиран

различно и е независно одбрано од водород,
халоген, хидрокси, циано, супституиран или

алкинил, супституиран или несупституиран
арил, супституиран или несупституиран

несупституиран (C1-6)алкил, -NRcRd (каде што
Rc и Rd се независно водород, халоген,

арилалкил, супституиран или несупституиран
циклоалкил, супституиран или несупституиран

хидрокси, циано, супституиран или

циклоалкенил, супституиран или

несупституиран (C1-6)алкил, и (C1-6)алкокси) и
-ORc (каде што Rc е супституиран или

несупституиран амино, супституиран или
несупституиран арил, супституиран или

несупституиран (C1-6)алкил);
n е цел број од 1 до 4; и

несупституиран хетероарил, супституиран
хетероциклилалкил прстен, супституиран или

q е 0, 1 или 2,
секое појавување на X е независно одбрано од

несупституиран хетероарилалкил, супституиран
или несупституиран хетероцикличен прстен,

CR3 или N, каде што R3 е водород, хидрокси,

или било кои две од Rx, Ry и Rz заедно со

халоген, -NH2, јодо, циано, супституиран или
несупституиран алкил, супституиран или

заеднички атом на кој тие се прикачени може да
бидат соединети да формираат супституиран

несупституиран алкинил, супституиран или
несупституиран арил, или супституиран или

или несупституиран заситен или незаситен 3-10
член прстен, кој може опционално да вклучува

несупституиран хетероарил; и
каде што терминот супституиран се однесува

хетероатоми кои може да се исти или различни
и се одбрани од O, NRX или S каде што

на супституција одбрана од водород, хидрокси,

супституентите во гореспоменатите

халоген, карбоксил, циано, нитро, оксо (=O),
тио(=S), супституиран или несупституиран

"супституирани" групи не може да бидат
додатно супституирани.

алкил, супституиран или несупституиран
алкокси, супституиран или несупституиран

1, има уште 15 патентни барања
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H
04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122
(13) Т1
(22) 12/10/2017

(11) 8432
(21) 2017/780

во вертикална насока и dy број во вертикална
насока и фиксирана вредност во хоризонтална
насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели
броеви во согласност со начинот на меѓу

(45) 31/12/0001
(30) KR20100031145 05/04/2010 KR

предвидување
кадешто

(96) 05/04/2011 EP15160767.8

предвидување

(97) 11/10/2017 EP2903273
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

пиксели кој треба да се добие во согласност со
позиција на постојниот пиксел и посебната

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

насока индицирана
предвидување
на

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

соседните пиксели се лоцирани на лева страна
од луминантниот блок или на горна страна од

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

луминантниот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han,

кадешто
втората
информација
индицира дека начинот за меѓу предвидување

Woo-Jin
(54) ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА

на хроминантниот блок е еднаков со начинот на
меѓу предвидување на луминантниот блок,

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА
ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА

начинот на внатршно предвидување на
хроминантниот блок е определен да биде

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

еднаков на начинот на меѓу предвидување на

(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот
содржи:

луминантниот
кадешто

ентропски декодер којшто обезбедува
прва информација која индицира на начин на

множество на максимални кодирани единици во
согласност со информација за максималната

меѓу предвидување на луминентен блок и втора
информација која индицира на начин на меѓу

големина
на
кодираната
единица,
максималната кодирана единица е поделена во

предвидување

одредува

број

на

блок,
меѓу
соседни

од начинот на меѓу
луминантниот
блок,

блок;

сликата

е

блок,
поделена во

хроминантен

блок

кој

множество на кодирани единици со употреба на

луминантниот
тек;

блок

од
и

поделена информација и информација за
длабочина којашто означува дека повеќе пати

изведувач на меѓу предвидување кој
изведува меѓу предвидување на луминантниот

кога кодираната единица е спацијално
поделена од максималната кодирана единица,

блок врз основа
предвидување на

луминантна
компонента
максималната
кодирана
единица

кореспондира
податочниот

на

на
луминантниот
изведувачот
на

на

на начинот на меѓу
луминантниот блок и

изведува меѓу предвидување на хроминантниот

хроминантна

блок врз основа
предвидување
на

на начинот на меѓу
хроминантниот
блок;

кодирана единица помеѓу множеството на
максимални кодирани единици, се хиерархиски

кадешто начинот на меѓу предвидување
на луминантниот блок вклучува посебна насока

поделени во една или повеќе луминантни
компоненти на кодирани единици со длабочина

помеѓу множеството на насоки и посебната
насока е индицирана со помош на еден dx број

и една или повеќе хроминантни компоненти на
кодирани единици со длабочина вклучувајќи

во хоризонтална насока и фиксирана вредност

најмалку една постојна длабочина и долна

Патенти

компонента

на

на
и

максималната
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длабочина,

соодветно

во

согласност

поделената

со

информација,

длабочина,

и

кадешто луминантниот блок е единица

кога поделената информација индицира
делење на постојната длабочина, кодираната

за предвидување
единица
со

единица на постојната длабочина се дели на
четири
кодирани
единици
од
пониска

кадешто dx бројот и dy бројот се една
од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9,

длабичина, независно од соседните кодирани
единици,

5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност
со начинот на меѓу предвидување на

кога поделената информација индицира

добиена од
постојна

луминантниот

блок,

на не-делење на постојната длабочина, една
или повеќе единици за предвидување се

фиксираната

добиени од кодираната единица со постојна

1, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H
04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

(11) 8421
(21) 2017/781

(13) Т1
(22) 12/10/2017

кодираната
длабочина,

вредност

е

и
со

моќ

2.

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(45) 31/12/0001
(30) KR20100031145 05/04/2010 KR

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

(96) 05/04/2011 EP15160770.2

(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han,

(97) 11/10/2017 EP2903275
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

Woo-Jin
(54) ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА
ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА
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ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА

пиксел;

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

и
кога бројот на соседниот пиксел е 2,

(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот
содржи:

добивање на предвидена вредност на постоен
пиксел врз основа на измерената средина на

ентропски декодер којшто обезбедува
прва информација која индицира на начин на

соседните пиксели, измерената средина е
добиена со помош на повеќекратно мерење на

меѓу предвидување на луминентен блок и втора
информација која индицира на начин на меѓу

секој од двата соседни пиксели и средната
мултиплицирана
вредност,
измерените

предвидување
кореспондира
податочниот

на
на

хроминантен

блок

кој

вредности се определуваат врз основа на

луминантниот
тек;

блок

од
и

посебната насока, и
соседни

локацијата

на двата
пиксела,

изведувач на меѓу предвидување кој
изведува меѓу предвидување на луминантниот

кадешто кога, кога втората информација
индицира дека начинот за меѓу предвидување

блок врз основа
предвидување на

на хроминантниот блок е еднаков со начинот на
меѓу предвидување на луминантниот блок,

на начинот на меѓу
луминантниот блок и

изведува меѓу предвидување на хроминантниот

начинот

блок врз основа
предвидување
на

хроминантниот блок е определен да биде
еднаков на начинот на меѓу предвидување на

на начинот на меѓу
хроминантниот
блок;

на

внатршно

предвидување

на

кадешто начинот на меѓу предвидување
на луминантниот блок вклучува посебна насока

луминантниот
кадешто

помеѓу множеството на насоки и посебната
насока е индицирана со помош на еден dx број

множество на максимални кодирани единици во
согласност со информација за максималната

во хоризонтална насока и фиксирана вредност

големина

во вертикална насока и dy број во вертикална
насока и фиксирана вредност во хоризонтална

максималната кодирана единица е поделена во
множество на кодирани единици со употреба на

насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели
броеви во согласност со начинот на меѓу

поделена информација и информација за
длабочина којашто означува дека повеќе пати

предвидување
кадешто

кога кодираната единица е спацијално
поделена од максималната кодирана единица,

предвидување

на
луминантниот
изведувачот
на
одредува

број

на

блок,
меѓу
соседни

сликата

на

е

блок,
подееана во

кодираната

луминантна

единица,

компонента

на

пиксели кој треба да се добие во согласност со
позиција на постојниот пиксел и посебната

максималната
кодирана
единица
и
хроминантна компонента на максималната

насока индицирана
предвидување
на

од начинот на меѓу
луминантниот
блок,

кодирана единица помеѓу множеството на
максимални кодирани единици, се хиерархиски

соседните пиксели се лоцирани на лева страна
од луминантниот блок или на горна страна од

поделени во една или повеќе луминантни
компоненти на кодирани единици со длабочина

луминантниот

блок;

и една или повеќе хроминантни компоненти на

кога бројот на соседниот пиксел е 1,
изведувачот на меѓу предвидување обезбедува

кодирани единици со длабочина вклучувајќи
најмалку една постојна длабочина и долна

предвидена вредност на постојниот пиксел врз
основа на соседниот пиксел со определување

длабочина,
поделената

на предвидената вреднсот на постојниот пиксел
да биде вредност на пиксел од соседниот

кога поделената информација индицира
делење на постојната длабочина, кодираната

Патенти

соодветно

во

согласност со
информација,
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единица на постојната длабочина се дели на

предвидување на хроминантниот блок вклучува

четири

пониска

вертикален начин, хоризонтален начин и DC

длабичина, независно од соседните кодирани
единици,

начин како дополнение на налинот на меѓу
предвидување на луминантниот блок, и

кога поделената информација индицира
на не-делење на постојната длабочина, една

кадешто dx бројот и dy бројот се една
од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9,

или повеќе единици за предвидување се
добиени од кодираната единица со постојна

5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност
со начинот на меѓу предвидување на

длабочина,

луминантниот

за

кодирани

единици

од

и

кадешто луминантниот блок е единица
предвидување добиена од кодираната

единица
со
постојна
кандидатските
начини

длабочина,
на
меѓу

фиксираната

блок,
вредност

е

и
со

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N
19/61, G 06T 9/00

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

(13) Т1
(22) 12/10/2017

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(45) 31/12/0001

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) KR20100003558 14/01/2010 KR
(96) 14/01/2011 EP15183038.7

2.

1, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122,

(11) 8422
(21) 2017/782

моќ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(97) 11/10/2017 EP2996337
62 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, Min-

предвидување е синтаксички анализирана од

Su; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo and LEE,

податочниот

Tammy
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И

одредување на најмлаку една единица за
трансформација, која што е поделена од

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА
ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

кодираната
единица
информација
околу

(57) 1 Уред за кодирање слика, уредот содржи:
процесор конфигуриран за одредување на

трансформација, кадешто информацијата околу
единицата за трансформација е синтаксички

множество на квадратни максимални кодирани

анализирана

единици од слика и одредување на квадратна
кодирана единица која што е хиерархиски

кадешто начинот на предвидување е одреден
да биде начин на внатрешно предвидување но

поделена од максимална кодирана единица од
множеството на максимални кодирани единици

не начин на меѓу предвидување, уредот за
кодирање е конфигуриран да ја подржи

со употреба на информација за кодирана
единица,
кадешто
информацијата
за

единицата за трансформација, од најмалку
една од трансформациските единици, која што

кодиранате единица е синтаксички анализирана

има

од
декодер

и
за

која
што
вклучува
четири
единици за предвидување, од најмалку една од

реконструкција на остатоците со изведба на
инверзна
квантизација
и
инверзна

единиците за предвидување, која што има
големина
од
N
x
N,

трансформација
коефициенти
за

кадешто
најмалку
една
единица
за
предвидување е помеѓу блоковите кои што

податочниот
кој
што
е

трансформациска

тек;
конфигуриран

на
квантизираните
трансформација
од

податочниот

од

2N

на
за

тек.

x

2N,

синтаксички анализирана од податочниот тек,
изведба на внатрешно предвидување и меѓу

кодираната единица; и блок од множеството на
блокови создадено преку еднаква поделба на

предвидување со употреба на најмалку една
единица за предвидување вклучена во

најмалку една висина и ширина на кодираната
единица,
и

кодираната
единица
предвидувач,

на
и

кадешто единицата за трансформација е една
од оние во блоковите кои што вклучуваат: блок

со

еднаков на големината на кодираната единица;

употреба на остатоците и предвидувачот,
за одредување на најмалку една единица за

и блок од множеството на блокови создадено
преку еднаква поделба на висина и ширина на

предвидување, која што е од кодираната
единица со употреба на информација околу

кодираната

единицата
за
информацијата

1, има уште 0 патентни барања

Патенти

на

што

употреба
единицата

вклучуваат: блок еднаков на големината на

за

која

од

со

е

реконструкција

единица

големина

тек.

создавање

кодираната

единица

предвидување,
кадешто
околу
единицата
за

единица.
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H
04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122
(11) 8423
(21) 2017/783

ентропски декодер којшто обезбедува
прва информација која индицира на начин на

(13) Т1
(22) 12/10/2017

меѓу предвидување на луминентен блок и втора
информација која индицира на начин на меѓу

(45) 31/12/0001

предвидување

на

блок

кој

луминантниот
тек;

блок

од
и

(30) KR20100031145 05/04/2010 KR
(96) 05/04/2011 EP15160768.6

кореспондира
податочниот

(97) 11/10/2017 EP2905962
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

изведувач на меѓу предвидување кој
изведува меѓу предвидување на луминантниот

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

блок врз основа
предвидување на

Suwon-si

изведува меѓу предвидување на хроминантниот

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

блок врз основа
предвидување
на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han,

кадешто начинот на меѓу предвидување
на луминантниот блок вклучува посебна насока

Woo-Jin
(54) Одредување на начин на внатрешно

помеѓу множеството на насоки и посебната
насока е индицирана со помош на еден dx број

предвидување на единица за кодирање на

во хоризонтална насока и фиксирана вредност

слика и единица за декодирање на слика
(57) 1 Уред за декодирање на слика, уредот

во вертикална насока и dy број во вертикална
насока и фиксирана вредност во хоризонтална

содржи:

насока, кадешто dx бројот и dy бројот се цели
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броеви во согласност со начинот на меѓу

максималната кодирана единица е поделена во

предвидување

блок,

множество на кодирани единици со употреба на

на
меѓу
на соседни

поделена информација и информација за
длабочина којашто означува дека повеќе пати

пиксели кој треба да се добие во согласност со
позиција на постојниот пиксел и посебната

кога кодираната единица е спацијално
поделена од максималната кодирана единица,

насока индицирана
предвидување
на

луминантна
компонента
максималната
кодирана
единица

на

луминантниот

кадешто
изведувачот
предвидување одредува број

од начинот на меѓу
луминантниот
блок,

компонента

соседните пиксели се лоцирани на лева страна

хроминантна

од луминантниот блок или на горна страна од
луминантниот
блок;

кодирана единица помеѓу множеството на
максимални кодирани единици, се хиерархиски

кога бројот на соседниот пиксел е 1,
изведувачот на меѓу предвидување обезбедува

поделени во една или повеќе луминантни
компоненти на кодирани единици со длабочина

предвидена вредност на постојниот пиксел врз
основа на соседниот пиксел со определување

и една или повеќе хроминантни компоненти на
кодирани единици со длабочина вклучувајќи

на предвидената вреднсот на постојниот пиксел

најмалку една постојна длабочина и долна

да биде вредност на пиксел од соседниот
пиксел;
и

длабочина,
поделената

кога бројот на соседниот пиксел е 2,
добивање на предвидена вредност на постоен

кога поделената информација индицира
делење на постојната длабочина, кодираната

пиксел врз основа на измерената средина на
соседните пиксели, измерената средина е

единица на постојната длабочина се дели на
четири
кодирани
единици
од
пониска

добиена со помош на повеќекратно мерење на

длабичина, независно од соседните кодирани

секој од двата соседни пиксели и средната
мултиплицирана
вредност,
измерените

единици,
кога поделената информација индицира

вредности се определуваат врз основа на
посебната насока, и локацијата на двата

на не-делење на постојната длабочина, една
или повеќе единици за предвидување се

соседни
пиксела,
кадешто кога, кога втората информација

добиени од кодираната единица со постојна
длабочина,
и

индицира дека начинот за меѓу предвидување

кадешто луминантниот блок е единица

соодветно

на

на
и

во

максималната

согласност со
информација,

на хроминантниот блок е еднаков со начинот на
меѓу предвидување на луминантниот блок,

за предвидување
единица
со

начинот на внатршно предвидување на
хроминантниот блок е определен да биде

кадешто dx бројот и dy бројот се една
од вредностите избрани од {32, 26, 21, 17, 13, 9,

еднаков на начинот на меѓу предвидување на
луминантниот
блок,

5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност
со начинот на меѓу предвидување на

кадешто

сликата

е

поделена

во

добиена од
постојна

луминантниот

блок,

множество на максимални кодирани единици во
согласност со информација за максималната

фиксираната

големина

1, има уште 0 патентни барања

Патенти

на

кодираната

единица,

кодираната
длабочина,

вредност

е

и
со

моќ

2.
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(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122,
H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N

(57) 1 Уред за кодирање слика, уредот содржи:
одредување на множество на квадратни

19/61, G 06T 9/00
(11) 8424

(13) Т1

максимални кодирани единици од слика и
одредување на квадратна кодирана единица

(21) 2017/784

(22) 12/10/2017

која

што

е

хиерархиски

поделена

од

(45) 31/12/0001
(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

максимална кодирана единица од множеството
на максимални кодирани единици со употреба

(96) 14/01/2011 EP15183039.5
(97) 11/10/2017 EP2996342
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro

на информација за кодирана единица, кадешто
информацијата за кодиранате единица е

Yeongtong-gu

квантизирана

Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

трансформациска единица од податочен тек и
добивање на остатоци остатоци со изведба на

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

инверзна
квантизација
трансформација
на

(72) HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; CHEON, MinSu; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo and LEE,

коефициенти за трансформација кои што се
синтаксички анализирани од податочниот тек,

Tammy
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И
ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА

изведба на предвидување со употреба на

ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

кодираната единица со употреба на остатоците

66 | С т р а н а

синтаксички анализирана од податочниот тек; и
синтаксичка анализа на коефициенти на
трансформација

од

и
инверзна
квантизираните

најмалку една единица за предвидување за
создавање на предвидувач, и реконструкција на
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и

предвидувачот,

вклучуваат: блок еднаков на големината на

кадешто начинот на предвидување е одреден

кодираната единица; и блок од множеството на

да биде начин на меѓу предвидување но не
начин на внатрешно предвидување, постапката

блокови создадено преку еднаква поделба на
најмалку една висина и ширина на кодираната

за кодирање ја подржува единицата
трансформација,
од
најмалку
една

за
од

единица,
и
кадешто единицата за трансформација е една

трансформациските единици, која што има
големина
од
2N
x
2N,

од оние во блоковите кои што вклучуваат: блок
еднаков на големината на кодираната единица;

која

за

и блок од множеството на блокови создадено

предвидување, од најмалку една од единиците
за предвидување, која што има големина од N x

преку еднаква поделба на висина и ширина на
кодираната
единица.

N,
кадешто

1, има уште 2 патентни барања

што

вклучува

најмалку

четири

една

единици

единица

за

предвидување е помеѓу блоковите кои што

(51) H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122,
H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N

(97) 11/10/2017 EP2996340
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

19/61, G 06T 9/00
(11) 8425

(13) Т1

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

(21) 2017/785

(22) 12/10/2017

Suwon-si

(45) 31/12/0001
(30) KR20100003558 14/01/2010 KR

Gyeonggi-do 443-742, KR

(96) 14/01/2011 EP15183034.6

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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(72) HAN, Woo-Jin; CHEON, Min-Su; JUNG, Hae-

информацијата околу обликот на поделба,

Kyung; KIM, Il-Koo; LEE, Tammy and CHEN,

кодираната единица од постојната длабочина е

Jianle
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ И

поделена во четири еднакви по големина
квадратни кодирани единици со длабочина

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА
ГОЛЕМА ЕДИНИЦА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

поголема од постојната длабочина, независно
од соседните кодирани единици со постојната

(57) 1
уредот

Уред (500, 1500) за кодирање слика,
содржи:

длабочина,
и
кодираната единица со постојната длабочина

ентропски декодер (520, 510) кој изведува

која што е поголема од постојната длабочина е

ентропско-декодирање за да се добијат
коефициенти на трансформирана квантизација

предвидена со употреба на најмалку една
единица за предвидување и е инверзно-

од најмалку една трансформациска единица
(870) во единица за кодирање (810); и

трансформирана со употреба на најмалку една
трансформациска
единица,

инверзен квантизер (530, 1520) и инверзен
трансформер (540, 1530)
кои иведуваат

кадешто
најмалку
едната
единица
за
предвидување е една од блоковите кој што

инверзна-квантизација

инверзна-

вклучува: блок кој што е еднаков по големина

трансформација
на
коефициентите
на
квантизирана трансформација на најмалку една

со кодираната единица со длабочината
поголема од постојната длабочина; и блок од

трансформациска единица за да се добијат
остатоци,
примаат
информации
околу

множеството на блокови создадени со еднаква
поделба на најмалку една од висината и

максималната
големина
на
кодираната
единица, делат слика во множество на

ширината од кодираната единица со длабочина
поголема
од
постојната
длабочина,

максимални квадратни кодирани единици со

кадешто најмалку едната трансформациска

употреба на информација околу максималната
големина на кодираната единица и одредување

единица е една од блоковите кој што вклучува,
блок кој што е еднаков по големина со

на кодираната единица од хиерархиска
структура вклучена во макисмална кодирана

кодираната единица со длабочината поголема
од постојната длабочина; и блок од

единица, од множеството на максимални
кодирани единици, со употреба на информација

множеството на блокови создадени со еднаква
поделба на најмалку една висина и ширина од

околу

синтаксички

кодираната единица со длабочина поголема од

анализиран
од
податочен
тек;
и
обновувач (550-580, 1540) кој што изведува

постојната
длабочина,
кадешто, кога начинот на предвидување е

меѓу предвидување за најмалку една единица
за предвидување (860) во кодираната единица

одреден да биде начина на меѓу предвидување,
а не начин на внатрешно предвидување, уредот

(810) за создавање на предвидувач и
обновување на сликата со употреба на

(500, 1500) за декодирање на сликата е
конфигуриран за подршка на трансформациска

остатоците

предвидувачот,

единица, вклучена помеѓу барем една од

кадешто, максималната кодирана единица е
хиерархиски поделена во една или повеќе

трансформациските единици, која што има
големина 2N x 2N, која што вклучува единици за

единици со длабочина вклучувајќи најмалку
една кодирана единица со постојна длабочина

предвидување вклучени помеѓу барем една од
единиците за предвидување со големина N x N.

и кодирана единица со поголема длабочина од
постојната длабочина, во соглчасност со

1, има уште 0 патентни барања

обликот
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(51) C 07D 401/04
(11) 8426

(13) Т1

(54) СИНТЕЗА НА 3-(5-АМИНО-2-МЕТИЛ-4ОКСОКВИНАЗОЛИН-3(4H)-ИЛ) ПИПЕРИДИН-

(21) 2017/786

(22) 12/10/2017

2,6-ДИОН

(45) 31/12/0001

(57) 1 Метод за подготовка на 3-(5-амино-2-

(30) US201361818254P 01/05/2013 US

метил-4-оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-

(96) 30/04/2014 EP14728381.6
(97) 20/09/2017 EP2991976
(73) Celgene Corporation
86 Morris Avenue

2,6-дион, или енантиомер или мешавина на
енантиомери од тоа; или фармацевтски

Summit, NJ 07901, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

редуцирање
на
3-(2-метил-5-нитро-4оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-2,6-дион

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

преку трансфер хидроге¬ни¬зација за да се

(72) MAN, Hon-Wah; RUCHELMAN, Alexander,
L.; CHOUDHURY, Anusuya; COHEN, Benjamin,

формира
3-(5-амино-2-метил-4оксоквиназолин-3(4Н)-ил)пиперидин-2,6-дион,

M.; KREILEIN, Matthew, M. and LEONG, William,
W.

или енантиомер или мешавина на енантиомери
од тоа; фармацевтски прифатлива сол, солват,

прифат¬ли¬ва сол, солват, хидрат или
полиморф од тоа; кој што го опфаќа чекорот на

хидрат
или
полиморф
1, има уште 16 патентни барања

(51) G 01S 7/48, G 01S 3/783
Патенти

(11) 8427

од

тоа.

(13) Т1
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(21) 2017/787

(22) 13/10/2017

детектор за

(45) 31/12/0001

карактеризира со механизам за меѓусебно

амбиентално светло; што се

(30) IL21044311 03/01/2011 IL and
US201161504249P 04/07/2011 US

филтрирање (124), конфигу¬ри¬ран така да
утврдува дека споменатото дојдовно ласерско

(96) 03/01/2012 EP12707658.6
(97) 19/07/2017 EP2661642
(73) Elbit Systems Ltd.
31053 Haifa, IL

зрачење е поврзано со валиден извор на
закана доколку споменатото ласерско зрачење

(74) Друштво за застапување од областа на

споменатото мноштво на просторно одвоени

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ласерски детектори, и да утврди дека
споменатото дојдовно ла¬серско зрачење

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DAVID, Ofer; YANIV, Elad; HERSHMAN,

резултира од бучава доколку споменатото
ласерско зрачење не при¬стигне во рамките на

Akiva and SHUKRUN, Avi
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА

однапред одредениот временски интервал во
споменатото мношт¬во на просторно одвоени

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ОД ЗАКАНА СО ЛАСЕР

ласерски

(57) 1 Систем за предупредување од закана со
ласер (100), конфигуриран така да го открива

механизам за избегнување на меѓусебни
престрелки (126), конфигуриран така да го

присуст¬вото на ласерско зрачење кое што се
испраќа од извор на закана, при што

ис¬филтрира детектираното ласерско зрачење
пренесено преку извор кој што не прет¬ставува

споменатиот систем за преду¬пре¬ду¬вање од
закана
со
ласер
се
состои
од:

закана,
врз
основа
на
електромагнетско
зрачење

пристигне
во
рам¬ки¬те
одредениот
временски

на
однапред
интервал
во

детектори;

и

сигнал
(EMR)

за
од

спо¬менатиот извор кој што не претставува
мноштво на просторно одвоени ласерски
детектори (106), конфигурирани така да го при-

закана,

ма¬ат
дојдовното
ласерско
зрачење;
најмалку еден механизам за филтрирање (122,

каде
што
споменатиот
идентификација на закана

124, 126), конфигуриран така да филтрира
бу¬чава
и
ирелевантни
емитувања;
и

механизам

најмалку еден механизам за идентификација на

конфигуриран така да генерира временски

закана (130, 132), конфигуриран така да позитивно ја идентификува споменатата закана и

мапирања на пулсирањето на влезните
пулсирања добиени со примеркување на

да ги одредува карактеристиките на спомена¬тата закана, каде што споменатиот

споменатото дојдовно ласерско зрачење, и да
идентификува и карактеризира из¬вор на

механизам за филтрирање се состои од:

закана од кој што потекнува влезното
пулсирање, со споредување на споме¬на¬тите

механизам

мапирања на пулсирањето со база на податоци

за

подесување

на

праг

(122),

и

за

временско

механизам
се состои
мапирање

(130),

конфигуриран така да динамички го подесу¬ва
нивото на праг на најмалку еден од

со
записи
механизам за

споменатите ласерски детектори, при што
спо¬менатото ниво на праг е прилагодливо

конфигуриран така да одреди
спо¬ме¬натите
ласерски

селектирано во согласност со амбиенталните
светлосни услоги детектирани од најмалку еден

споменатото дојдовно ласерско зрачење
најпрвин при¬стигнало, врз основа на ознаките
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за
заканата;
прво пристигнување

за
од:

и
(132),

во кој од
детектори

Патенти

Гласник Бр.7/2018

на

времето

31 Јули 2018

на

споменатите

ласерски

детектори.

1, има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/498, A 61K 31/517, A 61K 47/32, A
61K 47/38, A 61K 9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14,

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

A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P 35/00

(72) FRY, David Shank; LINDEMANN,

(11) 8428
(21) 2017/788

(13) Т1
(22) 13/10/2017

(45) 31/12/0001
(30) US201161547620P 14/10/2011 US and
US201261606207P 02/03/2012 US
(96) 12/10/2012 EP12809373.9

Christopher M.; PREIGH, Michael; BLOOM, Corey
Jay; CRAIG, Christopher Donovan; DUBOSE,
Devon Brevard; GAUTSCHI, Jeff and SMITHEY,
Dan
(54) ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА
(57) 1 Цврста дисперзија којашто содржи N4-

(97) 06/09/2017 EP2765990
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street

(4-([1,2,4]триазоло[1,5-a]пиридин-7-илокси)-3-

Boulder, CO 80301, US

дис-перзионен
1, има уште 21 патентни барања

Патенти

метилфенил)-N6-(4,4-диметил-4,5дихидрооксазол-2-ил)киназолин-4,6-диамин

и

полимер.
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(51) C 07K 16/10, C 12N 15/13, C 12P 21/08, A
61K 39/00, A 61K 39/42, A 61K 45/06, A 61P

(72) MACARY, Paul Anthony; TEOH, Ee Ping
Evelyn; HANSON, Brendon John; TEO, En Wei;

31/14
(11) 8429

(13) Т1

(21) 2017/789

(22) 13/10/2017

LIM, Angeline Pei Chiew; NG, Mah Lee Mary;
LOK, Shee Mei and KUKKARO, Petra Eveliina
(54) ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА

(45) 31/12/0001
(30) US423085P 14/12/2010 US

СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОТЕИН Е НА ВИРУСОТ
ДЕНГА ОД СЕРОТИП 1 И НИВНА УПОТРЕБА

(96) 14/12/2011 EP11848839.4
(97) 09/08/2017 EP2651975
(73) National University of Singapore and DSO
National Laboratories

(57)
1
Изолирано антитело или негов
фрагмент кој специфично се врзува за протеин

21 Lower Kent Ridge Road

антитело со неутрализирачка активност која се

Singapore 119077, SG and 20 Science Park
Drive

врзува преку два протеини Е во вирусот, при
што врзувањето преку два протеини Е опфаќа

Singapore 118230, SG
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

врзување за DI и зглоб помеѓу DI и II на еден
протеин Е и DIII на соседниот протеин Е.

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

1, има уште 23 патентни барања
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(Е) на обвивката на Денга вирус од серотип 1
или негов фрагмент, кое антитело е човечко

Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(51) C 07K 7/56, A 61K 38/12, A 61P 31/10
(11) 8430
(13) Т1
(21) 2017/790

(22) 13/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201161448807P 03/03/2011 US
(96) 02/03/2012 EP12751994.0
(97) 09/08/2017 EP2680873
(73) CIDARA THERAPEUTICS, INC.
6310 Nancy Ridge Drive Suite 101
San Diego CA 92121, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) RADHAKRISHNAN, Balasingham; JAMES,
Kenneth, Duke, Jr.; LAUDEMAN, Christopher,
Patrick and MALKAR, Navdeep, Balkrishna
(54) АНТИГАБИЧНИ СРЕДСТВА И НИВНА

или негова фармацевтски прифатлива сол.

УПОТРЕБА

1, има уште 14 патентни барања

(57)

1

Соединение кое има формула:

Патенти
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(51) C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/497,
A 61P 11/00
(11) 8431
(21) 2017/791

(13) Т1
(22) 16/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) EP20110187553 02/11/2011 -(96) 29/10/2012 EP12777930.4
(97) 02/08/2017 EP2773633
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein, DE

кадешто

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

A означува врска, -CH2-, -CH2CH2- или -CH2-O,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FRATTINI, Sara; HECKEL, Armin;
HAMPRECHT, Dieter and KLEY, Joerg
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА,
ЛЕКОВИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ
СПОМЕНАТИТЕ СОЕДИНЕНИЈА, УПОТРЕБА
И ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ
(57) 1 Соединенијата со формула (IA), (IB) или
(IC.1)

R1 е избран од групата составена од
водород, C1-6-алкил, C1-4-алкил-SO2-, C1-4алкил-NH-CO- ,H2N-CO-, H2N-C1-4-алкил-,
H2N-C1-4-алкил-CO-, H2N- C1-4-алкил-NH-CO-,
Фенил-CO-, Фенил-CH2-CO-, Фенил-CH2-, C1-6алкил-CO-, C1-6-алкил -O- C1-4-алкил-CO-,
(CH3)2N-C1-4-алкил-, (CH3)2N-C1-4-алкил-NHCO-, (CH3)3N+-C1-4-алкил-NH-CO-, (CH3)N+C1-4-алкил- N(C1-4-алкил)-CO-, (CH3)3N+-C2-4алкил-, (CH3)3N+-C1-4-алкил-CO-, H2N-C(NH)NH-C1-6-алкил-NH-CO-, C1-6-алкил-O-CO-, C16-алкил-O-CO-C1-4-алкил-, C1-6-алкил-O-COC1-4-алкил-CO-, C1-6-алкил-O-CO-C1-4-алкилNH- CO-, C1-6-алкил-O-CO-NH-C1-4-алкил-, C16-алкил-O-CO-NH-C1-4-алкил-CO-, C1-6-алкилO-CO-NH-C1-4-алкил-NH- CO-, HOCO-C1-4алкил-, HOCO-C1-4-алкил-CO-, HOCO-C1-4алкил-NH-CO-, H2N-CNH- и H2NC(NH)NH- C1-6алкил-CO-,
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или

R1s означува C1-6-алкил,

R1 е избран од група од подолу наведените

X- означува било кој анјон којшто формира

формули (c1) до (c5):

фармаколошка прифатлива сол,
L означува група за премостување -CO-NH-C26-алкил-NH-CO-, -COC1-6-алкил-CO- или -C2-6алкил-, коишто формираат соединение со
формула (IC.1), кадешто молекуларните
ентитети со формула (IC.1) поврзани со L може
да бидат индентични или различни,
R2, R3, R4, R6, R7, R2a, R3a, R4a, R6a и R7a
означуваат водород
и негови дополнителни соли на фармаколошка
прифатлива киселина.

R1b е C1-4-алкил,

1, има уште 20 патентни барања

(51) A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61P 25/00, A 61P 25/28
(11) 8433

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FOIDART, Jean-Michel and TSKITISHVILI,

(21) 2017/793

(22) 17/10/2017

(45) 31/12/0001
(30) EP12164741 19/04/2012 --

Ekaterine
(54) ЕСТРОГЕНИ ДЕРИВАТИ ЗА УПОTРЕБА
ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ

(96) 08/04/2013 EP13714917.5
(97) 16/08/2017 EP2838539
(73) Université de Liège
4031 Angleur, BE

ПОРЕМЕТУВАЊА

(74) Друштво за застапување од областа на

хипокампусот.

индустриската сопственост ЖИВКО

1, има уште 4 патентни барања

Патенти

(57)

1

1,3,5(10)-естратриен-3, 15α, 16α, 17β-

тетрол (Естетрол) за употреба при третирање
на повреда на мозокот ворегионот на

75 | С т р а н а
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(51) E 05D 15/06, E 05F 1/16, E 05F 5/00, E 05F
1/08
(11) 8434
(21) 2017/794

негов

правец,

кој

што

се

состои

од:

(13) Т1
(22) 17/10/2017

• погонски ремен (10) поставен долж горниот
профил
(3);

(45) 31/12/0001

• макара за затворање (20), која што има

(30) ES201130763 12/05/2011 ES
(96) 27/04/2012 EP12380019.5

еластично средство (30), кое што е поставено
на пр¬¬ва¬¬та ротациска оска (4) која што е

(97) 30/08/2017 EP2522799
(73) KLEIN IBÉRICA, S.A.

составен дел од горниот профил (3) и која што
се при¬дви¬жува со пр¬ви¬от крај (11) на

08110 Montcada i Reixac (Barcelona), ES

погонскиот ремен (10), каде што споменатата
макара (20) е конфигурирана та¬ка да:

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

o
го затега еластичното средство (30) за
време на отворањето на лизгачкото кри¬ло (2);

(72) Tarrega Lloret, Miguel Angel
(54) УРЕД ЗА САМОЗАТВОРАЊЕ ЗА

и
o

ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ
Уред за самозатворање за лизгачки

неговото затворање преку ротациско дви¬жење
во спротивниот правец кое што го пренесува

врати, при што споменатите врати се такви што

отпуштањето на елас-тич¬ното средство (30);

имаат нај-мал¬ку едно лизгачко крило (2) кое
што е обесено за еден горен профил (3) и

и;

конфигурирано така да биде поместено во

• макара за кочење(40), која што има средство

(57)

1
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го
турка лизгачкото крило (2) за време на

Патенти
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за запирање (50), кое што е поставено на

зацврстува¬ње (45) за телото за запирање (41)

вто¬ра ротациска оска (5) која што е составен

во кое е сместено средството за запирање (50);

дел на горниот профил (3) и која што се
прид¬ви¬жува со вториот крај (12) на

при што споме¬на¬тото средство за запирање
(50)
се
состои
од:

погонскиот ремен (10) спротивен на првиот крај
(11), при што ротациското дви¬же¬ње на двете

- фрикциски барабан за кочење (51) споен за

макари (20, 40) е поврзано преку поврзаниот
погонски ремен (10), каде што споменатата

телото за запирање (41) преку трето средство
за
зацврстување
(46);
и

макара за кочење (40) е конфигурирана така да:

- осовина на кочницата (52) споена за втората

го отпушта средството за запирање (50)

ротациска оска (5) преку еднонасочен лагер
(47), кој што слободно е споен за барабанот на

за време на отворањето на лизгачкото крило
(2),
и
го

кочницата (51), каде што споменатиот
ед¬но¬насочен лагер (47) е конфигуриран така

o
запира лизгачкото крило (2) за време на
неговото затворање преку клучка на средството

да:

за

го

o

запирање;

овозможи

ротациското

движење

на

при што споменатиот уред (1) се карактеризира

осовината на кочницата (52) во текот на отво¬рањето на лизгачкото крило (2), така што

со тоа што погонскиот ремен (10) е
конфигуриран така да биде поврзан за

споменатата осовина (52) ротира со ис¬тата
брзина и во истиот правец како и барабанот на

лизгачкото крило (2) и да го затега еластичното
средство (30) преку ро¬та¬ци¬с¬ко¬то движење

кочницата (51), со што се спре¬чу¬ва секакво
триење
помеѓу
нив;
и

пренесено преку споменатиот погонски ремен

да

(10); и со тоа што макарата за ко¬че¬ње (40)
има тело за запирање (41), споено за втората

осовината на кочницата (52) во спротив¬ни-от
правец во текот на затворањето на лизгачкото

ротациска оска (5) преку трет лагер (42), кој што
има внатрешно куќиште (43) конфигурирано

крило (2), така што споменатата осовина (52) не
се движи и произведува триење наспроти

така да за во него да се смести спомена¬тото
средство за запирање (50) и со капак на

барабанот

кочницата (44) кој што има второ средство за

1, има уште 8 патентни барања

Патенти

го

блокира

ротациското

на

движење

кочницата

на

(51).
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 35/00
(11) 8435
(21) 2017/795

(13) Т1
(22) 17/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) EP13169364 27/05/2013 -- and
EP13177673 23/07/2013 -(96) 26/05/2014 EP14731799.4
(97) 26/07/2017 EP3004110
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(I)
назначено со тоа, што
прстен C е одбран од

(72) GUAGNANO, Vito; RUEEGER, Heinrich;
VAUPEL, Andrea; BLANK, Jutta; BORDAS,
Vincent and COTESTA, Simona
(54) ПИРАЗОЛОПИРОЛИДИН ДЕРИВАТИ И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА

и. и

ии. ;

БОЛЕСТ
(57) 1 Соединение со формулата (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол,
78 | С т р а н а
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A е одбран од

и ;
R4b е одбран од H, (C1-C4)алкил, (C3C6)циклоалкил, -(CH2)2-OH, -(CH2)2-O-CH3,
-(CH2)2-O-CH2-CF3, -(CH2)-CH(OH)-CF3,, -C(O)NH(CH3), -C(O)-N(CH3)2,

R5 е H;
R1 е одбран од H, метил, хлоро и флуоро;
R2 е одбран од бромо, хлоро, флуоро, -O-CF3 и
-CF3;

Б е одбран од

R2a е флуоро;
R8 е метил;
R15, R16, R18 и R21 се сите метокси;
R17 е метил или метокси;
R22, R23, R26, R27, R28, R30, R32 и R33 се
сите метил;
R24 е метил или -CHF2;
R25 е метил или -NR9R10;
R29 е H или метил;
R31 е H, метил или метокси;
R34 е H или метил;

R3 е одбран од H, метил, етил, -CH2F, CF3, изопропил, -OH, етокси, метокси,
циклопропил, -CH2OCH3 и -CH2OH;
R4a е одбран од H, (C1-C4)алкил, (C3C6)циклоалкил, -(CH2)2-OH, -(CH2)2-O-CH3, C(O)-NH(CH3) , -C(O)-N(CH3)2,

R9 е H или метил;
R10 е H, метил или -C(O)-(C1-C3)алкил;
R35 е H, метил, -C(O)CH3 или -C(O)OCH2CH3;
и
* ја назначува точката на прикаќување на
остатокот на молекулот;
под услов да
кога прстен C е и:

A е:
,

Патенти
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R1 е одбран од метил, хлоро и флуоро,
B е:

R2 е хлоро, флуоро или -CF3,
и останатите супституенти се како што е тука
дефинирано,
тогаш R3 е одбран од H, метил, етил, -CH2F, CF3, -OH, етокси , метокси,
CH2OCH3 и -CH2OH.
1, има уште 23 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C

(72) Macdonald, Lynn; Stevens, Sean; Gurer,

07K 16/46, C 12N 15/85
(11) 8436

(13) Т1

(21) 2017/796

(22) 17/10/2017

Cagan; Hosiawa, Karolina A. and Murphy, Andrew
J.
(54) Трансгенетски глушец со модифициран
ламбда имуноглобулински локус

(45) 31/12/0001
(30) US20100357314P 22/06/2010 US and

(57) 1 Генетски модифициран глушец којшто

US20100357317P 22/06/2010 US
(96) 22/06/2011 EP14198318.9

содржи во неговиот геном ендогенa λ лесна
низа на имуноглобулински локус којшто содржи

(97) 02/08/2017 EP2905338
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

делеција
на
Vλ1-Jλ3-Cλ3-Jλ1-Cλ1
генски
кластер од едногениот глушец и делеција на

777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591, US

регионот во опсег од Wλ2 до Jλ2 на Vλ2-Vλ3Jλ2-Cλ2-Jλ4-Cλ4 генски кластер од ендогениот

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глушец, кадешто ендогената λ лесна низа на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

имуноглобулинскиот локус содржи ендогени
Cλ2,
Jλ4
и
Cλ4
генски
сегменти.
1, има уште 10 патентни барања
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(51) A 61K 31/506, A 61P 35/00
(11) 8437
(13) Т1
(21) 2017/798

(22) 19/10/2017
(45) 31/12/0001

(72) FRIESE-HAMIM, Manja and BLADT,
Friedhelm
(54) 6-ОКСО-1,6-ДИХИДРО-ПИРИДАЗИН
ДЕРИВАТ ЗА УПОТРЕБАТА ВО

(30) EP20120007494 02/11/2012 --

ЛЕКУВАЊЕТО НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН

(96) 04/10/2013 EP13776720.8
(97) 09/08/2017 EP2914264
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

КАРЦИНОМ (HCC)

64293 Darmstadt , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

негова фармацевтска прифатлива сол и/или
негов солват за употребата за лекувањето на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

хепатоцелуларен

(57)

1

3-(1-{3-[5-(1-метил-пиперидин-4-

илметокси)-пиримидин-2-ил]-бензил}-6-оксо-1,6дихидро-пиридазин-3-ил)-бензонитрил
или

карцином

(HCC).

1, има уште 3 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61P 35/00
(11) 8438
(13) Т1
(21) 2017/799

(22) 20/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) US20080112686P 07/11/2008 US and
US20090164870P 30/03/2009 US
Патенти

(96) 06/11/2009 EP14188785.1
(97) 27/09/2017 EP2842573
(73) Galaxy Biotech, LLC
22830 San Juan Road
Cupertino CA 95014, US
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

FGFR2IIIc и го инхибира растот на човечки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

туморен ксенаграфт кај глушец кадешто mAb

(72) Kim, Kyung Jin; Zhao, Wei-Meng and Park,
Hangil
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА СПРЕМА
ФИБРОБЛАСТЕН ФАКТОР НА РАСТ
РЕЦЕПТОР 2
(57)

1

Хуманизирано, човечко или генетски

изградено

моноклонално

антитело

(i)

конкурира

за

врзување

за

FGFR2

(ii) го инхибира врзувањето на FGF2, FGF7 и
FGF10
за
FGFR2IIIb.

(mAb)

коешто се врзува за FGFR2IIIb но не за

1, има уште 8 патентни барања

(51) C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A

(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH and

61K 39/00, A 61P 35/00

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

(11) 8439
(21) 2017/800

со

моноклонално антитело GAL-FR21 депонирано
под
ATCC
Број
PTA-9586,
и

(13) Т1
(22) 24/10/2017

An der Goldgrube 12
55131 Mainz, DE and Saarstrasse 21

(45) 31/12/0001
(30) EP20090014136 11/11/2009 --;

55128 Mainz, DE

EP20100006956 06/07/2010 --;
US20090260202P 11/11/2009 US and

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael;

US20100361618P 06/07/2010 US

TÜRECI, Özlem; WALTER, Korden; WÖLL,

(96) 11/11/2010 EP10778877.0
(97) 06/09/2017 EP2499161

Stefan; KREUZBERG, Maria; HUBNER, Bernd and
ERDELJAN, Michael

82 | С т р а н а
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(54) АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ ЗА КЛАУДИН

39 на аминокиселинската секвенца од SEQ ID

6 (CLDN6)

NO: 2 или SEQ ID NO: 8, и кадешто антителото

(57)
1
Антитело коешто е способно за
врзување за CLDN6, особено CLDN6 поврзан со

содржи тешка низа на антитело коешто содржи
CDR3 секвенца на тешка низа на антитело

површината на клетка којашто изразува CLDN6,
и е способно да прави разлика помеѓу CLDN6

избрана од групата составена од ARDYGYVLDY
идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 34,

на површината на клетка којашто изразува
CLDN6 и CLDN6 мутант на површината од

ARDYGFVLDY идентификувана во рамки на
SEQ ID NO: 36, ARDFGYVLDY идентификувана

клетка којашто го изразува споменатиот CLDN6

во рамки на SEQ ID NO: 38 и ARDYGYVFDY

мутант, кадешто споменатиот CLDN6 мутант
содржи аланин мутација на позиција 35, 37 или

идентификувана во рамки на SEQ ID NO: 40.
1, има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 401/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506,

Rue De La Découverte - Bât. A

A 61P 9/00, A 61P 3/08, A 61P 25/28, A 61P
35/00

31670 Labege Cedex, FR

(11) 8457
(21) 2017/801

(13) Т1
(22) 25/10/2017

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) ONICIU, Daniela Carmen; DASSEUX, Jean-

(45) 31/12/0001
(30) US201161444212P 18/02/2011 US

Louis Henri; BARBARAS, Ronald; KOCHUBEY,
Valery; KOVALSKY, Dmitry; RODIN, Oleg

(96) 18/10/2011 EP11835025.5

Gennadievich; GEOFFROY, Otto and RZEPIELA,

(97) 16/08/2017 EP2629776
(73) Cerenis Therapeutics Holding SA

Anna

Патенти
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(54) СОЕДИНЕНИЈА, СМЕСИ И МЕТОДИ
КОРИСНИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИЈАТА НА
ХОЛЕСТЕРОЛОТ
(57)

1

Соединение

со

структура:

или фармацевтски прифатливата сол на секое
од

горенаведените.

1, има уште 7 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(21) 2017/802

(22) 25/10/2017
(45) 31/12/0001

(11) 8369
84 | С т р а н а

(13) Т1
Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(30) IN2012CHE2692 04/07/2012 IN;

(72) MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan;

IN2012CHE2693 04/07/2012 IN;

VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata Satya

US201261691561P 21/08/2012 US and
US201261691586P 21/08/2012 US

and NAGARATHNAM, Dhanapalan
(54) СЕЛЕКТИВНИ PI3K ДЕЛТА

(96) 02/07/2013 EP13744836.1
(97) 30/08/2017 EP2870157
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Fritz Courvoisier 40

ИНХИБИТОРИ

2300 La Chaux de Fonds, CH

3-(3-флуорофенил)-4H-хромен-4-он

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

фармацевтски прифатливи соли
1, има уште 12 патентни барања

(51) H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/13, H

(73) GE Video Compression, LLC

04N 19/136, H 04N 19/139, H 04N 19/176, H 04N
19/91, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 19/51, H

8 Southwoods Boulevard
Albany, NY 12211, US

04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/18
(11) 8366
(13) Т1

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

(21) 2017/827

(72) WIEGAND, Thomas; KIRCHHOFFER,
Heiner; SCHWARZ, Heiko; NGUYEN, Tung and

(22) 31/10/2017
(45) 31/12/0001

(30) EP10159766 13/04/2010 -- and

(57)

1

Соединение селектирано од 2-(1-(4-

амино-3-(3-флуоро-4-изопропоксифенил)-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил)-6-флуорои
од

тоа.

PCT/EP2010/054822 13/04/2010 -(96) 11/04/2011 EP11713791.9

MARPE, Detlev
(54) КОДИРАЊЕ НА МАПИ ОД ЗНАЧЕЊЕ И
БЛОКОВИ ОД КОЕФИЦИЕНТИ НА

(97) 02/08/2017 EP2559244

ТРАНСФОРМАЦИЈА

Патенти

85 | С т р а н а
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(57) 1 Апарат за декодирање мапа од значење

трансформација;

која покажува позиции на коефициенти на

асоцијатор (250) конфигуриран секвенцијално

трансформација од значење во рамките на
блок од коефициент на трансформација од

да ги асоцира секвенцијално екстрахираните
прв-тип синтакса елементи на позициите од

проток
на
податоци
што
содржи:
декодер (250) конфигуриран да екстрахира

блокот од коефициент на трансформација во
предодреден скенирачки редослед помеѓу

мапа од значење која покажува позиции на
коефициенти на трансформација од значење во

позициите на блокот
трансформација,

рамките

каде

на

блокот

од

коефициентот

на

што

декодерот

и

од
е

коефициент

на

конфигуриран

да

трансформација, и потоа вредностите на
коефициентите на трансформација од значење

употребува, во декодирање со контекстноадаптивна ентропија на првиот-тип синтакса

во рамките на блокот од коефициентот на
трансформација од проток на податоци, со, во

елементи, контексти кои се индивидуално
одбрани за секој од првиот-тип синтакса

екстрахирање
секвенцијално

на
мапата
од
значење,
екстрахира прв-тип синтакса

елементи зависно од бројот на позиции на кои
се
распоредени
според
претходно

елементи од протокот на податоци преку

екстрахираните и асоцирани прв-тип синтакса

декодирање
со
ентропија, првиот-тип

контекстно-адаптивна
синтакса елементи

елементи коефициенти на трансформација од
значење, во соседство на позицијата со која е

покажуваат, за поврзани позиции во рамките на
блокот од коефициентот на трансформација за

асоциран тековен прв-тип синтакса елемент.

тоа дали на соодветната позиција е распореден
значаен или безначаен коефициент на

1, има уште 17 патентни барања

(51) B 01D 63/08, B 01D 53/22

Via Gerolamo Borgazzi, 27

(11) 8367
(21) 2017/833

(13) Т1
(22) 01/11/2017

20900 Monza (MB), IT and Studio Minicucci
Pidatella&A Viale del Poggio Imperiale 18

(45) 31/12/0001

50125 Firenze, IT

(30) EP20120008078 03/12/2012 -(96) 29/11/2013 EP13796117.3

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

(97) 30/08/2017 EP2925425
(73) SOL S.p.A. and Technores S.r.L.

(72) BECCALLI, Massimo; VALTOLINA, Daniele
and CARNEVALE, Stefano
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(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ

определено растојание од мембраната за да се

НА ГАСОВИТЕ НИЗ МЕМБРАНА

постигне флуидна комуникација помеѓу нив во

(57) 1 Систем за одделување на гас (6, 7), кој
се состои од рамна мембрана пропустлива за

близина на мембраната (2), коморите имаат
најмалку една влезна комора (8, 23) со најмалку

гас (2) поставена помеѓу првиот структурен
елемент (3) и вториот структурен елемент (4),

еден влез (11, 21) и најмалку една излезна
комора (9, 10, 24, 25) со најмалку еден излез

рамната пропустлива мембрана (2) го одделува
првиот гас кој потекнува од околната средина

(12, 22), со тоа што уредот за создавање на
вртложно движење содржи најмалку еден влез

кој се ограничува (6), од вториот

гас кој

(11, 21) од влезната комора (8, 23), накривен

потекнува од околната средина (7), првиот и
вториот структурен елемент (3, 4) содржат

под агол α помал од 900 во однос на рамнината
врз која лежи мембраната (2); разделувач на

уреди кои создаваат вртложно движење кон
површината на пропустливата мембрана (2),

гасови под агол α помал од 900 во однос на
рамнината врз која лежи мембраната (2); или

назначено со тоа што најмалку еден структурен
елемент (3, 4) има најмалку две комори (8, 9,

пак
нивна
1, има уште 14 патентни барања

комбинација.

10, 23, 24, 25) поставени една во друга, на

(51) C 21D 8/02, C 21D 1/673, C 23C 2/12, C 23C
2/28, C 23C 2/04
(11) 8364

(13) Т1

(21) 2017/847

(22) 07/11/2017
(45) 31/12/0001

(96) 17/04/2012 EP12722750.2
(97) 18/10/2017 EP2839049
(73) ArcelorMittal
24-26 Boulevard d'Avranches
1160 Luxembourg, LU

(30)
Патенти
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(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

цинк, од 0.1 до 15% силикон, до 10% магнезиум

Пиринска 66, 7500, Прилеп

и

(72) ALLELY, Christian; CHASSAGNE, Julie and
CORLU, Beril
(54) ЧЕЛИЧЕН ЛИМ СО АНТИКОРОЗИВНА
КАТОДНА ЗАШТИТА И ПРОЦЕС ЗА

дополнителни елементи, и заштитен елемент
избран помеѓу калај и индиум со масен процент

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДЕН ТАКОВ ДЕЛ
ПОЧНУВАЈЌИ ОД ЧЕЛИЧЕН ЛИМ

елементи, каде од 2 до 5% е застапено
железото или некои неизбежни нечистотии.

(57) 1 Челичен лим со антикорозивна катодна

1, има уште 12 патентни барања

до

0.3%

од

масата,

кумулативно,

од 0.1% до 5% и нивни комбинации, балансот
го прават алуминиумот и резидуалните

заштитна обвивка која содржи од 5 до 50%

(51) C 07D 471/14, C 07D 498/14, A 61K
31/4995, A 61K 31/18, A 61K 31/553

или негов стереоизомер или фарамацевтски
прифатлива
сол,
кадешто:

(13) Т1
(22) 09/11/2017

Y1 и Y2 се секој независно водород, C1-3 алкил
или
C1-3
халоалкил;

(45) 31/12/0001
(30) US201361845806P 12/07/2013 US

R1 е фенил заменет со еден до три атоми
халоген;

(96) 11/07/2014 EP14745052.2

X

(97) 06/09/2017 EP3019503
(73) Gilead Sciences, Inc.

R2 и R3 се секој е нзависно водород или C13алкил;
i

333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US

L
е
-C(Ra)2C(Ra)2-;
и
секој Ra е независно водород, хало, хидроксил,

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

или
C1-4алкил,
и
кадешто две Ra групи на сосесдни атоми на

(72) PYUN, Hyung-Jung; LAZERWITH, Scott E.

јаглерод, заедно со атомите на јаглерод за кои

and JI, Mingzhe
(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИ

се врзани, создаваат карбоцикличен прстен кој
има
следна
структура:

КАРБАМОИЛПИРИДОНСКИ СОЕДИНЕНИА И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ХИВ

кадешто секој Rb

ИНФЕКЦИЈА

хало.

(11) 8365
(21) 2017/855

(57)

1

е

-O-,

-NR2-,

-CHR3-

или

врска;

е независно, водород или

Соединение кое има формула м (I):
1, има уште 16 патентни барања

88 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(51) C 07D 471/14, A 61K 31/4995, A 61P 31/18
(11) 8376
(21) 2017/856

(13) Т1
(22) 09/11/2017

(45) 31/12/0001
(30) US201361845807P 12/07/2013 US
(96) 11/07/2014 EP14745053.0
(97) 06/09/2017 EP3019499
(73) Qualcomm Incorporated

Или стереоизомер или негова фармацевтски
прифатлива
сол,
при
што:
:

5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714, US

Y1 и Y2 се секојнезависно водород, C1-3 алкил

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

или
C1-3
халоалкил;
R1 е фенил заменет со еден до три халогени;

(72) BALASUBRAMANIAN, Srinivasan; LEE, KuoChun; SHAUH, Jack S.; MAHESHWARI, Shailesh

X
W

and KETCHUM, John Jay
(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИКАРБАМОИЛПИРИДОНСКИ СОЕДИНЕНИЈА И

е

jе
врска

-CHR2-;
-CHR3-;

или

Z
е
врска
или
-CHR4-;
R2, R3, и R4 се секој независно водород или
алкил;

C1-3

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХИВ
ИНФЕКЦИЈА

R5 е водород, C1-3алкил или C1-3 халоалкил;
L
е
-C(Ra)2-,
-C(Ra)2C(Ra)2или
-

(57) 1 Соединение кое има следна Формула
(I):

C(Ra)2C(Ra)2C(Ra)2-;
и
секој Ra е независно водород, хало, хидрокси
или

C1-4алкил.

1, има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07D 471/04,

Winnersh

A 61K 31/4985, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A
61P 37/00

Berkshire RG41 5RD, GB

(11) 8377
(21) 2017/857

(13) Т1
(22) 10/11/2017

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/12/0001
(30) FR20130057265 23/07/2013 FR

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) GENESTE, Olivier; LE DIGUARHER, Thierry;

(96) 22/07/2014 EP14758605.1

STARCK, Jérôme-Benoît; HENLIN, Jean-Michel;

(97) 09/06/2017 EP3024833
(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis

DAVIDSON, James Edward Paul; MURRAY,
James Brooke; CHEN, I-Jen; LE TIRAN, Arnaud

(R&D) Ltd.
35, rue de Verdun

and DE NANTEUIL, Guillaume
(54) НОВИ ИДОЛИЗИН ДЕРИВАТИ,

92284 Suresnes, FR and 100 Berkshire Place
Wharfedale Road

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ

Патенти
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(57)

1

Соединение

од формулата (I):

разгранета (C1-C6)алкилна група, или R1 и R2
формираат со атом на азот што ги носи
хетероциклоалкил,
♦ R3 претставува линеарна (C1-C6)алкил, арил
или хетероарил, од кои секоја од последните
две групи може да биде супституирана со еден
до три групи одбрани од халоген, праволиниски
или разгранет (C1-C6) алкил, праволиниски или
разгранет (C1- C6)алкокси, и циjано, при што се
подразбира дека еден или повеќе јаглеродни
атоми во претходните групи и нивните можни
супституенти, може да се деутерираат,
♦ R4 претставува атом на 4-хидроксифенил
група, при што се подразбира дека еден или
повеќе атоми на јаглерод од втората група, или
неговите можни супституенти, може да се

што:

деутерираат,
♦ R5 претставува атом на водород или атом на

♦ X и Y претставуваат јаглероден атом или
атом на азот, со претпоставка дека тие

халоген, праволиниски или разгранет (C1C6)алкил група, или праволиниски или

истовремено не би мжеле да претставуваат два
јаглеродни атоми или два атоми на азот,

разгранет
(C1-C6)алкокси
група,
♦ R6 претставува атом на водород или

♦

линеарна или разгранета (C1-C6) алкилна

назначено

Het

со

дел

тоа

од

групата

група,
♦ Ra и Rd секој претставува атом на водород и
претставува прстен кој е по избор супституиран,
ароматски или неароматски, составен од 5, 6

(Rb, Rc) формира заедно со јаглеродните атоми
кои ги носат, 1,3-диоксолан група или 1,4-

или 7 членови, кои може да содржат, покрај
азот претставени со X или Y, може да бидат

диоксан група, или Ra, Rc и Rd секој
претставува атом на водород и Rb е водород,

еден до 3 хетероатоми независно избрани од
кислород, сулфур и азот, се подразбира дека

халоген, метил или метокси, или Ra, Rb и Rd

споменатиот азот може да биде заменет со

секој претставуваат атом на водород и Rc
претставува хидрокси група или метокси група,

група која претставува атом на водород,
линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група

при

или -C(O)-O-Alk група во која Alk е линеарна
или разгранета (C1-C6) алкилна група,

- "арил" значи фенил, нафтил, бифенил или

♦ T претставува атом на водород, линеарна или
разгранета (C1-C6) алкилна група која може да

инденил

што

се

подразбира

дека:

група,

биде супституирана со еден до три халогени

- "хетероарил" значи било која може да биде
моно- или би-циклична група составена од 5 до

атоми, (C2-C4)алкил-NR1R2 група, или (C1C4)алкил-OR6
група,

10 членови, има барем еден ароматичен дел и
содржи од 1 до 4 хетеро атоми одбрани од

♦ R1 и R2 претставуваат независно еден од
друг, атом на водород или линеарна или

кислород, сулфур или азот (вклучувајќи ги
кватерните
нитрогени),
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- "циклоалкил" значи било која моно- или би-

хетероциклоалкил

циклична, не-ароматична , карбоциклична група

еден или повеќе халогени атоми или алкилни

составена од 3 до 10 членови на прстенот,
- "хетероциклоалкил" значи која било моно- или

групи, при што се подразбира дека R' и R"
независно еден од друг, претставуваат атом на

би-циклична, не-ароматична, фузирана или
спиро група составена од 3 до 10 членови на

водород или линеарна или разгранета (C1C6)алкилна група, што е можно за Het

прстенот и содржи од 1 до 3 хетеро атоми
одбрани од кислород, сулфур, SO, SO2 и азот,

средината

како

хетероарил,

дефиниран во формулата (I), може да биде

циклоалкил, и хетероциклоалкил групите се
дефинирани и групите алкил, алкенил, алкинил,

супституиран со една до три групи избрани од
линеарни
или
разгранети
(C1-C6)алкил,

алкокси да може да се супституираат со 1 до 3
групи одбрани од праволиниски или разгранет

хидрокси, линеарни или разгранети (C1C6)алкокси, NR1’R1’’ и халоген, при што R1' и

(C1-C6)алкил, (C3-C6)спиро, праволиниски или
разгранет (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-,

R1'’
исто се дефинирани како претходно
споменатите
групи
R'
и
R'',

хидрокси, оксо (или N-оксиди каде што е

нивните енантиомери и диастереоизомери, како

потребно), нитро, цијано, -COOR', -OCOR', NR'R",
линеарна
или
разгранета
(C1-

и нивните додатни соли со фармацевтски
прифатлива
киселина
или
база.

C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, (C1-C6)
алкилсулфонил, халоген, арил, хетероарил,

1, има уште 15 патентни барања

што

е

можно

арилокси,

за

арил,

арилтио,

од

групата

циклоалкил,

(51) A 61K 9/08, A 61K 47/34
(11) 8378
(13) Т1
(21) 2017/868

по избор супституиран со

Av-Bw-Ax

(22) 14/11/2017

(45) 31/12/0001
(30) US201061428007P 29/12/2010 US

назначено со тоа, што А е полилактична
киселина и B е полиетилен гликол и v, w и x се

(96) 29/12/2011 EP11822867.5
(97) 30/08/2017 EP2658525
(73) Medincell
1 Avenue Charles Cros

бројот на повторени единици во опсег од 4 до
1090 или 6 до 1090 и v=x или v≠x;
(б) биоразградлив диблок кополимер што ја има
формулата:

34830 Jacou, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Cy-Az

(72) GAUDRIAULT, Georges
(54) БИОРАЗГРАДЛИВИ СОСТАВИ ЗА

каде што A е полилактична киселина и C е крајограничен полиетилен гликол и y и z се бројот

ИСПОРАКА НА ЛЕКОВИ
(57) 1 Биоразградлив состав за испорака на

на повторени единици во опсег од 3 до 237 или
7
до
371,
каде
што
односот
на

лек

содржи:

биоразградливиот триблок кополимер од (a) и

(a) биоразградлив триблок кополимер што ја
има
формулата:

биоразградливиот ЦА диблок кополимер од (б)
е 1: 3 до 1:8 или 1:1 до 1:19 или 3:2 до 1:19 во

Патенти

што
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наведениот биоразградлив лековит состав; и
(ц) барем еден фармацевтски активен принцип.

1, има уште 14 патентни барања

(51) G 01B 7/02, G 01B 7/28, G 01B 7/30, B 60R
3/00, B 65F 3/00

има профилирана површина (8) и втор елемент
(7) што го носи сензорот за мерење на позиција

(11) 8375

(13) Т1

(5), првиот елемент (6) е поставен за да може

(21) 2017/874

(22) 16/11/2017

да пивотира околу пивотирачкото лежиште (2)
релативно на возилото (3) и вториот елемент

(45) 31/12/0001
(30) DE202014103270U 16/07/2014 DE
(96) 15/07/2015 EP15176770.4

(7) е поставен така да е стационарен релативно
на возилото (3), или првиот елемент (6) е

(97) 16/08/2017 EP2975358
(73) Zöller-Kipper GmbH

поставен така да е стационарен релативно на
возилото (3) и вториот елемент (7) е поставен

Hans-Zöller-Strasse 50-68

за да може да пивотира околу пивотирачкото

55130 Mainz, DE

лежиште (2) релативно на возилото (3),
сензорот за мерење на позиција (5) е

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SILVAN, Eckhard and FEYERABEND, Lutz
(54) УРЕД СО ПРАГ

спротивно профилираната површина (8) и, за
време на пивотирачко движење на прагот (1),

(57) 1 Апарат со прагови што содржи праг (1) и

се случува
сензорот за

што

профилираната

содржи

пивотирачко

лежиште

(2)

за

релативно движење помеѓу
мерење на позиција (5) и
површина

(8),

пивотирачко прикачување на прагот (1) на
возило (3), и што содржи уред (4) за

и профилираната површина (8) што
содржи површински делови (9a, 9б, 10a, 10б)

одредување на пивотирачката позиција на
прагот (1), наведениот уред (4) содржи барем

што се блиску до и понатаму од пивотирачка
оска (x) на пивотирачкото лежиште (2), прв

еден сензор за мерење на позиција (5),
прв елемент (6) што е дизајниран да

површински дел (9a, 10a) што одговара на
поставена позиција на праг и втор површински
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дел (10a, 9a) што одговара на позицијата на

истоварена позиција на праг и четвртиот

прагот

површински дел (10б, 9б) што одговара на

за

време

назначено
обезбедени

на

пивотирање,

со
тоа,
се
трет
и

што
четврт

позицијата на прагот натоварен со телесната
тежина
на
колекторот
за
отпадоци.

површински дел (9б, 10б), третиот површински
дел (9б, 10б) што одговара на спуштената но

1, има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 473/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(11) 8373
(21) 2017/887

(13) Т1
(22) 20/11/2017

(45) 31/12/0001
(30) IN2013CHE2501 07/06/2013 IN and
IN2013CHE5567 03/12/2013 IN

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) VISWANADHA, Srikant; BABU,
Govindarajulu; VAKKALANKA, Swaroop K. V. S.
and BHAVAR, Prashant K.
(54) ДВОЈНИ СЕЛЕКТИВНИ PI3 ДЕЛТА И

(96) 04/06/2014 EP14732019.6
(97) 30/08/2017 EP3004106
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Fritz Courvoisier 40

ГАМА КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

2300 La Chaux de Fonds, CH

прифатливи
1, има уште 18 патентни барања

Патенти

(57)

1

Соединение селектирано од 2-(1-(9H-

пурин-6-иламино)пропил)-3-(3-флуорофенил)4H-хромен-4-он
и
негови
фармацевтски
соли.
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(51) A 01G 17/00
(11) 8372

(13) Т1

(57) 1 Метод за одгледување на лешниково
дрво на потпора, со крошна во форма на

(21) 2017/896

(22) 23/11/2017

вертикално вретено, назначено со тоа што:

(45) 31/12/0001
(30) HR20090000642 02/12/2009 HR

- во првите години на одгледување, на едно

(96) 22/10/2010 EP10788126.0
(97) 13/09/2017 EP2506703
(73) Moulis, Vlado
A. Starcevica 6

место на садење, на еден или повеќе линии (1)
од основните дрвја се добиени со кастрeње на

43500 Daruvar, HR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

исчистени во текот на периодот на принос, така
што формира вертикален цилиндар со еднаков

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

напречен

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

поголема
од
дијаметарот,
и
- линиите (1) се прицврстени за потпората.

(72) Moulis, Vlado
(54) ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЛЕШНИКОВО ДРВО

1, има уште 4 патентни барања

еден
или
повеќе
садници.
- крошната на споменатите основни дрвја се

пресек,

со

висина

многу

пати

СО КРОШНА ВО ФОРМА НА ВЕРТИКАЛНО
ВРЕТЕНО НА ПОТПОРАТА
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(51) B 03C 3/28, B 03C 3/00, F 24D 13/02, F 24F
3/16, F 24F 3/14, F 24H 3/00, A 61L 9/22, A 61L

јони, сместено во рамката (1,2) за
предиз¬вика јо¬низација и таложење

9/16
(11) 8370

(13) Т1

честичките кои што се присутни во суспензија
во атмосферата на спо¬менатата просторија,

(21) 2017/897

(22) 23/11/2017

за да се прочисти воздухот и да се отстрани

(45) 31/12/0001

лошиот
мирис,
- средство за емисија (6, 7, 8, 9) за емитување

(30)

да
на

на инфрацрвено зрачење, за да се исушат
ѕидо¬вите и / или предметите кои што ги има во

(96) 07/11/2011 EP11875557.8
(97) 23/08/2017 EP2778548
(73) Infrarrojos Para el Confort S.L.
P.I. SOLUCAR

просторијата, при што средството за емисија се
сос¬тои
од:

C/ Juan de la Cierva, 10
- второ тело за емитување на инфрацрвено
зрачење (7, 8, 9), кое што е конфигурирано така

41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ES
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) SÁNCHEZ TÁVORA, Eugenio José
(54) УРЕД ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА НА
ПРОСТОРИИ

да емитува инфрацрвено светло со загревање,
и

(57) 1 Уред за проветрување на просторија кој

при што изворот на енергија содржи из¬вор на

што
-

електрична струја поврзан со второто тело (7,
8, 9) преку електрична жица спроводник (6),

се

состои
рамка

- извор на енергија за обезбедување на
енергија за загревање на второто тело (7, 8, 9),
од:
(1,2),

- прво тело (10) за емитување на негативни
Патенти
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каде што второто тело (7, 8, 9) се состои од:

канал (9) на една од нејзините површини за да
се смести во него жицата спроводник (6),

прва плоча (7) која што има во суштина
воедначена дебелина, и која што се
карактеризи¬ра со тоа што второто тело, исто
така,
се
состои
од
-

втора плоча (8) опремена со спирален

(51) C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00

каде што жицата спроводник (6) е сместена
помеѓу првата плоча (7) и втората плоча (8).
1, има уште 15 патентни барања

(57)
1
Фармацевтска формулација, што
содржи терапевтски ефективна количина од

(11) 8371

(13) Т1

кристална

(21) 2017/898

(22) 23/11/2017

(квинуклидин-3-ил)бензо[б]тиофен-2карбоксамид хидроклорид монохидрат, каде

(45) 31/12/0001

форма

I

на

(Р)-7-хлоро-Н-

(30) US345363P 17/05/2010 US and
US352092P 07/06/2010 US

што фармацевтската формулација е таблета
или капсула, каде што кристалната форма I на

(96) 17/05/2011 EP15202184.6
(97) 23/08/2017 EP3029039
(73) Forum Pharmaceuticals Inc.

(Р)-7-хлоро-n-(квинуклидин-3ил)бензо[б]тиофен-2-карбоксамид хидроклорид

225 Second Avenue
Waltham, MA 02451, US

прекршување на x-зраци врз прашок има
врвови изразени како 2θ на еден или обата од

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

17.48 и 20.58 ± 0.20 степени кога е измерено
наспроти внатрешен силикон стандард и

(72) CHESWORTH, Richard; SHAPIRO, Gideon;
OLIVER-SHAFFER, Patricia; KISHIDA, Muneki

назначено со тоа, што модел на прекршување
на x-зраци врз прашок додатно има барем

and ISHIGE, Takayuki
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ШТО
СОДРЖАТ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА (Р)-7-

четири врвови, шест врвови, осум врвови или

ХЛОРО-N-(КВИНУКЛИДИН-3ИЛ)БЕНЗО(Б)ТИОФЕН-2-КАРБОКСАМИД

21.74, и 25.46 ± 0.20 степени кога е измерено
наспроти
внатрешен
силикон
стандард.

ХИДРОКЛОРИД МОНОХИДРАТ

1, има уште 11 патентни барања
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монохидрат е назначено со тоа, што модел на

сите врвови изразени како 2θ на 4.50, 9.04,
14.60, 15.14, 15.80, 16.60, 18.16, 18.44, 19.48,
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(51) F 16D 66/02
(11) 8357

(13) Т1

(21) 2017/926

(22) 04/12/2017
(45) 31/12/0001

контактен проводник, кој има држач за контакт
(8) кој има приемник за контактниот проводник и
којшто
во
функционална
положба
се
спротивставува на плочата на носачот на

(30) DE102008026104 30/05/2008 DE

платформата (3), на која контактот (8) има

(96) 29/05/2009 EP09765526.0
(97) 06/09/2017 EP2297478
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH

поврзан елемент за прицврстување (9) со две
затегнувачки краци (10) кои можат да се

80809 München, DE
(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

контактни страни (14) наспроти таа страна на
носечката плоча (3) која се наоѓа спроти

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

контактната

(72) SALAPIC, Borislav
(54) УРЕД ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА АБЕЊЕ

региони
(11)
помеѓу
елементот
за
прицврстување (9) и контактната рака (8) се

НА ПЛОЧА НА СОПИРАЧКА НА ДИСК
СОПИРАЧКА И ПЛОЧА НА СОПИРАЧКА НА

заоблени во насоката на ширење на стегачките
краци (10), при што секое заокружување се

ДИСК СОПИРАЧКА
Уред за препознавање на абење на

формира со канал во облик на жлеб (15) која
има засечена контура и која во правец на

плочата на сопирачката (1) на диск сопирачка,

елементот за прицврстување (9) се граничи со

којашто содржи држач (5) кој може да се вметне
во плочка за носење на рамката (3) на плочката

контактно лице (13) на контактната рака (8).
1, има уште 3 патентни барања

(57)

1

поместуваат еластично едни кон други и кои во
функционална положба носат со наклонети

рака

(8),

кадешто

пресечните

за сопирање (1) и која служи за одржување на
Патенти

97 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

(51) A 61K 31/437, A 61K 31/496, A 61K
31/5377, A 61K 31/541, A 61K 47/02, A 61K 9/20,

(57) 1 Цврста дисперзија се состои во суштина
во некристална форма, така што не е повеќе од

A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K 9/14, A 61K
9/16, A 61K 47/22

околу 5% кристаличност забележана со
анализа на рентгенска дифракција, соединение

(11) 8356

(13) Т1

(21) 2017/962

(22) 13/12/2017

со

Формула

I

(45) 31/12/0001
(30) US20100408527P 29/10/2010 US
(96) 05/10/2011 EP11770975.8
(97) 27/09/2017 EP2613769
(73) AbbVie Ireland Unlimited Company
70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, IE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) RÖSCH, Esther; HOELIG, Peter; LINDLEY,
David J.; SANZGIRI, Yeshwant D. and TONG,
Ping
(54) СОЛИДНИ ДИСПЕРЗИИ ОБЛИКУВАНИ
СО ТОПЕЊЕ ШТО СОДРЖАТ АГЕНТ ШТО
ИНДУЦИРА АПОПОТОЗА
98 | С т р а н а

каде:
R0
R1
R3
А1
R5

е
R2

и
и
е

N

R4
и
е

хлоро;
H;

се
се
А2

е

метил;
СН;
нитро;
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-NH-;

каде

1;

и

фармацевтски прифатлива сол е присутна во

составена од
4-хидрокси-4-

еквивалент на матично соединение во количина
од околу 5% до околу 15% од тежината, барем

метилциклохексил; или негова фармацевтски
прифатлива сол; каде што соединението од

еден фармацевтски прифатлив растворлив во
вода полимерен носач е присутен во количина

Формула I или фармацевтски прифатлива сол
којашто е дисперзирана во цврста матрица што

од околу 70% до околу 85% од тежината и
најмалку еден фармацевтски прифатлив

се состои (а) барем од еден фармацевтски

сурфактант е присутен во количина од околу

прифатлив растворлив во вода полимерен
носач и (b) најмалку еден фармацевтски

5%

прифатлив

1, има уште 36 патентни барања

Y

е
е

-

(CH2)n-

R6 е избран од
тетрахидропиранил

каде

што

групата
и

n

е

сурфактант;

што

до

соединението

околу

15%

или

од

негова

тежината.

(51) C 07K 16/24, C 07K 16/18
(11) 8443
(13) Т1

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

(21) 2017/971

(72) BOUCNEAU, Joachim; BUYSE, Marie-Ange;
CASTEELS, Peter and VAN HEEKE, Gino
(54) ПОДОБРЕНИ ТНФ ВРЗУВАЧИ

(22) 18/12/2017
(45) 31/12/0001

(30) US201562254375P 12/11/2015 US
(96) 14/11/2016 EP16798122.4
(97) 20/09/2017 EP3191511
(73) Ablynx NV
Technologiepark 21 9052 Ghent-Zwijnaarde, BE

Патенти

(57)

1

Имуноглобулин единечен променлив

домен (ИЕПД) што ја има амино киселинската
секвенца
според
СЕК
ИД
1, има уште 0 патентни барања

БР:

40.
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(51) B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B
01J 21/08, B 01J 35/10, B 01J 23/10, C 01F

алуминиум оксид и циркониум оксид; и силикон
оксид;
назначено
со
тоа,
што:

17/00, F 01N 3/10
(11) 8442

(13) Т1

▪ реткиот земјен метал елемент различен од
цериум е одбран помеѓу итриум, лантан,

(21) 2017/973

(22) 18/12/2017

прасеодиум, неодимиум, самариум, европиум,

(45) 31/12/0001
(30) JP2011123011 01/06/2011 JP

гадолиниум, тербиум, диспрозиум, холмиум,
ербиум, тулиум, итербиум, лутетиум, и

(96) 28/05/2012 EP12793232.5
(97) 27/09/2017 EP2724776
(73) RHODIA OPERATIONS
40 rue de la Haie-Coq 93306 Aubervilliers, FR

мешавини од две или повеќе од нив;
▪ цериумот, и наведените други елементи

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

оксиди

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) OHTAKE, Naotaka; MITSUOKA, Keiichiro

▪ комплексот оксид содржи 1-20 делови по маса
од силикон, пресметани како SiO2, по вкупно

and YOKOTA, Kazuhiko
(54) КОМПЛЕКСЕН ОКСИД, МЕТОДА ЗА

100 делови по маса од наведените други
елементи различни од силикон, пресметани

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ, И
КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

како
▪ кога

ИЗДУВЕН ГАС

програмирано

(57) 1 Комплексен оксид што содржи цериум
оксид; оксид на редок земјен метал елемент

(TPR) мерено во 10% водород-90% аргон
атмосфера од 50°Ц до 900°Ц при што

различен од цериум најмалку еден оксид од

температурата се зголемува со стапка од

100 | С т р а н а

различни од цериум и силикон, се присутни во
масен сооднос од 85:15-99:1, пресметани како
;

комплексот

оксид

редуцирање

е
на

оксиди
подложен на
температура
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10°Ц/мин, следено од третирање со оксидација

и

на 500°Ц за 0.5 часа, и потоа повторно се

специфична површинска област според БЕТ

третирањето

со

оксидација,

нејзината

изведува
мерење
на
програмираното
редуцирање
на
температурата,
нејзино

методата
е
најмалку
30
м2/г,
стапката на редуцирање се пресметува како

пресметана стапка на редуцирање на и под
400°Ц
е
најмалку
2.0%,

што

следува:

▪ откако ќе се повторат три пати мерењето на
програмираното редуцирање на температурата

1, има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 31/155, A 61K 31/426, A 61P 3/10

АКТИВАТОР И СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ

(11) 8450

(13) Т1

МЕТФОРМИН И ГЛУКОКИНАЗЕН АКТИВАТОР

(21) 2017/975

(22) 18/12/2017

(57) 1 Глукокиназен активатор во комбинација
со подоптимална количина на метформин за

(45) 31/12/0001
(30) US20100348554P 26/05/2010 US
(96) 24/05/2011 EP11787250.7

употреба во (i) постапка за лекување на тип 2
дијабетес кај субјект, или (ii) постапка за

(97) 25/10/2017 EP2576524
(73) vTv Therapeutics LLC

намалување на глукоза во крв кај субјект,
кадешто глукокиназниот активатор е {2-[3-

4170 Mendenhall Oaks Parkway High Point, NC

циклохексил-3-(транс-4-пропокси-циклохексил)-

27265, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

уреидо]-тиазол-5-илсулфанил}-оцетна киселина
или нивна фармацевтска прифатлива сол и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MJALLI, Adnan M.M. and VALCARCE-

кадешто
подоптималната
количина
на
метформин е количина којашто е во опсег од 10

LÓPEZ, Maria Carmen
(54) УПОТРЕБА НА МЕТФОРМИН ВО

mg/дневно
до
850
1, има уште 9 патентни барања

mg/дневно.

КОМБИНАЦИЈА СО ГЛУКОКИНАЗЕН

Патенти

101 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

(51) E 05B 17/00, E 05B 41/00, E 05B 43/00, E
05B 47/00, G 07C 9/00

уредот за заклучување (10), кој што се напојува
со батерија (12), каде што ако полнењето на

(13) Т1
(22) 19/12/2017

споменатата батерија (12) се намалува до прв
праг на наполнетост на батеријата, при што

(45) 31/12/0001

споменатиот уред за заклучување (10) може да

(11) 8455
(21) 2017/976

(30) IL22745613 11/07/2013 IL and IL22745713
11/07/2013 IL

биде незаклучен, но има предупредување дека
е достигнат споменатиот прв низок праг на

(96) 08/07/2014 EP14747195.7
(97) 01/11/2017 EP3020029
(73) Mul-T-Lock Technologies Ltd.
P.O. Box 637 81104 Yavne, IL

наполнетост
на
батеријата;
што се карактеризира со тоа што доколку

(74) Друштво за застапување од областа на

батеријата,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

заклучување (10) е ограничено на копчиња за
рачно управување и RF активирање на уредот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LEVY, Yair
(54) ПРЕМОСТУВАЊЕ СО НИСКА ВОЛТАЖА
НА УРЕД ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ

за
заклучу-ва¬ње
(10)
не
е
можно,
каде што полнењето на споменатата батерија

(57)

1

полнењето на споменатата батерија (12) се
нама-ли до втор низок праг на наполнетост на

Метод за работење со уред за

заклучување

(10)

што

на

уредот

за

(12) се намалува до трет низок праг на
напол¬нетост
на
батеријата,
при
што
споменатиот уред за заклучување (10) влегува

опфаќа:

во
мод
на
ми¬ру¬вање;
и
каде што по достигнувањето на третиот низок

премостување на нормалното работење на

праг на наполнетост на батеријата, уредот за
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кој

отворањето
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затворање (10) може да биде разбуден за
одредено време

корисникот

нико¬гаш

не

е

заклучен.

со рачно работење на

корисни-кот и реагира на OPEN командата, но
не се заклучува автоматски, така што

1, има уште 2 патентни барања

(51) A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

(57)

(11) 8454

(13) Т1

(21) 2017/978

(22) 19/12/2017
(45) 31/12/0001

1

Фармацевтски состав којшто содржи

BIBW
2992
или
негова
фармацевтска
прифатлива сол, за употреба во постапка за
лекување на пациент со не-мал клеточен рак на
бели дробови (NSCLC) со постапка којашто

(30) US20100377177P 26/08/2010 US
(96) 24/08/2011 EP11752700.2

содржи

(97) 11/10/2017 EP2608792
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

(a) идентификација на пациент со потреба од

DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(b) определување на пациентот којшто ја прима
терапијата со P-gp инхибитор избран од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LORENCE, Robert Michael; SHAHIDI, Mehdi

алфентанил,
амитриптилин,

амилорид,
астемизол,

амиодарон,
атовакуон,

and STOPFER, Peter
(54) ПОСТАПКИ НА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА
EGFR ИНХИБИТОР

аторвастатин,

азеластин,

азидопин,

азитромицин,
бромокриптин,

бепридил,
карбамазепин,

бирикодар,
карведиол,

третман
со
фармацевтска

хлорокин,
Патенти

BIBW

2992
или
прифатлива

хлорпромазин,

негова
сол;

кларитромицин,
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циклоспорин,

ципрохепатидин,

десетиламиодарон,
декснигулдипин,
дипиридамол,

дарунавир,
десипирамин,

дексразоксан,
дисулфирам,

дилтиазем,
доксазосин,

ритонавир, сакинавир, сертралин, симвастатин,
спиронолактон,
тамоксифен,
терфенадин,

суфентанил,
тариквадар,
тестостерон,

такролимус,
телитромицин,
тетрабеназин,

елакридар, еметин, еритромицин, фелодипин,
фенофибрат,
фентанил,
флавоноиди,

тиоридазин,
трифлуоперазин,
трифлуопромазин, тримипрамин, валиномицин,

флуоксетин,
флуфеназин,
флувоксамин,
фуцидин, галопамил, глибурид, грамицидин D,

ванадат, венлафаксин, верапамил, винбластин,
FK506, RU486(мифепристон), валсподар PSC

сок од цитрон, лук, зелен чај, халоперидол,

833, зосуквадар и 2n-пропилкинолин или нивни

хидрокортизон,
кетоконазол,

хироксизин,
имипрамин,

јозамицин,
итраконазол,

комбинации;
(c) предизвикување на прекин на терапија на

ивермектин,
лансопразол,

кетоконазол,
левотироксин,

ланикадар,
лидокаин,

пациент со P-gp инхибитор пред лекување со
BIBW
2992
или
негова
фармацевтска

лоперамид, лопинавир, лоратадин, ловастатин,
мапротилин, мефлокин, метадон, мибефрадил,

прифатлива сол;
(d) администрирање на BIBW 2992 или негова

мидазолам,

фармацевтска прифатлива сол кај пациентот;

митомицин

C,

нефазодон,

нелфинавир,
никардипин,
нитрендипин,
нобилетин, норверапамил, омепразол, сок од

(e) терапија за продолжување
инхибитор не порано од 6

портокал,
пантопразол,

администрацијата на BIBW 2992 или негова
фармацевтска
прифатлива
сол

офлоксацин,
фенотиазини,

пероксетин,
фенобарбитал,

пиперидин, пимозид, пробенецид, прогестерон,
прометазин,
пропафенон,
пропранолол,

со P-gp
часа по

1, има уште 6 патентни барања

кверцитин, кинакрин, кинидин, кинин, резерпин,

(51) C 07K 14/475, A 61K 38/18
(11) 8456
(21) 2017/986

(13) Т1
(22) 20/12/2017

(57)

1

Варијанта

на

човечки

GDNF

(невротрофен фактор добиен од глијална
клетка) којашто содржи аминокиселинска
од

SEQ

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

i)

Xaa84

е

K

или

A;

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

ii)
iii)

Xaa88
Xaa90

е
е

R
R

или
или

K;
K;

(72) LU, Jirong; SMITH, Rosamund, Carol;
LEUNG, Donmienne, Doen, Mun; MERCHANT,

iv) Xaa125 е K или E;
v) Xaa130 е R или E.

(45) 31/12/0001
(30) US201161474024P 11/04/2011 US
(96) 03/04/2012 EP12712874.2
(97) 15/11/2017 EP2696889
(73) Eli Lilly and Company

секвенца

ID

NO:

23:

кадешто:

и

Kalpana, Mahesh; GHANEM, Mahmoud and
O'BRYAN, Linda, Maureen
(54) ВАРИЈАНТИ НА ЧОВЕЧКИ GDNF
104 | С т р а н а
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(51) C 07D 207/16, C 07D 277/06, C 07D 401/04,
C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 413/12, C

3- до 6-член циклоалкил група, или линеарна
или разгранета C3-C6 алкил група, секоја од

07D 403/14, C 07D 405/10, C 07D 407/06, C 07D

нив е опционално супституирана со една или

409/10, C 07D 413/10, C 07D 403/10
(11) 8402
(13) Т1

повеќе група(и) избрана од хало, цијано, алкил,
халоалкил, циклоалкил, арил, хетероарил,

(21) 2017/987

хидроксил, алкокси, халоалкокси, амино,
алкиламино,
карбокси,
алкоксикарбонил,

(22) 21/12/2017
(45) 31/12/0001

(30) EP20090306270 18/12/2009 -(96) 17/12/2010 EP10792934.1

алкилкарбонилокси,
алкилкарбониламино,
халоалкилкарбониламино,
карбамоил,

(97) 04/10/2017 EP2513053
(73) OGEDA SA
Rue Adrienne Bolland, 47 6041 Charleroi, BE

хидроксикарбамоил,

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

сулфамоил,
алкилсулфониламино,

(72) HOVEYDA, Hamid; SCHILS, Didier; ZOUTE,
Ludivine and PARCQ, Julien
(54) Деривати на пиролидин карбоксилна

халоалкилсулфониламино,
или
два
супституенти формираат алкилендиокси група

киселина како агонисти на G-протеин
куплиран рецептор 43 (GPR43),

споменатите арил или хетероарил супституенти
е опционално супституиран со еден или повеќе

фармацевтски состав и постапки за
употреба во лекување на метаболни

понатамошни супституенти избрани од хало,
цијано, алкил, халоалкил, хидроксил, алкокси,

нарушувања

халоалкокси;
Ar2 е арил или хетероарил, циклоалкил или

(57)

1

Соединение

со

формула

алкилкарбамоил,

карбамоиламино,
алкилсулфонил,

I:

или

алкилкарбамоиламино,
халоалкилсулфонил,
алкилсулфамоил,

халоалкилендиокси

група,

секој

од

моноциклична хетероциклична група, секоја од
нив е опционално супституирана со една или
повеќе група(и) избрани од хало, цијано, нитро,
алкил,
халоалкил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил, хетероалкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил, арил, аралкил, хетероарил,
бензоксазол-2-ил, хетероарилалкил, хидроксил,
хидроксиалкил,

алкокси,

халоалкокси,

и негови фармацевтски прифатливи соли и
солвати,
кадешто

алкоксиалкокси,
циклоалкилалкилокси,

R1

и

D
L2

арилокси,
хетероарилокси,
халоалкоксиалкил,

е

R2
е
единечна

се

H,
C=O;
врска;

R е H или линеарен или разгранет алкил, арил,
диоксолен;
Ar1 е 5- до 6-член арил или хетероарил група,

Патенти

хетероарилалкилокси,
хетероарилоксиалкил,
арилкарбонил,

циклоалкилокси,
хетероциклилокси,

арилоксиалкил,
амино,
алкиламино,

карбокси,

арилоксикарбонил,
алкилкарбонилокси,

алкоксиалкил,
арилалкилокси,

алкоксикарбонил,

хетероарилоксикарбонил,
арилкарбонилокси,
105 | С т р а н а
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хетероарилкарбонилокси,

R4

алкилкарбониламино,

карбамоил,

е

H,

цијано,

C1-C4

алкил;

кадешто, освен ако не е индицирано поинаку:

хидроксикарбамоил,
арилкарбамоил,

алкилкарбамоил,
хетероарилкарбамоил,

алкил содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми;

карбамоиламино,
алкилсулфонил,

алкилкарбамоиламино,
арилсулфонил,

циклоалкил содржи од 3 до 10 јаглеродни
атоми;

сулфамоил,
арилсулфамоил,

хетероциклил содржи од 3 до 10 прстенести
атоми и секој прстен содржи хетероатом којшто

алкилсулфониламино,

може да има 1, 2, 3 или 4 хетероатоми избрани

хетероарилсулфонил,
алкилсулфамоил,
хетероарилсулфамоил,

арилсулфониламино,
хетероарилсулфониламино,

оксо,

или

два

од
арил

N,
O
содржи

и/или
5
до

S
12

атоми;
атоми;

супституенти формираат алкилендиокси група
или халоалкилендиокси група, или фузиран за

хетероарил содржи 5 до 12 јаглеродни атоми и,
во барем еден ароматичен прстен, еден или

арилната, хетероарил или циклоалкил група
којашто може да биде една или повеќе арил

повеќе јаглеродни атоми е заменет со N, O
и/или
S
атоми;

или хетероарил половина, секој од споменатите
супституенти е опционално супституиран со
еден или повеќе понатамошни супстутуенти

под
услов
соединението
да
не
е
(2S)-метил1-бе
нзоил-5-мезитилпиролидон-2-

избрани од хало, цијано,
хидроксиалкил,
халоалкил,

карбоксилат,
(2S)-метил1-бензоил-5-(2,4,6-

нитро, алкил,
цијанометил,

циклоалкил, хетероциклил, арил опционално
супституиран со хлоро или метил група,

триетилфенил)пиролидин-2-карбоксилат,
(2S,5S)-1-бензоил-5-мезитилпиролидон-2-

хетероарил, хетероалкил, хидроксил, алкокси,

карбоксилна

алкоксиалкил, алкоксиалкокси, халоалкокси,
циклоалкилокси,
циклоалкилалкилокси,

(2S)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2карбоксилат,

арилокси,
супституиран

аралкилокси
опционално
со флуоро група, карбокси,

(2S,5S)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2карбоксилат,

алкоксикарбонил, алкилкарбонилокси, амино,
алкиламино,
алкилкарбониламино,

(2S,5R)-метил1-бензоил-5-пропилпиролидин-2карбоксилат,

халоалкилкарбониламино,

(2S,5R)-5-(терц-бутил)-1-(4-

хидроксикарбамоил,
карбамоилалкилокси,
алкилкарбамоиламино,
хидроксикарбамимидоил,

карбамоил,

киселина,

алкилкарбамоил,
карбамоиламино,

фенилбутаноил)пиролидин-2-карбоксилна
киселина,

карбамимидоил,
алкилсулфонил,

(2S,5R)-метил5-(терц-бутил)-1-(4фенилбутаноил)пиролидин-2-карбоксилат,

халоалкилсулфонил,
циклоалкилсулфонил,
хетероциклилсулфонил,
арилсулфонил,

(2R,SR)-1-(4-бромотиофен-2-карбонил)-5фенилпиролидин-2-карбоксилна
киселина,

сулфамоил,

(2R,5S)-1-(3-бромо-2,6-диметоксибензоил)-5-

алкилсулфамоил,

алкилсулфониламино,
халоалкилсулфониламино,

оксо,

и

фенилпиролидин-2-карбоксилна
1-[7-(4-терц-бутил-фенокси)-1-

киселина,

халоалкоксиалкил;
R3 е H, цијано, алкил, хидроксиалкил, аралкил,

циклопентилметил-изокинолин-3-карбонил](5R)-фенил-пиролидин-(2S)-карбоксилна

алкоксиалкил,
R3’
е
H

киселина,
и
под
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фталазин-6-ил,

пиридо[2,3-

R3 не е моно супституиран хидроксиметил.

d]пиридазин-2-ил, пиридо[2,3-d]пиридазин-3-ил,
или

пиразино[2,3-d]пиридазин-2-ил;

и/или

1, има уште 41 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H
04N 19/157, H 04N 19/159, H 04N 19/91, H 04N

употреблива информација, кадешто хрома
компонентите содржат Cr компоненти и Cb

19/176, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N
19/44, H 04N 19/82, H 04N 19/174

компоненти;
кога ПАО операцијата се изведува на лума

(11) 8403
(21) 2017/989

(13) Т1
(22) 22/12/2017

компонентите од постојниот исечок врз основа
на
добиената
лума
ПАО
употреблива

(45) 31/12/0001

информација и ПАО операцијата се изведува

(30) US201261657967P 11/06/2012 US
(96) 11/06/2013 EP13804347.6

на хрома компонентите од постојниот исечок
врз основа на добиената хрома ПАО

(97) 13/12/2017 EP2854398
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

употреблива информација, добивање на лева
ПАО комбинирана информација од постоен

129, Samsung-ro
Yeongtong-gu

блок од блоковите вклучени во постојниот
исечок со изведба на ентропско декодирање на

Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR

податочен тек со употреба на прв контекстен

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

начин;
кога левата ПАО комбинирна информација

(72) ALSHINA, Elena and ALSHIN, Alexander
(54) ПОСТАПКА ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕА

покажува дека ПАО параметрите на постојниот
блок се определени во согласност со ПАО

КОИ ДЕЛАТ ПАО ПАРАМЕТАР ВО
СОГЛАСНОСТ СО БОЈАТА

параметри од левиот блок, определувањето на
ПАО параметри на лума компоненти од

Прилагодлива постапка на пробен

постојниот блок треба да биде идентично со

адаптабилен офсет (ПАО), постапката содржи:
добивање на исечок од ПАО пареметри во

ПАО параметри на лума компоненти од левиот
блок, и ПАО параметрите на хрома компоненти

однос на постоен исечок од заглавие на исечок
на
примен
податочен
тек;

од постојниот блок треба да бидат идентични
со ПАО параметрите на хрома компонентите од

добивање
на
лума
ПАО
употреблива
информација за лума компоненти од постојниот

левиот
блок;
кога левата ПАО комбинирна информација

исечок

употреблива

покажува дека ПАО параметрите на постојниот

информација за хрома компоненти од исечокот
на
САО
параметрите;

блок не се определени во согласност со ПАО
параметри од левиот блок, добивање на горна

определување на тоа дали да се изведе ПАО
операција на лума компонентите од постојниот

ПАО комбинирана информација од постоен
блок со изведба на ентропско декодирање на

исечок врз основа на добиената лума ПАО
употреблива
информација;

податочен тек со употреба на прв контекстен
начин;

определување на тоа дали да се изведе ПАО

кога горната ПАО комбинирна информација

операција на хрома компонентите од постојниот
исечок врз основа на добиената хрома ПАО

покажува дека ПАО параметрите на постојниот
блок се определени во согласност со ПАО

(57)

1

и

Патенти

нивна

хрома

ПАО
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параметри од горниот блок, определувањето на

ПАО

ПАО

податочниот

параметри

на

лума

компоненти

од

парантерите

од

постојниот
тек

блок

од

содржи:

постојниот блок треба да биде идентично со
ПАО параметри на лума компоненти од горниот

добивање на информација од ПАО тип од
постојниот
блок
од
податошен
тек;

блок, и ПАО параметрите на хрома компоненти
од постојниот блок треба да бидат идентични

кога информацијата од ПАО тип покажува
појасен или ивичен тип, добивање на апсолутна

со ПАО параметрите на хрома компонентите од
горниот
блок;

вредност на офсет на постојниот блок со
изведба
на
ентропско
декодирање
на

кога горната ПАО комбинирна информација

податочен

покажува дека ПАО параметрите на постојниот
блок не се определени во согласност со ПАО

моделирање
на
контекст;
и
кога информацијата од ПАО тип покажува

параметри од горниот блок, добивање на горна
ПАО параметри од постојниот блок од

појасен тип и апсолутната вредност на офсет
не е 0, добивање на потпишана информација

податочен
тек;
и
изведба на ПАО операција со прилагодување

на офсетот на постојниот блок од страна на
податочниот
тек.

на

вредноста

на

од

со

заобиколен

начин

без

лума

потпишаната информација на офсетот

компоненти од постојниот блок со употреба на
ПАО параметри од лума компоненти од

покажува дали вредноста на офсетот е
позитивна
или
негативна,
и,
и
кога

постојниот блок, и вредноста на примероците
од хрома компоненти од постојниот блок со

информацијата од ПАО тип укажува на ивичен
тип, потпишаната информација на офсетот не е

употреба на
компоненти

добиена

ПАО
од

примероците

тек

парантери на
постојниот

хрома
блок,

се карактеризира со тоа што: добибањето на
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врз еден крај (долниот) на шипката (30) а

(51) A 63B 69/00
(11) 8404

(13) Т1

дихтунгот (35) прицврстен до другиот дистален

(21) 2017/993

(22) 25/12/2017

(горен)
крај
од
истата
(31),
- површина за покривање (2) монтирана врз

(45) 31/12/0001
(30) LU20110091878 27/09/2011 LU
(96) 26/09/2012 EP12762315.5

дихтунгот (35) со цел барем делумно да се
покрие просторот за играње а особено метата,

(97) 11/10/2017 EP2760553
(73) Heiling, Attila and Steiner, Carsten

што се состои од платно со можност за
извлекување (20), држач или телескоп (23) со

21 allée Scheffer 2520 Luxembourg, LU and 14

можност за дотерување помеѓу прицврстениот

Wolsberich
9252 Diekirch, LU

горен крај на платното (20) и долниот крај од
истото
со
можност
за
влечење

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

- дихтунгот (35) е сместен на шипката за
водење (31) на страната спроти делот за нозете

(72) Heiling, Attila and Steiner, Carsten
(54) ПОСТАПКА И ОПРЕМА ЗА ВЕЖБА НА

(4) така што површината за покривање (2) во
својата прва положба, или во т.н. нормална

ФРЛАЊЕ

положба, е вертикална на дихтунгот (35) а во

(57) 1 Опрема (1) за вежба на фрлање која се
состои
од:

таа
нормална
положба,
површините
проектирани врз тлото од површината за

дел
за
нозете
(4),
- структура за држење (3) со најмалку две

покривање (2) и од делот за нозете (4) не се
преклопуваат.

шипки за водење со можност за надолжно
местење во врска едно со друго (30, 31) и еден

1, има уште 14 патентни барања

дихтунг (35), со делот на нозете (4) монтиран

Патенти

109 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 8351

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2018/62

(22) 23/01/2018

(30) GB20140000598 14/01/2014 GB
(96) 14/01/2015 EP15706497.3

(72) GILCHRIST, Derek Stewart and MILLAR,
Neal Lindsay
(54) МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ ЗА
МОДУЛАЦИЈА НА ЛЕКУВАЊЕ НА ТЕТИВИТЕ

(97) 13/12/2017 EP3094727
(73) The University Court Of The University Of

(57) 1 Терапевтско средство за употреба во
метод за третирање на оштетување на

Glasgow

тетивите или зголемување на цврстината на

The Gilbert Scott Building
University Avenue

затегнувачка на тетива, при што терапевтското
средство е miR-29, негова мимика или

Glasgow, Strathclyde G12 8QQ, GB

претходник
на
било
1, има уште 16 патентни барања

(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/513, A 61K 31/7072,

1-27, Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-

A 61P 35/00, A 61P 1/00
(11) 8352

8444, JP
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2018/75

(22) 29/01/2018

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) ITO, Masanobu and OKABE, Hiroyuki
(54) AНТИТУМОРЕН АГЕНС И ПОСТАПКА НА

(45) 31/12/0001

(45) 31/12/0001
(30) JP20110177838 16/08/2011 JP
(96) 15/08/2012 EP12824342.5
(97) 06/12/2017 EP2746404
(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
110 | С т р а н а
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ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТЕРАВПЕТСКИОТ
ЕФЕКТ ЗА ПАЦИЕНТИ СО КОЛОРЕКТАЛЕН
КАНЦЕР СО KRAS-MУТАЦИЈА
Патенти

Гласник Бр.7/2018

(57)

1

31 Јули 2018

Постапка

за

предвидување

на

мутација на KRAS ген во биолошкиот модел

теравпетскиот ефект на хемотерапија каде што

добиен

се употребува антитуморен агенс кој опфаќа
α,α,α-трифлуоротимидин
и
5-хлоро-6-(1-(2-

(2) предвидување дали пациентот веројатно
доволно ќе реагира на хепотерапијата, каде

иминопиролидинил)метил)урацил хидрохлорид
во моларен однос 1:0,5 на пациент со

што мутацијата на KRAS генот е детектирана во
Фазата
(1).

колоректален
при што таа

1, има уште 3 патентни барања

канцер,
опфаќа фази:

постапка

од

пациент;

и

(1) детекција на присаство или одсаство на

(51) C 07K 16/22, C 12N 1/19, C 12N 1/15, C 12N
1/21, C 12N 15/09, C 12N 5/10, C 12P 21/08

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

(11) 8409

(13) Т1

(72) KAMOHARA, Masazumi; TANAKA,

(21) 2018/76

(22) 29/01/2018

Hirotsugu; KOYA, Yukari; TAKASAKI, Jun;
YONEZAWA, Atsuo and YOSHIMI, Eiji
(54) НОВО АНТИТЕЛО ПРОТИВ ХУМАНИОТ
NGF

(45) 31/12/0001
(30) JP20110176209 11/08/2011 JP and
JP20110269215 08/12/2011 JP
(96) 10/08/2012 EP12821758.5
(97) 10/01/2018 EP2743348
(73) Astellas Pharma Inc.

(57) 1 Fab’ фрагмент на антитело против
хуманиот
NGF,
кое
што
опфаќа:

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP

од аминокиселинска секвенца прикажана од
SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:14, или SEQ ID

фрагмент на тешкиот ланец кој што се состои

NO:16;
Патенти

и
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лесен

ланец

кој

што

се

состои

од

коњугизиран

со

полиетилен

гликол.

аминокиселинска секвенца прикажана од SEQ
ID NO:12, при што

Fab'

фрагментот

е

1, има уште 5 патентни барања

(51) C 07C 323/66, C 07C 229/26, A 61K 31/145,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

A 61P 9/12

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(11) 8363
(21) 2018/77

(13) Т1
(22) 29/01/2018

(45) 31/12/0001
(30) EP20120306307 22/10/2012 --

(72) COQUEREL, Gérard; BALAVOINE, Fabrice;
SCHNEIDER, Jean-Marie and COUVRAT, Nicolas
(54) КРИСТАЛНА ФАЗА (3S,3S') 4,4'ДИСУЛФАНДИИЛБИС(3-АМИНОБУТАН НА 1-

(96) 22/10/2013 EP13779603.3
(97) 03/01/2018 EP2909169
(73) Quantum Genomics

СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА) СО L-ЛИЗИН

Bãtiment L'Odyssée 2-12, chemin des Femmes
91300 Massy, FR

сулфонска киселина) ABSD
1, има уште 1 патентни барања
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1

Кристална

форма

(3S,3S')4,4'-

дисулфандиилбис(3-аминобутан

на
со

1-

L-лизин.
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(51) A 01N 35/00, C 07C 49/784, C 07D 319/18, C

формулата I:

07D 409/06, C 07D 213/50, C 07D 409/10, C 07D
405/06, C 07D 405/10, C 07D 407/10, A 61K
31/12, A 61P 25/00
(11) 8395
(21) 2018/79

(13) Т1
(22) 30/01/2018

(45) 31/12/0001
(30) US201061427974P 29/12/2010 US and
US374687P 18/08/2010 US
(96) 17/08/2011 EP11818727.7
(97) 08/11/2017 EP2605652
(73) Samumed, LLC
9381 Judicial Drive Suite 160 San Diego,
California 92121, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOOD, John; WALLACE, David, Mark; KC,
Sunil, Kumar and BARROGA, Charlene, F.
(54) ДИКЕТОНИ И ХИДРОКСИКЕТОНИ КАКО
КАКО АКТИВАТОРИ НА КАТЕНИН
СИГНАЛНАТА ПАТЕКА

назначено со тоа, што R1 е супституиран или
несупституиран хетероарил, каде што
хетероарилот е одбран од групата составена
од:

под услов да јаглероден атом од R1
хетероарилот е прикачен на карбонилот;
R2 е супституиран или несупституиран арил,
каде што арилот е одбран од фенил или
нафтил; и
R3, R4, R5 и R6 се H.
1, има уште 15 патентни барања

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол што ја има структурата со

(51) B 01D 53/83

(57)

1

Метода за редуцирање емисии од

(13) Т1
(22) 30/01/2018

согорување произведени за време на нормални
работни услови во систем за согорување кој

(45) 31/12/0001
(30) US201161540795P 29/09/2011 US

има патека на проток на гас што патува
секвенцијално од комора за согорување преку

(96) 25/09/2012 EP12834844.8
(97) 08/11/2017 EP2760564
(73) The Babcock & Wilcox Company

презагревач на воздух, уред за собирање на
честички и спреј сушач апсорбер до филтер

20 S. Van Buren Avenue Barberton, OH 442030351, US

методата
опфаќа:
мешање сув прашок од калциум хидроксид во

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

оџачарски гас на локација за инекција низводно
од комората за согорување и спротиводно на

(72) JANKURA, Bryan, J.; SILVA, Anthony, A. and
CAMPOBENEDETTO, Edward, J.
(54) ИНЕКЦИЈА ОД СУВ СОРБЕНТ ЗА ВРЕМЕ

презагревачот на воздух, или на локација за
инекција помеѓу спреј сушач апсорберот и

НА УСЛОВИ НА СТАБИЛНА - СОСТОЈБА ВО
СУВ ЧИСТАЧ

прскање вода во оџачарскиот гас во спреј
сушач апсорберот за да се навлажни и намали

(11) 8362
(21) 2018/80

Патенти

торба низводно од спреј сушач апсорберот,

филтер

торбата;
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температурата

на

оџачарскиот

гас;

и

хидроксид фаќа загадувачи во оџачарскиот гас.

поминување на оџачарскиот гас низ филтер
торбата,

каде

што

прашокот

од

калциум

(51) G 01N 33/68, C 07K 16/18

1, има уште 13 патентни барања

ДЕМЕНЦИЈА СО LEVI TELIMA И ДРУГИ

(11) 8361

(13) Т1

АЛФА-СИНУКЛЕИНОПАТИИ

(21) 2018/83

(22) 30/01/2018

(57) 1 Aнтитело или неговиот фрагмент кој што
се врзува за хумани α-синуклеин протофибрили

(45) 31/12/0001
(30) US20100406260P 25/10/2010 US
(96) 25/02/2011 EP11713058.3

на молекулската маса во опсегот од 1000 дo
5000 kDa, при што врзување на тоа антитело

(97) 08/11/2017 EP2539366
(73) BioArctic Neuroscience AB

или фрагмент за секоје од α-синуклеин
мономер и β-синуклеин мономер најмалку 100

Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm, SE

пати е помало од врзување на тоа антитело или

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

фрагмент
за
хумани
α-синУклеин
протофибрили, каде што тоа антитело или

(72) LANNFELT, Lars; NORDSTRÖM, Eva;
KASRAYAN, Alex; EKBERG, Monica;

фрагмент имаат три варијабилни тешки (VH)
CDR секвенци (VH-CDR-1, VH-CDR-2, и VH-

SCREPANTI SUNDQUIST, Valentina and
HOLMQUIST, Mats
(54) ПРОТОФИБРИЛ-ВРЗУВАЧКИ АНТИТЕЛА

CDR-3) и три варијабилни лесни (VL) CDR
секвенци (VL-CDR-1, VL-CDR-2, и VL-CDR-3), и

И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТЕРАВПЕВТСКИ И
ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТАПКИ ЗА

имаат CDR секвенциона комбинација одбрана
од
следните
комбинации:

ПАРКИНСОНОВО ЗАБОЛУВАЊЕ,

(a) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 22, VH-CDR-2: SEQ
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ID NO: 28, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 35, VL-CDR-1:

(e) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 26, VH-CDR-2: SEQ

SEQ ID NO: 41, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-

ID NO: 32, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 39, VL-CDR-1:

CDR-3:
SEQ
ID
NO:
50,
(b) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 23, VH-CDR-2: SEQ

SEQ ID NO: 45, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VLCDR-3:
SEQ
ID
NO:
53,

ID NO: 29, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 36, VL-CDR-1:
SEQ ID NO: 42, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VL-

(f) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 23, VH-CDR-2: SEQ ID
NO: 33, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 37, VL-CDR-1:

CDR-3:
SEQ
ID
NO:
50,
(c) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 24, VH-CDR-2: SEQ

SEQ ID NO: 43, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 48 и VLCDR-3:
SEQ
ID
NO:
54,
i

ID NO: 30, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 37, VL-CDR-1:

(g) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 27, VH-CDR-2: SEQ

SEQ ID NO: 43, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 48 и VLCDR-3:
SEQ
ID
NO:
51,

ID NO: 34, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 40, VL-CDR-1:
SEQ ID NO: 46, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 49 и VL-

(d) VH-CDR-1: SEQ ID NO: 25, VH-CDR-2: SEQ
ID NO: 31, VH-CDR-3: SEQ ID NO: 38, VL-CDR-1:

CDR-3:

SEQ ID NO: 44, VL-CDR-2: SEQ ID NO: 47 и VLCDR-3:
SEQ
ID
NO:
52,

1, има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 9/16, A 61K 31/465

Fotåsgatan 1 523 37 Ulricehamn, SE

(11) 8360
(21) 2018/87

SEQ

ID

NO:

(13) Т1
(22) 31/01/2018

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

(45) 31/12/0001

(72) HÜBINETTE, Fredrik; KULL, Thomas and

55.

(30) SE20090050153 13/03/2009 SE
(96) 10/03/2010 EP10751097.6

BJÖRKHOLM, Lars
(54) ПРОИЗВОД ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА

(97) 01/11/2017 EP2405942
(73) Excellent Tech Products i Sverige AB

(57) 1 Производ за орална употреба (1) кој што
содржи:

Патенти
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најмалку една алгинатна сол на моновалентен
полупропустлива ќесичка (10) дизајнирана така

кат¬јон и споменатата најмалку една биолошки

да може да се смести во усната празнина на
еден
субјект;
и

активната супстанца е содржана во една
мат¬рица формирана од споменатата најмалку

многукратни тврди честички (20) од најмалку
една алгинатна сол и кои што содржат најмалку

една алгинатна сол на моновалентен катјон и
прет¬ставува во суштина изолирана средина за

една биолошки активна супстанца, каде што
споменатите многукратни тврди честички (20)

споменатата најмалку една биолошки активна
супстанца.

се затворени во споменатата полупропустлива
ќесичка (10), што се карактеризира со тоа што
спо¬менатата најмалку една алгинатна сол е

1, има уште 14 патентни барања

(51) C 12N 15/68, C 12N 15/67, C 12N 9/16, C

Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041

12N 15/864, C 12N 9/14, A 61K 48/00
(11) 8358
(13) Т1

Barcelona, ES and Campus Universitari s/n,
Edifici A 08193 Bellaterra Barcelona, ES

(21) 2018/88

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

(22) 31/01/2018
(45) 31/12/0001

(30) EP10382169 10/06/2010 -(96) 10/06/2011 EP11724246.1
(97) 08/11/2017 EP2579900
(73) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. and
Universidad Autonoma de Barcelona

(72) BOSCH TUBERT, Fátima; AYUSO LÓPEZ,
Éduard and RUZO MATÍAS, Albert
(54) ВЕКТОРИ И НИЗИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ЗАБОЛУВАЊА
(57)

1

Изолираната нуклеотидна низа НИЗА

ИД БР: 1 која што шифрира за протеинската
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ИД

БР:

(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 21/06
(11) 8355
(21) 2018/89

2.

1, има уште 14 патентни барања

(13) Т1
(22) 31/01/2018

(72) STITT, Trevor and LATRES, Esther
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МУСКУЛНАТА МАСА И

(45) 31/12/0001

МУСКУЛНАТА СИЛА СО СПЕЦИФИЧНО

(30) US201161559175P 14/11/2011 US;
US201261607024P 06/03/2012 US and

АНТАГОНИЗИРАЊЕ НА GDF8 И/ИЛИ
АКТИВИН А

US201261661451P 19/06/2012 US
(96) 14/11/2012 EP12791657.5

(57) 1 Состав кој содржи GDF8-специфичен
врзувачки протеин и Активин А-специфичен

(97) 03/01/2018 EP2780368
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

врзувачки протеин, назначен со тоа што GDF8специфичен врзувачки протеин е анти-GDF-8

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

антитело или антиген-врзувачки фрагмент кој го

10591, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

инхибира GDF-8 и кадешто активин Аспецифичен врзувачки протеин е анти-Активин

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

А антитело или негов антиген-врзувачки
фрагмент
што
инхибира
Активин
А.

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

1, има уште 10 патентни барања

(51) C 07C 231/00, A 61K 47/30, A 61K 9/20
(11) 8354
(13) Т1

(21) 2018/90

Патенти

(22) 31/01/2018
(45) 31/12/0001
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(30) WO2012CN81250 11/09/2012 -- and
FR20120059064 26/09/2012 FR
(96) 11/09/2013 EP13762107.4
(97) 08/11/2017 EP2895195
(73) Les Laboratoires Servier and Shanghai
Institute Of Pharmaceutical Industry
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and No.1320 West Beijing Road Jing'an District
Shanghai 200040, CN
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

во

- 30%, 35% или 40% од тежината на агомелатин
во
Soluplus,

SHEN, Yuhui
(54) СТАБИЛИЗИРАНA AМОРФНА ФОРМА
НА АГОМЕЛАТИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
ШТО ЈА СОДРЖАТ
Стабилизирана аморфна форма на
со

формулата

L100,

- 30%, 35% или 40% од тежината на агомелатин
во
Kollidon
VA64,

Cécile; PEAN, Jean-Manuel; LUO, Ying and

агомелатин

Eudragit

- 30%, 35%, 40% или 50% од тежината на
агомелатин
во
Eudragit
L100-55,

(72) SHAN, Hanbin; LETELLIER, Philippe;
LAFARGUE, David; LYNCH, Michael; POIRIER,

1

дисперзиран во рамките на матрицата како што
следува:
- 30%, 40% или 50% од тежината на агомелатин

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

(57)

се карактеризира со тоа што агомелатин е

(I):

- 30% или 40% од тежината на агомелатин во
поливинил
ацетат
фталат,
- 30% од тежината на агомелатин во Plasdone
S630,
и
- 30% од тежината на агомелатин во HPMC
ацетил

сукцинат.

1, има уште 6 патентни барања
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(51) C 07K 16/24
(11) 8397

(13) Т1

(72) BORRAS, Leonardo and URECH, David
(54) СТАБИЛНИ И РАСТВОРЛИВИ

(21) 2018/93

(22) 01/02/2018

АНТИТЕЛА

(45) 31/12/0001

(57) 1 Антитело што се врзува специфично за

(30) US201161405798P 11/05/2011 US and

човечки

TNFα,

US405798P 22/10/2010 US
(96) 24/10/2011 EP11776322.7

a) променлив лесен ланец што ја содржи
секвенцата од СЕК ИД БР: 2 или СЕК ИД БР:

(97) 22/11/2017 EP2630159
(73) ESBATech - a Novartis Company LLC

14;
и
б) променлив тежок ланец што ја содржи

Wagistrasse 21 8952 Schlieren, CH

секвенцата

од

СЕК

comprising:

ИД

БР:

5.

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

Патенти

1, има уште 13 патентни барања
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(51) C 07B 59/00, C 07D 455/06, A 61K 31/4745,
A 61P 25/14, A 61P 25/16
(11) 8353
(21) 2018/94

(13) Т1
(22) 01/02/2018

(54) ДЕУТЕРИРАНИ БЕНЗОХИНОЛИЗИН
ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ВЕЗИКУЛАРЕН МОНОАМИН ТРАНСПОРТЕР 2
(57) 1 Соединението

(45) 31/12/0001
(30) US97896P 18/09/2008 US
(96) 18/09/2009 EP15185548.3
(97) 08/11/2017 EP3061760
(73) Auspex Pharmaceuticals, Inc.
41 Moores Road Frazer PA 19355, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GANT, Thomas G. and SHAHBAZ,
Manoucherhr

(51) A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00
(11) 8444
(21) 2018/401

(13) Т1
(22) 16/05/2018

(45) 31/12/0001
(30) US112097P 06/11/2008 US
120 | С т р а н а

или негова сол, за употреба во третманот на
хронично хиперкинетичко нарушување на
движењето.
1, има уште 12 патентни барања

(96) 06/11/2009 EP09825489.9
(97) 21/03/2018 EP2352453
(73) Nxthera, Inc.
7351 Kirkwood Lane N Suite 138 Maple Grove,
55369, US
Патенти

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

аблација на ткиво на урретра на простата,со

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

индуктивен греач за создавање на пареа кој

(72) HOEY, Michael and SHADDUCK, John, H.
(54) СИСТЕМИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ

содржи многу хипотуби кои се чуствителни на
магнетно поле кои се опкружени со навои на

НА ТКИВО НА ПРОСТАТА

жица за индуктивно загревање на хипотуби со
струја која е обезбедена од електричен извор; и

(57) 1 Система на терапија за простата која
содржи:

воведник (102) кој е наместен за за вметнување
во уретра на возрасен човек, кој воведник

сонда за аблација (120) која е наместена за

содржи дистапен отвор (115), сонда за аблација

трансуретално вметнување во проста кја
возрасен човечки субјект од машки пол;

(120) кои се наместени за поставување во
простата преку дистален отвор и преку

индуктивен греач за создавање на пареа (805)
кој е оперативно поврзан со сонда за аблација

внатрешен

со која се испорачува кондензабилна пареа за
да се изврши аблација на ткиво на простата без

1, има уште 9 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61P 17/00
(11) 8445
(13) Т1

US201361782420P 14/03/2013 US and
US201361816191P 26/04/2013 US

(21) 2018/402

(30) FR20130056759 10/07/2013 FR;

(96) 04/09/2013 EP13765844.9
(97) 09/05/2018 EP2892927
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and

US201261697972P 07/09/2012 US;
US201261738715P 18/12/2012 US;

Sanofi Biotechnology
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

US201361748588P 03/01/2013 US;
US201361764624P 14/02/2013 US;

10591, US and 54 rue La Boétie 75008 Paris, FR

US201361768229P 22/02/2013 US;
US201361770091P 27/02/2013 US;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(22) 16/05/2018
(45) 31/12/0001

Патенти

ѕид

на

утретра

на

простата.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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(72) ARDELEANU, Marius; GRAHAM, Neil;

човечки

интерлеукин-4-рецептор

HAMILTON, Jennifer, D.; KIRKESSELI, Stephane,

антитело

или

C.; KUNDU, Sudeep; MING, Jeffrey; RADIN, Allen;
ROCKLIN, Ross, E. and WEINSTEIN, Steven, P.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТИС СО

фрагмент за употреба во постапка за лекување
на
просечен-до-посериозен
атопичен

АДМИНИСТРИРАЊЕ НА IL-4R АНТАГОНИСТ

реагира на локалните кортикостероиди или
локални
калцинеурин
инхибитори.

(57)

1

Фармацевтски состав којшто содржи

терапевтска

ефективна

количина

на

анти-

негов

(IL-4R)

антиген-врзувачки

дерматитис кај пациент, кадешто пациентот е
резистентен, не-реагирачки или неадекватно

1, има уште 15 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129,

постојна длабочина и поделена информација

H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N
19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/176

на кодирана единица со помала длабочина во
максимална кодирана единица, од податочниот

(11) 8446
(21) 2018/403

(13) Т1
(22) 17/05/2018

тек;
одредување

на

множество

на

квадратно-

(45) 31/12/0001
(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

обликувани максимални кодирани единици
поделени од сликата согласно големината на

(96) 16/08/2010 EP10808402.1

максималната

(97) 16/05/2018 EP2443833
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

декодирање на множество на максимални
кодирани единици согласно растерниот ред на

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,
Gyeonggi-do, 443-742, KR

скенирање;
декодирање

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

максималната кодирана единица согласно цикцак
ред
на
скенирање,

(72) MIN, Jung-Hye; CHEON, Min-Su and JUNG,

кадешто максималната кодирана единица од

Hae-Kyung
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

множеството ма максимални кодирани единици
е хиерархиски поделена во една или повеќе

ВИДЕО СО ОГЛЕД НА РЕДОТ НА
СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИТЕ ЕДИНИЦИ

кодирани единици со длабочини вклучувајќи
најмалку една со постојната длабочина и

КОИ ШТО ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА

пониската длабочина
информација,

(57)

1

Постапка за декодирање видео,

постапката

кодирана

на

кодирани

единица;

единици

согласно

и
во

поделената

содржи:

кога поделената информација на кодираната

прием и синтаксичка анализа на податочен тек
на
кодирано
видео,

единица со постојната длабочина иницира
поделба, кодираната едницица со постојна

екстрахирање на информација за големина на
максимална кодирана единица која што е

длабочина е поделена на четири кодирани
единици со пониска длабочина, независно од

податочна eдиница во којашто се декодира
слика,
and
поделена
информација
на

соседните
кодирани
единици,
и
кога поделената информација со постојната

квадратно-обликуваните кодирани единици со

длабочина

длабочина која што вклучува најмалку една
поделена информација на кодирана единица со

кодираната едницица со постојна длабочина не
е повеќе поделена во кодирани единици со

122 | С т р а н а

индицира

не-поделеност,

Патенти
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помала длабочина, и една или повеќе партиции

блок, горниот-десен блок, долниот-лев блок и

за предвисување на декодирањето согласно

долниот-десен

инфомацијата за видот на партиција во однос
на кодираната единица со постојна длабочина

кадешто информацијата за видот на партиција
во однос на кодираната единица со постојната

добиена од податочниот тек и една или повеќе
квадратно-формирани
трансформациски

длабочина индицира дали едната или повеќе
партиции се определени преку симетрична

единици за инверзна трансформација согласно
големината на информација од едната или

поделеност на најмалку една од висината и
ширините на кодираната единици од постојната

повеќе трансформациски единици во однос на

длабочина, или определува да биде еднаква со

кодираната единица со постојна длабочина
добиена од податочниот тек се определени од

кодираната единица со постојна длабочина,
големината на информација од едната или

кодираната единица со постојна длабочина,
кога поделената информација од кодираната

повеќе трансформациски единици во однос на
кодираната единица со постојна длабочина

единица со постојна длабочина индицира
поделеност, кодираната единица со пониска

индицира
дали
еден
или
повеќето
трансформациски единици се определени со

длабочина е поделена во четири кодирани

помош на симетричо делење на висината и

единици со длабочина која што е пониска од
пониската
длабочина,

ширината на кодираната единица со постојна
длабочина, или определена да биде еднаква со

кога поделената информација од кодираната
единица со пониска длабочина индицира не-

кодираната единица со постојна длабочина,
кадешто информацијата за видот на партиција

поделеност, кодираната единица со пониска
длабочина не е повеќе поделена, и една или

на кодираната единица со пониска длабочина
индицира дали едната или повеќето партиции

повеќе

се

партиции

за

предвидување

на

определени

блок,

со

помош

на

симетрично

декодирање согласно информација за вид на
партиција во однос на кодираната единица со

делење на најмалку една висина и ширина на
кодираната единица со пониска длабочина, или

пониска длабочина добиена од податочниот
тек, и една или повеќе квадратно-формирани

определена да биде еднаква со кодираната
единица
со
пониска
длабочина,

трансформациски
трансформација

големината на информација од едната или
повеќе трансформациски единици во однос на

информација

од

единици
согласно
една

за
инверзна
големината на
повеќе

кодираната единица со пониска длабочина

трансформациски единици во однос на
кодираната единица со пониска длабочина

индицира на тоа дали едната или повеќето
трансформациски единици се определени со

добиена од податочниот тек се определени од
кодираната единица од пониската длабочина,

помош на симетрично делење на висината и
ширината на кодираната единица со пониска

кадешто четирите кодирани единици со пониски
длабочини вклучува горен-лев блок, горен-

длабочина, или определена да биде еднаква со
кодираната единица со пониска длабочина, и

десен блок, долен-лев блок, долен-лев блок и

едната или повеќе партиции се определени

долен-десен
кадешто цик-цак

независно
од
трансформациски

редот

на

или

блок,
скенирање на

четирите кодирани единици со пониска
длабочина индицира на ред од горниот лев-

Патенти

една

или

повеќе
единици.

1, има уште 0 патентни барања
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(51) A 61K 36/232, A 61K 36/236, A 61K 9/16, A
61K 9/14, A 61K 36/9068, A 61K 36/268, A 61K
36/48, A 61K 36/482, A 61K 36/486, A 61K
36/505, A 61K 36/536, A 61K 36/65, A 61K 36/66,

Song; DONG, Lina; BAI, Xiaolin; SUN, Yan; XU,
Bo; ZHENG, Yongfeng and FAN, Lijun
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН
НА ГЛАВОБОЛКА И МЕТОД ЗА НЕГОВА

A 61K 36/71, A 61K 36/74, A 61K 36/804, A 61P

ПОДГОТОВКА

25/00, A 61P 25/06, A 61P 25/04, A 61P 29/00
(11) 8447
(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во
третман на главоболка што содржи 4-9 делови

(21) 2018/407

од тежината од Radix Angelicae Sinensis, 4-9
делови
од
тежината

(22) 18/05/2018
(45) 31/12/0001

(30) CN20121562103 21/12/2012 CN
(96) 19/12/2013 EP13864253.3

Rhizoma Chuanxiong, 2-8 делови од тежината
Radix Paeoniae alba, 2-8 делови од тежината

(97) 21/02/2018 EP2937094
(73) Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Tasly Modern TCM Garden Pu Jihe East Road

Radix Rehmanniae Preparata, 10-15 делови од

No. 2 Beichen District Tianjin 300410, CN
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

делови од тежината од Spica Prunellae, 10-15
делови од тежината од Semen Cassiae, 10-15

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

делови од тежината од Concha Margaritifera
Usta, 4-9 делови од тежината Rhizoma Corydalis

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

и 0,5-2 делови од тежината од Herba Asari, се

(72) YAN, Xijun; WU, Naifeng; ZHANG, Shunnan;
YANG, Jianhui; LIU, Yan; SHAO, Xingyun; GAO,

карактеризира со тоа што наведениот состав е
подготвен
со
следниов
метод:
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тежината од Ramulus Uncariae cum Uncis, 10-15
делови од тежината од Caulis Spatholobi, 10-15

Патенти
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а). подготовка на Екстракт #1: Radix Angelicae

Rehmanniae Preparata, Ramulus Uncariae cum

Sinensis,

Rhizoma

Uncis, Caulis Spatholobi, Spica Prunellae, Concha

Corydalis и Semen Cassiae се мешаат, се
извлкуваат со користење на топлина со вриење

Margaritifera Usta и Herba Asari се мешаат, се
распаѓаат со вода, филтрираат, концентрираат,

со етанол и се филтрираат за отстранување на
нечистотиите; и етанолот се обновува и се

во кој е додаден етанол за да се остави да
отстои и филтрира; и етанолот се обновува и

концентрира за да се добие Екстрактот #1 за
подоцнежна
употреба;

концентрира за да се добие Екстрактот #3 за
подоцнежна
употреба;

b). подготовка на Екстракт #2: Radix Paeoniae

d). подготовка на формулации: споменатите три

alba се извлекува со користење на топлина со
вриење со етанол и филтрација; и етанолот се

Eкстракти се додаваат со соодветно количество
ексципиенти, сушени и гранулирани за да се

обновува и се концентрира за да се добие
Екстрактот #2 за подоцнежна употреба;

добие

c).

1, има уште 9 патентни барања

Rhizoma

подготовка

на

Chuanxiong,

Екстракт

#3:

Radix

(51) A 01N 43/78, A 61K 31/425
(11) 8448
(13) Т1
(21) 2018/408

финалниот

производ.

(57) 1 1.
Соединение со формулата I-R
или I-S, или нивна мешавина во било кој однос:

(22) 18/05/2018

(45) 31/12/0001
(30) 261301P 13/11/2009 US and 262474P
18/11/2009 US
(96) 15/11/2010 EP10830880.0
(97) 14/03/2018 EP2498610
(73) Celgene International II Sàrl
Rue des Moulins 2108 Couvet, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) MARTINBOROUGH, Esther; BOEHM,
Marcus, F.; YEAGER, Adam, Richard; TAMIYA,
Junko; HUANG, Liming; BRAHMACHARY,
Enugurthi; MOORJANI, Manisha; TIMONY, Gregg,

или негова фармацевтски прифатлива сол,

Alan; BROOKS, Jennifer, L.; PEACH, Robert;

назначено
X
e
–NH2,

SCOTT, Fiona, Lorraine and HANSON, Michael,
Allen
(54) СЕЛЕКТИВНИ МОДУЛАТОРИ НА
РЕЦЕПТОРОТ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ И

Y

со
или

тоа,
што:
–NHCH2COOH,
a

e

–CN.

1, има уште 27 патентни барања
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(51) A 01K 67/027, C 07K 14/705

(54) ХУМАНИЗИРАН FC ГАМА R ГЛУШЕЦ

(11) 8453

(13) Т1

(57)

(21) 2018/410

(22) 18/05/2018

модификација,
кадешто
генетската
модификација содржи замена на геномскиот

(45) 31/12/0001

1

Глушец којшто содржи генетска

(30) US20090288562P 21/12/2009 US
(96) 17/12/2010 EP10791039.0

фрагмент од FcγR генски локус од ендогениот
глушец
со
низок
афинитет,
кадешто

(97) 14/03/2018 EP2516457
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

споменатиот геномски фрагмент содржи гени
од глушецот коишто кодираат FcγRIIB, FcγRIV и

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

FcγRIII α-субединици, со човечки геномски

10591, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фрагмент којшто кодира барем два човечки
FcγR гени со низок афинитет избрани од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

човечки FcγRIIA, FcγRIIB, FcγRIIC, FcγRIIIA и
FcγRIIIB,
и
кадешто
глушецот
содржи

MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan and TU,
Naxin

функционална
FcR
1, има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07F 9/6558, C 07F 9/6512,

Route 206 and Province Line Road Princeton,

A 61K 31/675
(11) 8452

NJ 08543, US
(13) Т1

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(21) 2018/411

(22) 21/05/2018

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(45) 31/12/0001
(30) US201261657913P 11/06/2012 US

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) WARRIER, Jayakumar S. and YADAV,

(96) 10/06/2013 EP13730444.0
(97) 25/04/2018 EP2858987
(73) Bristol-Myers Squibb Company

Navnath Dnyanoba
(54) ПРОЛЕКОВИ НА ФОСФОРАМИДИНСКА
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Патенти
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ИЛМЕТИЛАМИНО)ХИНАЗОЛИН-2-

фармацевтски

прифатлива

сол.

ИЛ]ПИРИДИН-3-СУЛФОНАМИД
(57) 1 1. Соединение со структурна формула I

1, има уште 10 патентни барања

каде што R е H или -PO3H или негова

(51) A 61K 31/7004, A 61K 9/48, A 61P 15/08
(11) 8451
(21) 2018/412

(13) Т1
(22) 21/05/2018

(45) 31/12/0001
(30) FI20110252 22/11/2011 IT

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) UNFER, Vittorio
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО
СОДРЖИ МИО-ИНОЗИТОЛ И D-ХИРО-

(96) 21/11/2012 EP12806356.7
(97) 06/06/2018 EP2782559
(73) LO. LI. Pharma S.r.l.

ИНОЗИТОЛ

Via dei Luxardo 33 00156 Roma, IT

сооднос
помеѓу
10:1
1, има уште 8 патентни барања

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(57)

1

Фармацевтски состав кој што содржи

мио-инозитол и D-хиро-инозитол во тежински
и

100:1.

СКОПJЕ

Патенти
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(51) C 12N 9/06, C 12N 9/26, A 61K 31/573, A
61K 31/706, A 61K 31/7068, A 61K 31/7088, A
61K 38/47, A 61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K
9/107, A 61K 9/127, A 61K 9/50, A 61K 9/51, A

(72) MANEVAL, Daniel, C.; SHEPARD, H.,
Michael and THOMPSON, Curtis, B.
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
ХИЈАЛУРОНИДАЗА И ТАКСАН НАСОЧЕН

61K 31/42, A 61K 31/337, A 61K 31/37, A 61P

КОН ТУМОР

35/00
(11) 8449

(13) Т1

(57) 1 Комбинација од состави за употреба при

(21) 2018/413

(22) 21/05/2018

третирање на канцер на панкреас, каде што
комбинаци-ја¬та
се
состои
од:

(45) 31/12/0001
(30) US201261686429P 04/04/2012 US and
US201261714719P 16/10/2012 US

прв состав кој што содржи хијалуронидаза

(96) 15/03/2013 EP13715069.4

конјугирана

(97) 02/05/2018 EP2833905
(73) Halozyme, Inc.

втор состав кој што содржи таксан насочен кон
тумор, каде што таксанот насочен кон тумор се

San Diego, CA 92121, US

состои од nab-паклитаксел или nab-доцетаксел.

со

полимер;

и

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

1, има уште 22 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

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

(51) основен

(11)

(13)

8C07D401/14

8C07D239/48

8418

T1

8H04N19/122

8H04N19/105

8423

T1

8C07D405/14

8C07D239/48

8418

T1

8H04N19/176

8H04N19/96

8425

T1

8B01L3/00

8B01L3/00

8419

T1

8H04N19/50

8H04N19/96

8425

T1

8A61P25/00

8A61K31/56

8433

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

8426

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8435

T1

8G01S3/783

8G01S7/48

8427

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8435

T1

8A61K31/517

8A61K9/00

8428

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

8436

T1

8A61K39/42

8C07K16/10

8429

T1

8A61K31/425

8A01N43/78

8448

T1

8C07K16/10

8C07K16/10

8429

T1

8A61K39/395

8C07K16/22

8355

T1

8C12N15/13

8C07K16/10

8429

T1

8A61P21/06

8C07K16/22

8355

T1

8A61P31/10

8C07K7/56

8430

T1

8B03C3/00

8F24D13/02

8370

T1

8H04N19/105

8H04N19/105

8432

T1

8B01D53/83

8B01D53/83

8362

T1

8H04N19/122

8H04N19/105

8432

T1

8C07C229/26

8C07C323/66

8363

T1

8A61P35/00

8A61K31/506

8437

T1

8G01B7/30

8G01B7/02

8375

T1

8A61K39/00

8C07K16/28

8439

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

8377

T1

8C07K16/24

8C07K16/18

8443

T1

8A61P35/00

8C07D311/34

8379

T1

8A61K31/535

8C07D413/14

8392

T1

8C07D405/06

8C07D311/34

8379

T1

8C07C49/784

8A01N35/00

8395

T1

8A61K31/7088

8A61K38/47

8449

T1

8C07D319/18

8A01N35/00

8395

T1

8A61K9/00

8A61K38/47

8449

T1

8G01N33/569

8C12Q1/68

8396

T1

8H04N19/119

8H04N19/196

8446

T1

8A61P35/02

8C07D487/04

8398

T1

8A61K36/236

8A61K36/804

8447

T1

8A61P43/00

8C07D487/04

8398

T1

8A61K36/482

8A61K36/804

8447

T1

8C07D401/06

8C07D207/16

8402

T1

8H04N19/122

8H04N19/105

8421

T1

8C07D407/06

8C07D207/16

8402

T1

8H04N19/50

8H04N19/50

8422

T1

8H04N19/44

8H04N19/117

8403

T1

8H04N19/105

8H04N19/105

8423

T1

8C12N5/20

8A61K39/395

8388

T1

8H04N19/11

8H04N19/105

8423

T1

8A61K45/06

8A61K36/185

8405

T1

8H04N19/122

8H04N19/96

8425

T1

8C07D239/52

8C07D401/14

8406

T1

8A61K9/10

8A61K9/00

8428

T1

8C07D239/54

8C07D401/14

8406

T1

8A61K9/14

8A61K9/00

8428

T1

8A61K31/56

8C07J63/00

8408

T1

8A61K38/12

8C07K7/56

8430

T1

8C12N15/09

8C12N15/09

8409

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

8431

T1

8A61K47/18

8A61K39/395

8412

T1

8F01N3/10

8C01F17/00

8442

T1

8A61K39/395

8A61P1/00

8415

T1

8A61K9/16

8A61K31/465

8360

T1

8A61P1/00

8A61P1/00

8415

T1

8A61K31/445

8A61K9/00

8391

T1

8C07D403/12

8C07D401/12

8417

T1

8A61P31/12

8C07D413/14

8392

T1
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8A61P35/00

8C07D413/14

8392

T1

8H04N19/196

8H04N19/196

8446

T1

8C07D405/06

8A01N35/00

8395

T1

8A61K36/66

8A61K36/804

8447

T1

8C07D405/10

8A01N35/00

8395

T1

8H04N19/96

8H04N19/50

8422

T1

8C07D401/12

8C07D207/16

8402

T1

8H04N19/176

8H04N19/96

8424

T1

8C07D403/10

8C07D207/16

8402

T1

8A61P35/00

8A61K9/00

8428

T1

8C07D403/14

8C07D207/16

8402

T1

8H04N19/593

8H04N19/105

8432

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

8368

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8439

T1

8H04N19/136

8H04N19/117

8403

T1

8B01J23/10

8C01F17/00

8442

T1

8H04N19/159

8H04N19/117

8403

T1

8A61P25/16

8C07D455/06

8353

T1

8A61K36/61

8A61K36/185

8405

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8391

T1

8A61K36/9068

8A61K36/185

8405

T1

8C07D407/10

8A01N35/00

8395

T1

8A61K9/00

8A61K36/185

8405

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8398

T1

8A61P31/18

8C07D401/14

8406

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8398

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8406

T1

8C07D207/16

8C07D207/16

8402

T1

8C07D403/06

8C07D401/14

8406

T1

8C07D401/04

8C07D207/16

8402

T1

8C12N1/15

8C12N15/09

8409

T1

8C07D409/10

8C07D207/16

8402

T1

8A61K31/513

8A61K31/505

8411

T1

8C07D401/14

8C07D401/04

8368

T1

8A61K47/12

8A61K39/395

8412

T1

8H04N19/196

8H04N19/117

8403

T1

8A61K47/26

8A61K39/395

8412

T1

8A61K36/185

8A61K36/185

8405

T1

8C02F1/04

8B01D1/28

8413

T1

8A61K36/28

8A61K36/185

8405

T1

8A61K31/185

8A61K31/185

8414

T1

8A61K31/505

8A61K31/505

8411

T1

8C07D413/14

8C07D239/48

8418

T1

8B01D1/28

8B01D1/28

8413

T1

8C07D417/14

8C07D239/48

8418

T1

8A61P35/00

8C07D239/48

8418

T1

8A61K31/4162

8C07D487/04

8435

T1

8E05F5/00

8E05F1/08

8434

T1

8C07K16/00

8C12N15/85

8436

T1

8A61K31/565

8A61K31/56

8433

T1

8A61K31/5377

8A61K31/517

8454

T1

8C07D401/14

8A61K31/675

8452

T1

8A61K47/32

8A61K31/541

8356

T1

8A01K67/027

8C07K14/705

8453

T1

8A61L9/16

8F24D13/02

8370

T1

8A61K31/437

8A61K31/541

8356

T1

8C12N15/67

8A61K48/00

8358

T1

8A61K47/02

8A61K31/541

8356

T1

8A61K31/519

8A61K9/107

8359

T1

8A61K47/26

8A61K31/541

8356

T1

8A01G17/00

8A01G17/00

8372

T1

8C12N15/864

8A61K48/00

8358

T1

8E05B29/00

8E05B29/00

8374

T1

8C12N9/16

8A61K48/00

8358

T1

8B65F3/00

8G01B7/02

8375

T1

8C07C323/66

8C07C323/66

8363

T1

8G01B7/28

8G01B7/02

8375

T1

8A61P25/00

8C07D453/02

8371

T1

8A61K31/7072

8C12Q1/68

8352

T1

8A61K31/52

8C07D473/04

8373

T1

8H04N19/124

8H04N19/50

8366

T1

8A61P35/00

8C07D473/04

8373

T1

8H04N19/176

8H04N19/50

8366

T1

8G01B7/02

8G01B7/02

8375

T1

8H04N19/51

8H04N19/50

8366

T1

8C23C2/12

8C23C2/04

8364

T1

8A61K31/7068

8A61K38/47

8449

T1

8C23C2/28

8C23C2/04

8364

T1

8A61K31/426

8A61K31/155

8450

T1

8A61P37/00

8C07D471/04

8377

T1

8A61K9/48

8A61K9/48

8451

T1

8C07D311/34

8C07D311/34

8379

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

8457

T1

8B01D63/08

8B01D53/22

8367

T1

8H04N19/147

8H04N19/196

8446

T1

8A61K31/42

8A61K38/47

8449

T1
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8A61K31/706

8A61K38/47

8449

T1

8F24H3/00

8F24D13/02

8370

T1

8A61K9/50

8A61K38/47

8449

T1

8C12N9/14

8A61K48/00

8358

T1

8A61K31/155

8A61K31/155

8450

T1

8A61K9/00

8A61K9/107

8359

T1

8A61P9/00

8C07D401/04

8457

T1

8C07D453/02

8C07D453/02

8371

T1

8C07D401/14

8C07D401/04

8457

T1

8C07D473/04

8C07D473/04

8373

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

8444

T1

8C21D1/673

8C23C2/04

8364

T1

8H04N19/70

8H04N19/196

8446

T1

8A61K31/4995

8C07D498/14

8365

T1

8A61K36/486

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/553

8C07D498/14

8365

T1

8A61P25/06

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/7088

8C12N15/113

8351

T1

8A61P29/00

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/4709

8C07D471/04

8377

T1

8H04N19/105

8H04N19/105

8421

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

8377

T1

8H04N19/96

8H04N19/105

8421

T1

8A61K47/34

8A61K9/08

8378

T1

8H04N19/61

8H04N19/50

8422

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8369

T1

8H04N19/61

8H04N19/96

8424

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8369

T1

8H04N19/96

8H04N19/96

8424

T1

8A61K31/37

8A61K38/47

8449

T1

8H04N19/119

8H04N19/96

8425

T1

8C12N9/06

8A61K38/47

8449

T1

8H04N19/147

8H04N19/96

8425

T1

8A61K31/7004

8A61K9/48

8451

T1

8G01S7/48

8G01S7/48

8427

T1

8A61P15/08

8A61K9/48

8451

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

8428

T1

8A61K31/506

8C07D401/04

8457

T1

8H04N19/11

8H04N19/105

8432

T1

8H04N19/122

8H04N19/196

8446

T1

8H04N19/186

8H04N19/105

8432

T1

8H04N19/129

8H04N19/196

8446

T1

8B01J35/10

8C01F17/00

8442

T1

8A61K36/536

8A61K36/804

8447

T1

8C07B59/00

8C07D455/06

8353

T1

8A61K9/14

8A61K36/804

8447

T1

8C07D455/06

8C07D455/06

8353

T1

8A61K9/16

8A61K36/804

8447

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8361

T1

8H04N19/11

8H04N19/105

8421

T1

8A61P25/00

8A01N35/00

8395

T1

8H04N19/119

8H04N19/50

8422

T1

8C07D409/06

8A01N35/00

8395

T1

8H04N19/147

8H04N19/50

8422

T1

8C07D409/10

8A01N35/00

8395

T1

8G06T9/00

8H04N19/96

8424

T1

8C07D413/12

8C07D207/16

8402

T1

8A61K47/32

8A61K9/00

8428

T1

8A61K47/26

8A61K36/185

8405

T1

8C07K14/705

8C07K16/28

8439

T1

8A61K31/513

8C07D401/14

8406

T1

8C01F17/00

8C01F17/00

8442

T1

8C07D239/56

8C07D401/14

8406

T1

8A61K31/465

8A61K31/465

8360

T1

8A61P25/28

8A61K38/17

8407

T1

8A61K31/497

8C07D413/14

8392

T1

8C07J63/00

8C07J63/00

8408

T1

8C07D213/50

8A01N35/00

8395

T1

8C07D401/04

8C07D239/48

8418

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

8396

T1

8E05D15/06

8E05F1/08

8434

T1

8C07D413/10

8C07D207/16

8402

T1

8A61K31/56

8A61K31/56

8433

T1

8A61K31/517

8C07D401/04

8368

T1

8C07K16/46

8C12N15/85

8436

T1

8A61K31/454

8A61K31/454

8380

T1

8C07F9/6558

8A61K31/675

8452

T1

8H04N19/13

8H04N19/117

8403

T1

8A61K31/517

8A61K31/517

8454

T1

8H04N19/176

8H04N19/117

8403

T1

8A61P35/00

8A61K31/517

8454

T1

8A61K36/25

8A61K36/185

8405

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

8355

T1

8A61P11/00

8A61K36/185

8405

T1

8F24F3/14

8F24D13/02

8370

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

8406

T1
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8A61P29/00

8C07J63/00

8408

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8443

T1

8C12N1/19

8C12N15/09

8409

T1

8A61P25/14

8C07D455/06

8353

T1

8C12N1/21

8C12N15/09

8409

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

8392

T1

8A61K31/195

8A61K31/185

8414

T1

8A61K31/12

8A01N35/00

8395

T1

8C07D239/48

8C07D239/48

8418

T1

8C07D277/06

8C07D207/16

8402

T1

8C07K16/18

8C12N15/85

8436

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

8368

T1

8C07F9/6512

8A61K31/675

8452

T1

8A61K35/64

8A61K36/185

8405

T1

8E05B17/00

8G07C9/00

8455

T1

8A61K36/484

8A61K36/185

8405

T1

8A61K38/18

8A61K38/18

8456

T1

8A61K38/17

8A61K38/17

8407

T1

8C07K14/475

8A61K38/18

8456

T1

8C12N5/10

8C12N15/09

8409

T1

8A61K47/48

8A61K47/48

8440

T1

8C12P21/08

8C12N15/09

8409

T1

8A61K31/5377

8A61K31/541

8356

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8412

T1

8A61K47/22

8A61K31/541

8356

T1

8A61K47/14

8A61K39/395

8412

T1

8A61K9/16

8A61K31/541

8356

T1

8A61K31/47

8C07D401/12

8417

T1

8A61P9/12

8C07C323/66

8363

T1

8C07D403/04

8C07D239/48

8418

T1

8C07D519/00

8C07D471/04

8377

T1

8C07D403/12

8C07D239/48

8418

T1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

8352

T1

8E05F1/16

8E05F1/08

8434

T1

8H04N19/139

8H04N19/50

8366

T1

8A01N43/78

8A01N43/78

8448

T1

8A61K31/519

8C07D311/34

8379

T1

8C07K14/705

8C07K14/705

8453

T1

8A61P37/06

8C07D311/34

8379

T1

8E05B43/00

8G07C9/00

8455

T1

8A61K31/337

8A61K38/47

8449

T1

8E05B47/00

8G07C9/00

8455

T1

8A61K31/573

8A61K38/47

8449

T1

8G07C9/00

8G07C9/00

8455

T1

8A61P25/28

8C07D401/04

8457

T1

8A61K9/14

8A61K31/541

8356

T1

8A61P35/00

8A61K35/74

8444

T1

8A61L9/22

8F24D13/02

8370

T1

8H04N19/61

8H04N19/196

8446

T1

8F24D13/02

8F24D13/02

8370

T1

8A61K36/232

8A61K36/804

8447

T1

8F24F3/16

8F24D13/02

8370

T1

8A61K36/505

8A61K36/804

8447

T1

8A61K48/00

8A61K48/00

8358

T1

8A61K36/804

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/18

8C07D498/14

8365

T1

8A61P25/00

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/513

8C12Q1/68

8352

T1

8A61P25/04

8A61K36/804

8447

T1

8A61P1/00

8C12Q1/68

8352

T1

8H04N19/593

8H04N19/105

8421

T1

8H04N19/129

8H04N19/50

8366

T1

8H04N19/176

8H04N19/50

8422

T1

8H04N19/18

8H04N19/50

8366

T1

8H04N19/122

8H04N19/96

8424

T1

8H04N19/46

8H04N19/50

8366

T1

8H04N19/50

8H04N19/96

8424

T1

8H04N19/61

8H04N19/50

8366

T1

8A61K31/498

8A61K9/00

8428

T1

8A61K9/08

8A61K9/08

8378

T1

8A61K47/38

8A61K9/00

8428

T1

8A61K31/52

8C07D311/34

8379

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8428

T1

8A61K9/51

8A61K38/47

8449

T1

8A61K9/16

8A61K9/00

8428

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

8457

T1

8A61K39/00

8C07K16/10

8429

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8445

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8431

T1

8H04N19/176

8H04N19/196

8446

T1

8A61K31/506

8A61K31/506

8437

T1

8H04N19/96

8H04N19/196

8446

T1

8B01D53/86

8C01F17/00

8442

T1

8A61K36/268

8A61K36/804

8447

T1

8B01J21/06

8C01F17/00

8442

T1

8A61K36/9068

8A61K36/804

8447

T1
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8H04N19/186

8H04N19/105

8421

T1

8C07D498/14

8C07D498/14

8365

T1

8H04N19/186

8H04N19/105

8423

T1

8A61P31/18

8C07D471/14

8376

T1

8H04N19/96

8H04N19/105

8423

T1

8A61K31/4985

8C07D471/04

8377

T1

8H04N19/147

8H04N19/96

8424

T1

8A61P35/00

8C12Q1/68

8352

T1

8G06T9/00

8H04N19/96

8425

T1

8H04N19/70

8H04N19/50

8366

T1

8H04N19/96

8H04N19/96

8425

T1

8H04N19/91

8H04N19/50

8366

T1

8C12P21/08

8C07K16/10

8429

T1

8C07D487/04

8C07D311/34

8379

T1

8H04N19/96

8H04N19/105

8432

T1

8A61K38/47

8A61K38/47

8449

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8438

T1

8A61K9/107

8A61K38/47

8449

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8438

T1

8A61K9/127

8A61K38/47

8449

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8439

T1

8A61P35/00

8A61K38/47

8449

T1

8B01D53/94

8C01F17/00

8442

T1

8C12N9/26

8A61K38/47

8449

T1

8A61K31/4745

8C07D455/06

8353

T1

8A61P3/08

8C07D401/04

8457

T1

8G01N33/68

8C07K16/18

8361

T1

8A61P29/00

8A61K35/74

8444

T1

8A61P11/00

8C07D413/14

8392

T1

8A61K36/48

8A61K36/804

8447

T1

8A61P37/00

8C07D413/14

8392

T1

8G06T9/00

8H04N19/50

8422

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

8394

T1

8H04N19/122

8H04N19/50

8422

T1

8A01N35/00

8A01N35/00

8395

T1

8H04N19/593

8H04N19/105

8423

T1

8G01N33/68

8C12Q1/68

8396

T1

8H04N19/119

8H04N19/96

8424

T1

8A61K31/5025

8C07D487/04

8398

T1

8H04N19/61

8H04N19/96

8425

T1

8A61K31/498

8A61K31/454

8380

T1

8A61K45/06

8C07K16/10

8429

T1

8H04N19/174

8H04N19/117

8403

T1

8A61P31/14

8C07K16/10

8429

T1

8H04N19/82

8H04N19/117

8403

T1

8C07K7/56

8C07K7/56

8430

T1

8H04N19/91

8H04N19/117

8403

T1

8A61K31/497

8C07D401/14

8431

T1

8A63B69/00

8A63B69/00

8404

T1

8A61P11/00

8C07D401/14

8431

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

8388

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

8439

T1

8A61P35/00

8A61K39/395

8388

T1

8B01J21/08

8C01F17/00

8442

T1

8A61P37/00

8A61K39/395

8388

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

8394

T1

8A61K36/906

8A61K36/185

8405

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

8397

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

8406

T1

8C07D405/10

8C07D207/16

8402

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

8410

T1

8A61P31/12

8A61K31/454

8380

T1

8B01D3/10

8B01D1/28

8413

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

8403

T1

8A61P25/16

8A61K31/185

8414

T1

8H04N19/157

8H04N19/117

8403

T1

8A61P37/00

8C07D401/12

8417

T1

8H04N19/186

8H04N19/117

8403

T1

8C07D401/12

8C07D239/48

8418

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

8388

T1

8E05F1/08

8E05F1/08

8434

T1

8A61K47/10

8A61K36/185

8405

T1

8A01K67/027

8C12N15/85

8436

T1

8C07K16/22

8C12N15/09

8409

T1

8E05B41/00

8G07C9/00

8455

T1

8A61K9/00

8A61K39/395

8412

T1

8A61K31/496

8A61K31/541

8356

T1

8C07K16/28

8A61P1/00

8415

T1

8B03C3/28

8F24D13/02

8370

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

8417

T1

8F16D66/02

8F16D66/02

8357

T1

8A61K31/506

8C07D239/48

8418

T1

8C21D8/02

8C23C2/04

8364

T1

8A61K31/567

8A61K31/56

8433

T1

8C07D471/14

8C07D498/14

8365

T1

8A61P25/28

8A61K31/56

8433

T1
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8A61K31/675

8A61K31/675

8452

T1

8C07D471/14

8C07D471/14

8376

T1

8C07D471/14

8C07D471/14

8441

T1

8C07D487/04

8C07D471/04

8377

T1

8A61K31/541

8A61K31/541

8356

T1

8H04N19/13

8H04N19/50

8366

T1

8A61K9/20

8A61K31/541

8356

T1

8H04N19/136

8H04N19/50

8366

T1

8C12N15/68

8A61K48/00

8358

T1

8H04N19/50

8H04N19/50

8366

T1

8A61K47/06

8A61K9/107

8359

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8369

T1

8A61K47/10

8A61K9/107

8359

T1

8B01D53/22

8B01D53/22

8367

T1

8A61K9/107

8A61K9/107

8359

T1

8A61K45/06

8A61K38/47

8449

T1

8A61K31/145

8C07C323/66

8363

T1

8A61P3/10

8A61K31/155

8450

T1

8A61K31/439

8C07D453/02

8371

T1

8A61P17/00

8C07K16/28

8445

T1

8B60R3/00

8G01B7/02

8375

T1

8A61K36/65

8A61K36/804

8447

T1

8C23C2/04

8C23C2/04

8364

T1

8A61K36/71

8A61K36/804

8447

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

8351

T1

8A61K36/74

8A61K36/804

8447

T1

8A61K31/4995

8C07D471/14

8376

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)

(51)

(11)

(13)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

8440

T1

8359

T1

AbbVie Inc.

A 61K 47/48
A 61K 31/519, A 61K 47/06, A 61K 9/107, A 61K 9/00, A 61K
47/10
A 61K 31/454, A 61K 31/498, A 61P 31/12

8380

T1

Celgene Corporation

C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00

8368

T1

Merck Patent GmbH

8394

T1

8392

T1

8396

T1

8398

T1

8405

T1

8406

T1

Quincy Bioscience LLC

C 07D 401/14, A 61K 31/506
C 07D 413/14, A 61K 31/497, A 61K 31/535, A 61P 37/00, A
61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 31/12
G 01N 33/569, G 01N 33/68, C 12Q 1/68
C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 43/00, A 61P 35/00, A
61P 35/02
A 61K 35/64, A 61K 36/185, A 61K 36/25, A 61K 36/28, A 61K
36/484, A 61K 36/61, A 61K 36/906, A 61K 36/9068, A 61K
45/06, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61P 11/00
C 07D 239/56, C 07D 403/14, C 07D 239/52, C 07D 239/54, C
07D 471/04, C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/513, A
61P 31/18
A 61K 38/17, A 61P 25/28

8407

T1

Reata Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 29/00

8408

T1

Novomatic AG

G 07F 17/32

8410

T1

ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.

8411

T1

8412

T1

Industrial Advanced Services FZ-LLC

A 61K 31/513, A 61K 31/505
A 61K 39/395, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 47/18, A 61K
47/26, A 61K 47/14
B 01D 1/28, B 01D 3/10, C 02F 1/04

8413

T1

Pharnext

A 61K 31/185, A 61K 31/195, A 61P 25/16

8414

T1

Incyte Holdings Corporation

Glaxo Group Limited
Arcedi Biotech ApS
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
MONTERO GIDA SANAYI VE TICARET
A.S.
Merck Sharp & Dohme Corp.

Millennium Pharmaceuticals, Inc.
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Millennium Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 1/00

8415

T1

Arsenal Firearms Finance Limited

F 41A 17/72

8416

T1

Glaxo Group Limited

C 07D 403/12, C 07D 401/12, A 61K 31/47, A 61P 37/00
C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 239/48, C 07D 401/04, C
07D 401/12, C 07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C
07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00

8417

T1

8418

T1

B 01L 3/00

8419

T1

8388

T1

Merck Patent GmbH
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA
AbbVie Biotherapeutics Inc.
Abloy Oy
GenKyoTex Suisse SA
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Celgene Corporation
Elbit Systems Ltd.
Array Biopharma, Inc.
National University of Singapore and
DSO National Laboratories
CIDARA THERAPEUTICS, INC.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Université de Liège
KLEIN IBÉRICA, S.A.
Novartis AG
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Merck Patent GmbH
Galaxy Biotech, LLC
Ganymed Pharmaceuticals GmbH
and Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
Cerenis Therapeutics Holding SA
Rhizen Pharmaceuticals S.A.
GE Video Compression, LLC
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C 07K 16/28, C 12N 5/20, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P
37/00
E 05B 29/00

8374

T1

C 07D 471/14
C 07D 405/06, C 07D 487/04, C 07D 311/34, A 61K 31/52, A
61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 37/06
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H
04N 19/593, H 04N 19/122
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H
04N 19/593, H 04N 19/122
H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00
H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H
04N 19/593, H 04N 19/122
H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00
H 04N 19/147, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/50, H 04N 19/61, G 06T 9/00
C 07D 401/04

8441

T1

8379

T1

8432

T1

8421

T1

8422

T1

8423

T1

8424

T1

8425

T1

8426

T1

G 01S 7/48, G 01S 3/783
A 61K 31/498, A 61K 31/517, A 61K 47/32, A 61K 47/38, A
61K 9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A
61P 35/00
C 07K 16/10, C 12N 15/13, C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 61K
39/42, A 61K 45/06, A 61P 31/14
C 07K 7/56, A 61K 38/12, A 61P 31/10

8427

T1

8428

T1

8429

T1

8430

T1

C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 31/497, A 61P 11/00

8431

T1

8433

T1

8434

T1

C 07D 487/04, A 61K 31/4162, A 61P 35/00
A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N
15/85
A 61K 31/506, A 61P 35/00

8435

T1

8436

T1

8437

T1

C 07K 16/28, A 61P 35/00

8438

T1

C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61P
35/00

8439

T1

8457

T1

8369

T1

8366

T1

A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/567, A 61P 25/00, A
61P 25/28
E 05D 15/06, E 05F 1/16, E 05F 5/00, E 05F 1/08

C 07D 401/04, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00, A
61P 3/08, A 61P 25/28, A 61P 35/00
C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
H 04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H
04N 19/139, H 04N 19/176, H 04N 19/91, H 04N 19/46, H
04N 19/50, H 04N 19/51, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N
19/18

Патенти

SOL S.p.A. and Technores S.r.L.

B 01D 63/08, B 01D 53/22

8367

T1

ArcelorMittal

8364

T1

8365

T1

Qualcomm Incorporated
Les Laboratoires Servier and Vernalis
(R&D) Ltd.
Medincell

C 21D 8/02, C 21D 1/673, C 23C 2/12, C 23C 2/28, C 23C 2/04
C 07D 471/14, C 07D 498/14, A 61K 31/4995, A 61K 31/18, A
61K 31/553
C 07D 471/14, A 61K 31/4995, A 61P 31/18
C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/4985,
A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 37/00
A 61K 9/08, A 61K 47/34

8376

T1

8377

T1

8378

T1

Zöller-Kipper GmbH

G 01B 7/02, G 01B 7/28, G 01B 7/30, B 60R 3/00, B 65F 3/00

8375

T1

Rhizen Pharmaceuticals S.A.

C 07D 473/04, A 61K 31/52, A 61P 35/00

8373

T1

Moulis, Vlado

A 01G 17/00
B 03C 3/28, B 03C 3/00, F 24D 13/02, F 24F 3/16, F 24F 3/14,
F 24H 3/00, A 61L 9/22, A 61L 9/16
C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00

8372

T1

8370

T1

8371

T1

F 16D 66/02

8357

T1

8356

T1

8443

T1

8442

T1

8450

T1

8455

T1

A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

8454

T1

C 07K 14/475, A 61K 38/18
C 07D 207/16, C 07D 277/06, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C
07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 403/14, C 07D 405/10, C
07D 407/06, C 07D 409/10, C 07D 413/10, C 07D 403/10
H 04N 19/117, H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/157, H
04N 19/159, H 04N 19/91, H 04N 19/176, H 04N 19/186, H
04N 19/196, H 04N 19/44, H 04N 19/82, H 04N 19/174
A 63B 69/00

8456

T1

8402

T1

8403

T1

8404

T1

C 12N 15/113, A 61K 31/7088

8351

T1

8352

T1

8409

T1

8363

T1

8395

T1

Gilead Sciences, Inc.

Infrarrojos Para el Confort S.L.
Forum Pharmaceuticals Inc.
KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH
AbbVie Ireland Unlimited Company
Ablynx NV
RHODIA OPERATIONS
vTv Therapeutics LLC
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Eli Lilly and Company
OGEDA SA

Samsung Electronics Co., Ltd.
Heiling, Attila and Steiner, Carsten
The University Court Of The
University Of Glasgow

A 61K 31/437, A 61K 31/496, A 61K 31/5377, A 61K 31/541,
A 61K 47/02, A 61K 9/20, A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K
9/14, A 61K 9/16, A 61K 47/22
C 07K 16/24, C 07K 16/18
B 01D 53/86, B 01D 53/94, B 01J 21/06, B 01J 21/08, B 01J
35/10, B 01J 23/10, C 01F 17/00, F 01N 3/10
A 61K 31/155, A 61K 31/426, A 61P 3/10
E 05B 17/00, E 05B 41/00, E 05B 43/00, E 05B 47/00, G 07C
9/00

The Babcock & Wilcox Company

C 12Q 1/68, A 61K 31/513, A 61K 31/7072, A 61P 35/00, A
61P 1/00
C 07K 16/22, C 12N 1/19, C 12N 1/15, C 12N 1/21, C 12N
15/09, C 12N 5/10, C 12P 21/08
C 07C 323/66, C 07C 229/26, A 61K 31/145, A 61P 9/12
A 01N 35/00, C 07C 49/784, C 07D 319/18, C 07D 409/06, C
07D 213/50, C 07D 409/10, C 07D 405/06, C 07D 405/10, C
07D 407/10, A 61K 31/12, A 61P 25/00
B 01D 53/83

8362

T1

BioArctic Neuroscience AB

G 01N 33/68, C 07K 16/18

8361

T1

Excellent Tech Products i Sverige AB
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. and
Universidad Autonoma de Barcelona
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Les Laboratoires Servier and
Shanghai Institute Of Pharmaceutical
Industry

A 61K 9/16, A 61K 31/465
C 12N 15/68, C 12N 15/67, C 12N 9/16, C 12N 15/864, C 12N
9/14, A 61K 48/00
C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 21/06

8360

T1

8358

T1

8355

T1

C 07C 231/00, A 61K 47/30, A 61K 9/20

8354

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
Astellas Pharma Inc.
Quantum Genomics
Samumed, LLC

Гласник Бр. 6/2017

31 Декември 2017

ESBATech - a Novartis Company LLC
Auspex Pharmaceuticals, Inc.
Nxthera, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and
Sanofi Biotechnology

C 07K 16/24
C 07B 59/00, C 07D 455/06, A 61K 31/4745, A 61P 25/14, A
61P 25/16
A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00

8397

T1

8353

T1

8444

T1

C 07K 16/28, A 61P 17/00

8445

T1

8446

T1

8447

T1

8448

T1

Celgene International II Sàrl

H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, H 04N 19/147,
H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H
04N 19/176
A 61K 36/232, A 61K 36/236, A 61K 9/16, A 61K 9/14, A 61K
36/9068, A 61K 36/268, A 61K 36/48, A 61K 36/482, A 61K
36/486, A 61K 36/505, A 61K 36/536, A 61K 36/65, A 61K
36/66, A 61K 36/71, A 61K 36/74, A 61K 36/804, A 61P
25/00, A 61P 25/06, A 61P 25/04, A 61P 29/00
A 01N 43/78, A 61K 31/425

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 14/705

8453

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/14, C 07F 9/6558, C 07F 9/6512, A 61K 31/675

8452

T1

LO. LI. Pharma S.r.l.

A 61K 31/7004, A 61K 9/48, A 61P 15/08
C 12N 9/06, C 12N 9/26, A 61K 31/573, A 61K 31/706, A 61K
31/7068, A 61K 31/7088, A 61K 38/47, A 61K 45/06, A 61K
9/00, A 61K 9/107, A 61K 9/127, A 61K 9/50, A 61K 9/51, A
61K 31/42, A 61K 31/337, A 61K 31/37, A 61P 35/00
A 61K 9/00, A 61K 31/445

8451

T1

8449

T1

8391

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Halozyme, Inc.
Moberg Pharma AB
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Патенти

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2009/259

(220) 23/03/2009

(540)

(442) 31/07/2018
(731) СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
ул."11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, MK

MY BOOK

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9

компјутерски производи, имено, диск

драјвери,
компјутерски
единици
за
складирање на податоци и компјутерска
периферна опрема
(591) бела и магента

(210) TM 2018/62

(531) 25.01.19;26.13.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
монетарни

осигурување,
работи

и

(442) 31/07/2018
(731) Муслија Хирије

финансиски

работи

(220) 02/02/2018

врзани

и
за

неподвижен имот

ул. Фуштанска 12а, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,
адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/868

(220) 13/09/2013

(442) 31/07/2018
(731) Угостителство, туризам и трговија
ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид
ул.Наум Охридски бр.5-7, Охрид, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, бела, црна, црена
(531) 27.05.11;27.05.17

ОХРИДСКА ТОРТА ИНЕКС
ГОРИЦА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед
(210) TM 2015/354

(220) 27/03/2015

(442) 31/07/2018
(731) Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
продукција на
телевизиска
продажба;

програми за
телевизиско

рекламирање;
бизнис
истражување;
кл. 38
емитување телевизиски програми
кл. 41

продукција на радио и телевизиски

програми; ставање на располагање на
телевизиски програми, кои не можат да се
преземат, по пат на услуги на пренос на
видео записи на барање; монтажа на
видеоленти; продукција на шоу програми

California 92612, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(210) TM 2018/146

(220) 23/02/2018
(442) 31/07/2018

Трговски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(731) Дарко Гелев

кл. 43

ул. Мајаковски бр. 34/1-1, Скопје, MK

пијалоци; привремено сместување

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

(210) TM 2018/233

услуги за подготвување храна и

(540)

(220) 19/03/2018
(442) 31/07/2018

(731) Нена Минчев
ул. Аминта Трети 65-1/17, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, виолетова
(531) 22.01.05;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35

(591) бела, жолта, црвена, сина, виолетова,

радио

реклами

кл. 38
емитување радио програми
кл. 41 продукција на радио програми

зелена, сива, црна
(531) 02.03.23;13.01.17;20.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(220) 15/03/2018

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички матреијал;

(442) 31/07/2018
(731) Нада Милошеска
Бул. Јане Сандански бр. 76-32, 1000,

фотграфии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска и куќна употреба;

(210) TM 2018/224

Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
со
работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
активности

спортски

(освен

мебел);

(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња

и

културни

класи;украси

за

елки

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис
консултирање
консултирање);

(професионално
бизнис
бизниз
менаџмент
кај

уметничките професии; демонстрација на
производи,

Трговски марки

прибор

материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

другите

(551) индивидуална

забава;

канцелариски

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

AVALON

наставата;

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

барање

спонзорства;
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вработување

персонал,

информации

за

[импресарио

услуги];видеокамери

дејноста, информатички картотеки (водење

(изнајмување видео камери), видеоленти

на информатичките картотеки), издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица

(изнајмување
видеоленти),

(комерцијална администрација за издавање
лиценци за стоки и услуги за други лица),

концерти, електронско издаваштво, забава
(планирање на забава), информации за

медиуми за комуникација, маркетинг услуги,
изложби (организирање на изложби) во

образовни и забавни настани, известување
за забави, детски градинки, забавни паркови,

комерцијални и рекламни цели, изнајмување

образовни

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување
рекламен
простор,

испитувања, услуги на забавувачи, услуги од
областа на образование и забава, издавање

информации, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), информативни агенции;

на опрема за играње,
сценографии, натпревари

комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за

натпревари)
/обука
или
забава/,
организирање и спроведување на едукативни

малопродажба; on-line рекламирање по пат

форуми, приредби (одржување на приредби),

на компјутерска мрежа односи со јавност,
промоција, промовирање на продажбата за

разговори (организирање и
разговори),
разонода,

трети лица, објавување рекламни текстови,
дејности, плакатирање /огласување/, преписи

(организирање
и
водење
семинари),
симпозиуми (организирање и водење на

на соопштенија, промоција /продажба за
трето
лице/,
пропагандни
дејности,

симпозиуми), слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време),

проучување на пазарот /маркетинг/, проверка

организирање

на сметки, рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија, рекламни

приредби, изложби, туторство, услуги на
преведување. услуги на спортски кампови,

огласи (ширење на рекламни огласи),
организирање
трговски
саеми
за

театарска продукција, услуги на зоолошки
градини, звучни записи (изнајмување звучни

комерцијални или рекламни цели, ширење на
рекламни огласи и рекламен материјал

записи),
филмови,

(трактати, проспекти, печатени материјали,

изнајмување радио и телевизиски апарати,

примероци),
обработка
на
текстови,
организирање дејности и советување за

изнајмување сценски декор, изнајмување
уреди за осветлување
за театарска

организирање;
работење и

за
бизнис
телевизиско

сценографија
и
телевизиски
студија,
изнајмување филмски проектори и прибори,

рекламирање; уметнички професии (бизнис
менаџмент кај уметничките професии)

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување [снимање

кл.

услуги;обука;забава,

микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-

спортски и културни активности;услуги за
продукција на радио и телевизиски програми,

лајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски он-

забавни
програми.
детски
образовни
програми;шоу програми (продукција на шоу

лајн публикации што не
даунлодираат, објавување

програми);резервирање
места
за
шоу
програми;организирање детски шоу програми

исклучок на рекламни текстови, образование
(информирање
за
образование),

41

советување
организација;

образовни
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видеоленти и монтажа на
организирање
и
водење

информации,

саемски

образовни

издавање на
(организирање

водење на
семинари

манифестации,

изнајмување
кинематографски
книги
(објавување
книги)

може да
текстови,

се
со
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организирање
натпревари,

саеми,
организирање

организирање
и

водење

работилници, организирање исложби за
културни или образовни цели, презентација
на дела од визуелна уметност или
литература пред јавноста за забавни или
образовни цели, изложби (организирање
изложби за културни или образаовни цели),
пишување текстови што не се рекламни,
подготвување и емитување на вести,
преведување, публикации и дистрибуција на
печатени медиуми и снимки, приредби
(одржување
приредби),
разговори
(организирање и водење на разговорите),
разонода, текстови (пишување текстови) што
не се рекламни текстови, продавање на
билети, услуги на репортери, услуги на
пишување сценарија, услуги на студија за
снимање, телевизиска забава, студија,
услуги на естрадни уметници [забавувачи],
услуги на компонирање музика; телевизиски
програми (продукција на радио и телевизиски
програми), титлување филмови, услуги на
фотографија,
фотографски
репортажи,
тонски снимки (изнајмување на тонските

(591) бела, сива, сина, црна
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски,

медицински

ветеринарни производи, хигиенски производи
за медицинска употреба, диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња,
диететски суплементи за луѓе и животни,
фластери, материјали за преврзување,
материјали за пломбирање заби, забарски
смоли, дезинфекциони средства, препарати
за
уништување
хербициди

штетници,

фунгициди,

снимки),
филмови
(изнајмување
на
филмовите);
прикажување
филмови;

(210) TM 2018/287

синхронизација; филмски студија; конгреси
(организирање и водење на конгреси,

(731) Цаноска Љејља

одржување претстави во живо

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

(210) TM 2018/243

(540)

(220) 20/03/2018

и

(220) 30/03/2018
(442) 31/07/2018

с. Горно Нерези бб, MK

(442) 31/07/2018
(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE
SANAYI ANONIM SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak
Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, портокалова, сина
(531) 03.01.04;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
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и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

Olé!

масла
и
масти
за
јадење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(551) индивидуална

управување со работата; канцелариски
работи; услуги на увоз-извоз и трговија на

(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи

големо и мало со: месо, риба, живина и
дивеч; месни преработки; конзервирано,

(210) TM 2018/334

смрзнато,

сушено

и

варено

овошје

и

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 39

(220) 11/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) Димче Палензо Електролукс
ул. Даме Груев бр. 117, П.фах бр. 52, 7000,
Битола, MK

транспортни услуги; пакување и

(540)

складирање стока
(210) TM 2018/321

(220) 11/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје

(591) бела, црна
(531) 27.05.13
(551) индивидуална

бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(540)

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација.снабдување
санитарни

со

вода
и
намени

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети
(210) TM 2018/329

(220) 11/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство, трговија и
транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експортимпорт Илинден
Новопроектирана бб, 1041 Илинден, MK
(540)
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кл. 39
транспортни услуги; пакување и
скпадирање стока; организирање патувања
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2018/335

(220) 11/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) Теодор Палензо Електролукс
ул. Даме Груев бр. 117, П.фах бр. 52, 7000,
Битола, MK
(540)
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кл. 25

спортски чевли; спортски обувки;

горни делови на обувки
(210) TM 2018/356

(591) црна, бела

(220) 16/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-

(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација.снабдување
санитарни

со

вода
и
намени

извоз Студеничани, с. Студеничани
ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
Скопје, MK
(540)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
скпадирање стока; организирање патувања
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2018/355

(591) темно и светло жолта, црна и бела
(531) 26.01.16;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
ортопедски
медицинска
кл. 25

(220) 16/04/2018

чевли;

чевли за
употреба

спортски чевли; спортски обувки;

(442) 31/07/2018
(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увозизвоз Студеничани, с. Студеничани

горни делови на обувки

ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
Скопје, MK

(442) 31/07/2018
(731) САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увозизвоз Студеничани, с. Студеничани

(210) TM 2018/357

(540)

(220) 16/04/2018

ул. Прохор Пчински бр. 33, Чаир, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) светло жолта
(531) 26.04.16;27.05.25

(591) црна
(531) 26.01.16;27.05.07;27.05.13

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

ортопедски

медицинска
Трговски марки

(551) индивидуална
чевли;

чевли

за

(510, 511)

употреба
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кл.

10

ортопедски

чевли;

чевли

медицинска

за

употреба

(210) TM 2018/384

(220) 19/04/2018

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки;
горни делови на обувки

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за трговија и услуги
ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(210) TM 2018/373

(220) 19/04/2018

ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А24, Скопје, MK

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за информатички

(740) Маја Кировска
ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-24,

инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ

Скопје

Гевгелија
, Гевгелија, MK

(540)

(740) Мара Поп-Кочева
ул. Мицо Шаренков бр. 2/1, Гевгелија

Olpeo
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис
испитување;лепење плакати;агенции за увоз
и
извоз;комерцијално-информативни
агенции;анализа на цените;рекламни огласи
(ширење
на
рекламните
(531) 26.04.18;27.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/378

огласи);фотокопирање;агенции

за

вработување;изнајмување
канцелариски
машини и опрема*;книговодство;изработка
на изводи од сметки;ревизија;советување за
бизнис работење и организација;консултации

(220) 19/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) МИЛЕ МАРКЕТ - ММ
ул. Благоја Стефковски бб, MK
(540)

за раководење со персонал;советување за
бизнис
работење;дактилографски
услуги;претставување

на

производите;директно рекпамирање
пошта;помош
за
комерцијално

преку
или

индустриско;управување;умножување
документи;ажурирање

на

рекламниотматеријал;дистрибуција
примероци;експерти

на
за

ефикасност;аукционерство;маркетинг
студии;бизнис
истражување;изнајмување
(591) темно кафена и светло кафена
(531) 07.01.09;25.01.19;26.11.01

проценки;бизнис
рекпамен

материјал;советување за организирање на
работењето;објавување
рекламни

(551) индивидуална

текстови;рекпамирање;рекпамирање
преку
радио;бизнис
пребарување;односи
со

(510, 511)
кл. 30 леб, производи од брашно и житарици

јавноста;стенографски
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услуги;телевизиско

рекпамирање;преписи;уредување
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излози;агенции за рекпамирање;раководење
услуги

(советодавни

за

бизнис

раководење);ангажирање
манекени
рекламирање
или
промовирање

стоки

преку

комуникациски

медиуми

за

малопродажба;комерцијални информации и

за
на

советување
на
потрошувачите
[советувалиште за потрошувачи];договарање

датотеки

претплати за телекомуникациски услуги за
трети лица; административна обработка на

(компјутеризирано
раководење
со
датотеки);професионално
бизнис

нарачките
за
купување;комерцијална
администрација за издавање лиценци за

консултирање;економско

стоки

прогнозирање;организирање
изложби
за
комерцијални или рекпамни цели;бизнис

лица;аутсорсингуслуги
[поддршка
на
бизниси];фактурирање;пишување рекпамни

информации;испитување
мислење;подготвување

јавното
платни

текстови;собирање
статистички
податоци;услуги за дизајн на страници, за

списоци;вработување
персонал;бизниси
(услуги
за
преместување
на

рекламни
цели;барање
спонзорства;организирање модни ревии за

бизнисите);изнајмување

промотивни цели;производство на рекламни

производи;маркетинг
истражување;раководење

простор;промовирање
трети

со

на

рекламен
на

продажбата за
лица;секретарски

услуги;подготовување
уплати;одговор (телефонски

даночни
одговор) за

и

претплата

штандови

за

трети

други

на
за

телемаркетинг;малопродажба
и
големопродажба
на
фармацевтски,
ветеринарни
медицински

весници

за

филмови;деловно
управување
спортисти;маркетинг;услуги

претплатниците
што
не
се
достапни;обработка на текстови;договарање
на

услуги

и

хигиенски препарати и
материјал;изнајмување

за

продажба;обезбедување

лица;рекпамирање
преку
пошта;бизнис
менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај

комерцијални
и
деловни
информации;оптимизација

уметничките
информации

професии;собирање
компјутерските бази на

пребарувачи;оптимизација на сообраќајот на
интернет-страници;огласување со плаќање

податоци; систематизација на информации
во
компјутерски
бази
на

по
клик;услуги
за
посредување
во
трговија;деловно управување за независни

податоци;организирање трговски саеми за

вршители

комерцијални
цели;изнајмување

рекпамни
за

успуги; преговарање и склучување трговски
трансакции за трети лица; ажурирање и

фотокопирање;компјутерско
рекпамирање
преку интернет;услуги за набавки за трети

одржување податоци во компјутерски бази на
податоци; услуги за управување со деловни

лица [купување производи и услуги за други
фирми];пребарување
податоци
во

проекти за градежни проекти; обезбедување
деловни информации преку веб- страница;

компјутерски

трети

обезбедување онлајн пазар за купувачи и

лица;изнајмување време за рекпамирање
преку медиумите;услуги за следење на

продавачи на стоки и услуги; дизајнирање
рекламен
материјал;
ангажирање

печатените вести;изнајмување автомати [за
цигари или пијалаци];психолошкотестирање

надворешни
управување

за селекција на персонал;служби
споредување на цените;презентација

пријавување данок; деловно управување со
програми за рефундирање за други;

во

или
машини

датотеки
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изнајмување

билборди

за

[паноа

модели;услуги

на

подвижни

рекламирање]; пишување лични биографии

библиотеки;казина [коцкање] (обезбедување

за
други;
регистрација
комуникација и податоци;

опрема во казина);успуги на клубови [забава
или образование];организирање и водење

на
писмена
ажурирање и

одржување
информации
во
регистри;
составување пописи на информации за

колоквиуми;организирање
конференции;организирање

комерцијални или рекламни цели; услуги на
деловно посредување кои се однесуваат на

конгреси;услуги на дискотеки;информирање
за
образование;педагошки

поврзување

истражувања;известување

на

потенцијални

приватни

и
и

водење
водење

за

инвеститори со претприемачи кои бараат
средства; продукција на програми за

забави;организирање изложби за културни
или

телевизиска продажба; консултации за
стратегија на комуникации во односи со

образовни
цели;коцкање
[играње
за
пари];опрема за голф (обезбедување опрема

јавноста; консултации за стратегија на
комуникации во рекпамирање; преговори за

за
голф);услуги
на
здравствени
кпубови;услуги на кампови за летување

бизнис

[забава];одржување

контакти

со

други

претстави

кл. 41
академии [образование];забавни
паркови;забава;дресирање

живо;прикажување
забавишта;организирање

животни;изнајмување филмски проектори и
прибори;услуги на естрадни уметници

натпревари;забави
забави);практична

[забавувачи];филмски
студија;циркуси;организирање

[демонстрирање];опрема
(обезбедување
опрема

[образование

или

натпревари

забава];курсеви

за

во

филмови;
спортски
(планирање
обука
за
за

музеи
музеи)

[претставувања, изложби];услуги на студија

кореспонденција;физичко
образование;изнајмување сценски декор за

за
снимање;известување
рекреација;изнајмување
опрема

приредби;услови
(обезбедување

нуркање;изнајмување спортска опрема, со
исклучок
на
возила;изнајмување

за
рекреирање
услови
за

рекреирање);забава
со
помош
на
радио;објавување текстови, со исклучок на

стадиони;изнајмување
видеорекордери;изнајмување

рекламни

видеоленти;организирање

текстови;образовни

услуги;изнајмување
записи;изнајмување

звучни
кинематографски

семинари;услуги
кампови;организирање

и

на
и

за
за

водење
спортски
водење

филмови;производство
на
филмови;гимнастичка обука;библиотеки за

симпозиуми;организирање време на спортски
натпревари интернати; организирање и

изнајмување
книги;изнајмување

водење работилници [обука] организирање
избори на убавици;резервирање места за

радио

книги;објавување
и телевизиски

апарати;продукција на радио и телевизиски

шоу

програми
вариетеа;услуги
оркестри;театарски изведби;продукција

на
на

веронаука;организирање
лотарии;организирање балови;организирање

шоу
програми;телевизиска
забава;изнајмување сценски декор;зоолошки

шоу
програми
[импресарио
успуги]
обезбедување
видео
автомати
за

градини;обезбедување
опрема;позирање
за

забава;изнајмување
аудио
опрема;изнајмување уреди за осветлување
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за театарска сценографија и телевизиски

телевизиски програми, кои не можат да се

студија;изнајмувањетениски

преземат, по пат на услуги на пренос на

игралишта;изнајмување видеокамери;услуги
на
пишување
сценарија;монтажа
на

видео записи на барање;садо обука [обука за
чајна церемонија];аикидо обука;изнајмување

видеоленти;он-лајн
публикување
електронски книги и списанија;електронско

уметнички
аквариуми

издаваштво;титлување филмови;услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн од

кл. 42
хемиски
искористување

една

полиња;архитектура;

информатичка

мрежа;обезбедување

дела;изнајмување

внатрешни

анализи;
на

анализи за
нафтените

услуги за караоке;успуги на компонирање
музика;ноќни
кпубови;обезбедување

бактериолошки
истражувања;
хемиски
услуги;
хемиски
истражувања;

електронски он-лајн публикации што не
можат да се даунлодираат;фотографски

градежно
градежни

репортажи;фотографија;професионално
насочување
[совети
во
врска

со

техниката; тестирање на нафтени извори;
истражувања во козметиката; внатрешно

образованието и оспособувањето];услуги на

уредување; индустриски дизајн; услуги за

репортери;преведување;толкување јазик со
знаци;снимање

дизајн
на
амбалажи;
испитување материјали; водење студија за

видеоленти;микрофилмување
микрофилмови];продавање

техничко
испитувања;

[снимање
билети

советување;
изработка
планови;
истражувања

проектирање;
испитувања на

на
во

геолошки
нафтените

[забава];пишување текстови што не се
рекламни текстови организирање и водење

полиња;
инженерство;
метеоролошки
информации;
премерување
земјиште;

концерти;калиографски

изнајмување

услуги;дизајнерски

компјутери;

компјутерско

услуги
што
не
се
за
рекламни
цели;организирање модни ревии за забавни

програмирање; трагање по нафта; физика
[истражување];
истражување
во

цели;обука
спортски

[тренирање];изнајмување
терени;изнајмување
диск-

машинството; тестирање ткаенини; геолошки
истражувања
на
терен;
геолошки

џокеј;услуги за толкување;услуги на личен
тренер (фитнес);одржување часови по

истражувања; утврдување автентичност на
уметнички
дела;калибрирање
[мерење];

фитнес;успуги за вокална преквалификација;

изработка

продукција
на
играчки;изнајмување

музика;изнајмување
опрема
за

осовременување
на
програми;советување
на

играње;школски
услуги;обезбедување

образовни
користење
онлајн

компјутерски хардвер;дизајнирање облека;
графички
дизајн;
контролирање
на

музика,
која
не
преземе;обезбедување
видеа,

може
да
се
користење онлајн

компјутерски

компјутерски

програми;

компјутерските
полето
на

програми;

не

истражување и развој за други;дизајнирање

може да се преземат;подучување;услуги на
обука
кои
се
даваат
преку

[индустриски
дизајн];подводно
истражување;обновување комјутерски бази

симулатори;ставање на располагање на
филмови, кои не можат да се преземаат, по

на
податоци;одржување
програми;анализа
на

компјутерски
компјутерски

пат на услуги на пренос на видео записи на
барање;ставање
на
расплагање
на

системи;биолошки
истражувања;урбанистичко

планирање;
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премерување;програмирање

компјутерски

на компјутерската технологија; советодавни

системи;тестирање на возната состојба на

успуги

возилата;
програми;

компјутерски
податоци од

телекомуникациските технологии, временска
прогноза, отклучување мобилни телефони,

физички на електронски носачи; креирање и
одржување веб [интернет] страници за други;

надгледување компјутерски системи заради
откривање дефекти; креирање и дизајнирање

давање простор за веб [интернет] страници
инсталирање
компјутерски
програми;

за други
засновани

создавање

дождови;

информатичка технологија]; консултации за

програми и
физичка

безбедноста на Интернет; консултации за
безбедност на податоци; услуги на кодирање

конверзија
податоци

умножување
конверзија на

вештачки
на

компјутерски
освен

од

областа

на индекси на
на
Интернет

на

информации
[услуги
на

конверзија;оветување
за
компјутерски
програми; изнајмување веб [интернет]

податоци;
надгледување

сервери; услуги за заштита на компјутери од
вируси;
советување
за
заштеда
на

заради;откривање неовластен пристап или
повреда
на
податоци;електронско

енергија;истражувања на полето на заштита

нагледување

на
животната
средина;
обезбедување алатки за пребарување по

идентификација заради откривање кражба на
идентитет
преку
Интернет;

интернет; дигитализација
[скенирање];
анализа

електронско надгледување на користење
кредитни картички заради откривање измами

на
на

документи
ракопис

компјутерски

на

податоци

системи

за

лична

[графологија];
обезбедување
научни
информации, совети и консултации во однос

преку Интернет

на намалување на емисијата на јаглен;

(210) TM 2018/386

процена на квалитетот на непречесени дрва;
процена на квалитетот на волна; следење

(442) 31/07/2018
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

компјутерски системи со далечински пристап;
анализа
на
водата;

ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, MK

(220) 19/04/2018

(540)

успуги на научни лаборатории; енергетска
ревизија; советување за правење вебстраници;

софтвер

како

услуга

[ЅааЅ];

советување во врска со информатичка
технологија; научно истражување; хостирање
сервери;
клинички
испитувања;
чување резервни копии на податоци надвор
од
мрежата;
епектронско
зачувување
податоци;
давање
информации
за
компјутерски технологии и програмирање
преку
интернет-страници;
картографски
услуги; обработка во облак [Cloud computing];
услуги на надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни
услуги
од
областа
на
технологијата;советодавни услуги од областа
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(531) 02.09.25;27.05.24
(210) TM 2018/408

(220) 25/04/2018

(551) индивидуална

(442) 31/07/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

Скопје, MK

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

CRYPINEO

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(551) индивидуална
(510, 511)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

кл. 5 фармацевтски производи

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

(210) TM 2018/409

производи;

(220) 25/04/2018

зрнести

производи;

животни

(442) 31/07/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

пивски слад

Скопје, MK

(210) TM 2018/421

(540)

(442) 31/07/2018
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o.

CRICEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2018/417

(220) 27/04/2018

(442) 31/07/2018
(731) „Кликер маркетинг“ дооел

(220) 02/05/2018

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,
HR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RINOLAN ALERG

ул. Димитар Беровски бр. 9, 1000, Скопје,
MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2018/422

(220) 02/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE
SANAYI ANONIM SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak
Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR

Трговски марки
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(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бањи за медицински цели; дезодоранси што

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

не

(540)

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и ветеринарни апарати и инструменти;

се

за

лична

употреба

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; суви материјали;
терапевтски
и
помошни
помагала
прилагодени за хендикепирани лица; апарат
за масажа; апарати, помагала и предмети за
доенчиња; апарати за сексуална активност,
помагала и предмети; шишиња за бебиња;
прстени за олеснување на растењето на
заби, апарати за нега; породилни појаси;

(591) бела, жолта, црвена

назални
аспиратори;
медицински

(531) 26.01.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24

испарувачи

за
цели

текстил и замени за текстил;

кл. 3 препарати за белење и други материи
за перење; препарати за чистење, полирање,

постелнина за домаќинство; завеси од
текстил или пластика; вреќи за спиење за

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
дезодоранси, есенцијални масла, козметика,

бебиња; пелени за менување на пелена

препарати

(210) TM 2018/423

за

шминка,

препарати

за

(220) 02/05/2018

отстранување шминка, лосиони за коса, бои
за коса, спреј за коса, препарати за

(442) 31/07/2018
(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE

обновување коса, шампони за коса,
препарати за маска за коса, препарати за

SANAYI ANONIM SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak

зацрвстување на коса, коса; депилатори,
восок за депилација; препарати за бричење;

Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR

состојки

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

импрегнирани

со

козметички

лосиони;
средства
за
чистење
кл. 5 фармацевтски производи, медицински

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

и
ветеринарни
препарати;
санитарни
препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции
прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; диететски додатоци за
луѓето и животните; малтери, материјали за
преврски; материјал за пломбирање на
забите,
забен
восок;
средства
за
дезинфекција; препарати за уништување на
штетници; фунгициди, хербициди; лековити
шампони, сапуни, лосиони и средства за
чистење;

пелени

за

бебиња

[салфети],

детски панталони [панталони]; подготовки за
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кл. 3 препарати за белење и други материи

постелнина

завеси

од

за перење; препарати за чистење, полирање,

текстил или пластика; вреќи за спиење

за

домаќинство;

за

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
дезодоранси, есенцијални масла, козметика,

бебиња; пелени за менување на пелена

препарати за шминка, препарати за
отстранување шминка, лосиони за коса, бои

(210) TM 2018/426

(220) 03/05/2018

за коса, спреј за коса, препарати за
обновување коса, шампони за коса,

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за консалтинг и софтверски
услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје

препарати за маска за коса, препарати за

ул. Радишанска бр. 3 а, 1000, Скопје, MK

зацрвстување на коса, коса; депилатори,
восок за депилација; препарати за бричење;

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

состојки
лосиони;

(540)

импрегнирани
средства

со
за

козметички
чистење

кл. 5 фармацевтски производи, медицински
и
ветеринарни
препарати;
санитарни
препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; диететски додатоци за
луѓето и животните; малтери, материјали за
преврски; материјал за пломбирање
забите,
забен
восок;
средства

на
за

дезинфекција; препарати за уништување на
штетници; фунгициди, хербициди; лековити
шампони, сапуни, лосиони и средства за
чистење; пелени за бебиња [салфети],
детски панталони [панталони]; подготовки за
бањи за медицински цели; дезодоранси што
не
се
за
лична
употреба
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и ветеринарни апарати
вештачки екстремитети,

и инструменти;
очи и заби;

ортопедски производи; суви
терапевтски
и
помошни

материјали;
помагала

прилагодени за хендикепирани лица; апарат
за масажа; апарати, помагала и предмети за
доенчиња; апарати за сексуална активност,
помагала и предмети; шишиња за бебиња;
прстени за олеснување на растењето на
заби, апарати за нега; породилни појаси;
назални
аспиратори;
испарувачи
за
медицински
цели
кл. 24
текстил и замени за текстил;
Трговски марки

(591) црна, портокалова, сина, зелена, бела
(531) 27.05.09;27.05.11;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 професионално бизнис консултирање,
агенции за рекпамирање, ажурирање и
одржување

информации

во

регистри,

ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци, анализа на
цени, аукционерство, аутсорсинг услуги
(подршка на бизниси), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис менаџмент кај уметничките професии,
бизнис

менаџмент

на

хотели,

бизнис

пребарување, бизнис проценки, бизниси
(услуги за преместување на бизнисите),
вработување
рекпамен

персонал,
материјал),

дизајнирање
економско

прогнозирање, експерти за ефикасност,
изнајмување рекламен простор, испитување
на

јавното

мислење,

консултации

за

стратегија на комуникации во односи со
јавноста, маркетинг, маркетинг истражување,
маркетинг
комерцијални

студии,
обезбедување
и
деловни
контакт-

информации, оптимизација на сообраќајот на
интернет страници, пребарување податоци
во компјутерски датотеки за трети лица,
раководење со датотеки, систематизација на
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информации

во

компјутерски

бази

на

податоци, советување за бизнис работење и
организација, услуги за телемаркетинг,
услуги на деловно посредување кои се
однесуваат на поврзување на потенцијални
приватни инвеститори со претприемачи кои
бараат
кл. 42

средства
анализа на компјутерски системи,

давање

информации

за

компјутерски

технологии и програмирање преку интернет
страници, дигитализација на документи
(скенирање),
електронско
податоци,
изработка
на

зачувување
компјутерски

програми, индустриски дизајн, инсталирање
компјутерски
програми,
конверзија
на
компјутерски програми и податоци (освен
физичка
конверзија),
консултации
за
безбедност на податоци, креирање и
одржување веб (интернет страници) за други,
надгледување компјутерски системи заради
неовластен
пристап
или
повреда,
обновување компјутерски бази на податоци,
одржување

компјутерски

програми,

осовременување компјутерски програми,
советодавни
услуги
од
областа
на
компјутерска
врска
со

технологија, советување во
информатичка
технологија,

советување на полето на компјутерски
хардвер, софтвер како услуга, услуги на
кодирање

податоци,

хостирање

сервери,

чување на резервни копии на податоци
надвор од мрежата
(210) TM 2018/427

(220) 03/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија

(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 алва, ароми за колач, бадеми (слатки
врз база на бадеми), бадеми пржени во
шеќер, бисквити, бомбони, ванилија /арома/,
ванилин /надоместок за ванилија/, вафли,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени
жита), зобени снегулки, какао, какао
(производи од какао), карамел бомбони,
кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе),
кафе (растителни производи што го
заменуваат кафето), марципан /слатки од
шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на
луѓето /не е за медицинска употреба/, мед,
медени слатки, мента (бомбони од мента),
мента за слатки, ароматични, овошни слатки,
палачинки, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,
пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки,
слад (екстракт на слад) за исхрана, слад
(слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацврстување на
сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за
слатки), слатки од бадем, торти, украси за

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

/напивка/,
производи,

ул. Гевгелија бр. 18, 1480, Гевгелија, MK

чоколада,
шеќерни

шеќер,
шеќерни
производи
за

украсување
божиќни
дрва
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на: алва, ароми за колач,
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бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми

(510, 511)

пржени

бомбони,

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;

ванилија /арома/, ванилин /надоместок за
ванилија/, вафли, гуми за џвакање, жита

производи од тутун; замени за тутун што не
се за медицинска или куратина употреба;

(снегулки од сушени жита), зобени снегулки,
какао, какао (производи од какао), карамел

цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за
виткање на цигари; кутии за цигари; филтри

бомбони, кафе, кафе (пијалоци врз база на
кафе), кафе (растителни производи што го

за цигари; хартија за виткање цигари;
електронски цигари; течност за електронски

заменуваат кафето), марципан /слатки од

цигари; производи за пушачите; кибрити

шеќер и бадем/, матична млеч за исхрана на
луѓето /не е за медицинска употреба/, мед,

(210) TM 2018/432

медени слатки, мента (бомбони од мента),
мента за слатки, ароматични, овошни слатки,

(731) DC Comics

палачинки, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,

2900 West Alameda Avenue, Burbank,
California 91505, US

пудинзи, пченкарни снегулки, саќести слатки,

(740) Друштво за застапување од областа на

слад (екстракт на слад) за исхрана, слад
(слатки од слад) за исхрана, слад за исхрана,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
сладолед (средства за зацврстување на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

во

шеќер,

бисквити,

(220) 04/05/2018
(442) 31/07/2018

сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за
слатки), слатки од бадем, торти, украси за
слатки /за јадење/, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко
/напивка/,
производи,

чоколада,
шеќерни

шеќер,
шеќерни
производи
за

украсување божиќни дрва
(210) TM 2018/431

(220) 04/05/2018

(442) 31/07/2018
(300) 20170663.3 09/11/2017 KG
(731) Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.02.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
кинематографски

филмови

кој

вклучуваат комедија, драма, акција, авантура
и/или
анимација,
и
кинематографски
филмови за емитување на телевизија кои
влкучуваат комедија, драма, акција, авантура
и/или анимација; аудио видео дискови, и
DVD кои вклучуваат музика, комедија, драма,
акција, авантура, и/или анимација; аудио

(591) сина, бела
(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
Трговски марки

видео дискови, и DVD кои вклучуваат музика,
комедија, драма, акција, авантура, и/или
анимација;

стерео

слушалки;

батерии;

бежични телефони; ЦД плеери; аудио и
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видео плеери што може да си симнуваат за

аудиовизуелна и мултимедијална содржина

медиумска содржина со мултимедијални и

преку интернет и глобални комуникациски

интерактивни
функции,
софтвер
за
пребарување на видео записи и анотации,

мрежи; софтвер за видео игри; софтвер за
компјутерски игри; компјутерски игри кои се

софтвер за заштита на содржината, софтвер
за управување со база на податоци, софтвер

симнуваат; интерактивни програми за видео
игри; касети и дискови за компјутерски игри;

за синхронизира на база на податоци;
компјутерски
програми
за
пристап,

софтвер за преземање на компјутерски игри
за употреба на мобилни телефони, таблети и

прелистување и пребарување на онлјан бази

персонални компјутери кој што се симнува;

на податоци, софтвер кој им овозможува на
корисниците да играат и програмираат

програми за електронски игри;софтвер за
електронски игри за мобилни телефони,

аудио, видео, текст и мулти-медијални
содржини поврзани со забава; апликации за

таблети, персонални компјутери, и рачни
електронски уреди; софтверски и хардверски

компјутерски
складирање

програм за игри во виртуелна реалност;
кинематографски филмови што се симнуваат

софтвери за стриминг и
аудио-визуелна
медиумска

содржина; софтвер за компјутерски игри за

и

употреба на мобилни и целуларни телефони;
програми за видео и компјутерски игри;

белетристички и небелетристички приказни
на најразлични теми обезбедени преку

касети (cartridges) за видео игри; софтвер за
компјутерски и видео игри; софтвер за

услуга
на
видео-на-барање
demand); магнетно кодирани

компјутерски игри за машини за игра
вклучувајќи слот машини; компјутерски

картички, имено, картички за телефон,
кредитни картичка, картички за пари, дебитни

софвер или фирмвер за игри на среќа на

картички, поклон картички и магнетни клуч

било која компјутеризирана платформа, кои
вклучуваат специјализирани играчки конзоли,

картички; подлошки за маус; празни УСБ
флеш драјв; додатоци за мобилни телефони,

видео-базирани слот машини, автоматски
слот машини и терминали за лотарија; CD-

лаптопи,
таблети,
дигитални
музички

ROM и компјутерски DVD игри и компјутерски
програми, имено, софтвер за поврзување на

часовници, персонални дигитални асистенти,
и електронски направи за читање книги,

дигитални

со

имено, заштитни ракави, навлаки, кутии,

глобална компјутерска информативна мрежа;
софтвер за стриминг на аудиовизуелна и

екрани (faceplates), преслеки (skins), ленти
(straps), и заштитни прекривки за дисплеј

мултимедијална содржина преку интернет и
глобална комуникациска мрежа; софтвер за

екран; слушалки за глава; слушалки за уши;
воки-токи; телефони; мобилни телефони;

стриминг
на
аудиовизуелна
и
мултимедијална содржина на мобилни

слушалки за мобилни телефони; адаптери за
мобилни телефони; очила; додатоци за

дигитални електронски уреди; компјутерски

очила, имено, ленти, врвки за на врат, ленти

софтвер за безжична достава на содржина;
компјутерски
софвер
за
набавување,

за на глава што спречуваат очилата да се
поместуваат на тој што ги носи; очила за

пристапување, и гледање на стрипови, стрипкниги,
филмови, тв
шоу, видеа,
и

гледање; очила за сонце; футроли за очила
за гледање и за очила за сонце; двоглед;

мултимедијална
содржина;
мобилни
апликации за пристапување и стриминг на

декоративни магнети; обележани линеари;
лупа;
микрофони;
спортски
кациги;

видеа
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велосипедски кациги; елеци за пловење;

ранци, торби за на плажа, торби за книги,

публикации кои што се симнуваат како книги

торби за пелени, патни торби, курирски

кои вклучуваат ликови од анимирани
филмови, акциони авантури, комедии и/или

ташни за на рамо, актен ташни, спортски
торби, големи торби, новчаничиња за

драмски филмови, стрипови, стрип-книги,
книги за деца, водич за стратегии, списанија

монети, торбички за на половина што се
носат одзади, ранци, торбички за на

кои вклучуваат ликови од анимирани
филмови, акциони авантури, комедии и/или

половина, торби за пазарење, торби за
пазарење што може повторно да се

драмски филмови, боенки, книги за детски

употребуваат; чадори; паричници; додатоци

активности
забавата

направени од кожа, имено,
женски
чанти
и
појаси

и

списанија

од

полето

на

паричници,
за
рамо

кл. 16 печатени материјали и производи од
хартија, имено, книги со ликови од

кл. 21
стаклени, керамички и земјени
производи, имено, длабоки чинии, плитки

анимирани филмови, акциони авантури,
комедии и драмски филмови, стрипови,

чинии, шолји за кафе, и шолји; стакларија за
пијалаци, имено, бокалчиња, кригли и чаши

стрип-книги,

за

за пиење; комплети за шеќер и млеко;

стратегии, списанија со ликови од анимирани
филмови, акциони авантури, комедии и

книги

за

деца,

бебешки шишенца/шолји; тегли за колачи;
украсни статуетки од порцелан, теракота или

драмски филмови, боенки, детски книги со
активности; канцелариски материјал, хартија

стакло; четки за заби; неелектрични садови
за кафе што не се од благородни метали;

за пишување, плика, тетратки, дневници,
картички
за
белешки,
честитки,

кутии за ручек; садови за ручек; корпи за
хартиен отпад; садови за ладење (кофи со

колекционерски

размена;

мраз); пластични кофи; полици/држачи за во

литографи; пенкала, моливи, кутии за нив,
гуми, мрсни боици, маркери, дрвени боици,

бања; калапи за колачи; прибор за
послужување, имено, лопатки за сервирање

комплети за сликање, креди и табли за
креди; сликички (налепници) и книги за

пити, постоље за торта кое се врти, шпатули,
стугалки за употреба во домаќинство, и

сликички; налепница (ознака), прецртани
слики (со топлина); постери; лепливи

лопатки за торти; чутури; пластични
подметки; термички изолирани садови за

пластични

се

храна или пијалаци; секачи (модли) за

отстранува за нанесување слики за
декоративни цели; монтирани и немонтирани

колачи; отварачи за плутени тапи; шишиња
за вода што се продаваат празни; бокали за

фотографии; насловни страни на книги,
маркери за книги, календари, хартија за

вино; плоснати шишенца за пиење; ракавици
за работа во градина; гумени ракавици за

виткање подароци; хартиени декорации за
забави, имено, хартиени салфети, украсни

домакинство; и сервис за ручање, имено,
хартиени чинии и хартиени чашки; украсни

подметки од хартија, креп хартија, покани,

подметки, што не се од хартија или текстил;

хартиени
чаршави
за
маса,хартиени
декорации за торта; печатени прецртани

крпи
кл. 25 облека за мажи жени и деца, имено,

слики што се аплицираат на вез или на
ткаенина; печатени шаблони за костуми,

кошули, маици, дуксери, тренерки за трчање,
панталони, гаќи, шорцеви, маици со

пижами,
дуксери
и
маици
кл. 18 спортски торби, кенгури за бебиња,

прерамки, облека за на дожд, бебешки
лигавчиња од ткаенина, здолништа, блузи,

сликички

фолии
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фустани, боди за бебиња, прерамки за

услуги на информации и истражувања на

облека (трегери), џемпери, јакни, палта,

пазарот; услуги на рекламирање, имено,

палта за дожд, одела за на снег, вратоврски,
пењуари, шешири, капи, стреички за сонце,

промовирање на производи и услуги од други
преку компјутер или комуникациски мрежи;

ракавици, каиши, марами, облека за спиење,
пижами, долна женска облека, долна облека,

водење на онлајн пазари за други;услуги на
малопродажни онлајн продавници кои што

чизми, чевли, патики, сандали, чорапи,
кратки чизми, папучи со чорапи, облека за

вклучуваат дигитални медиуми, имено,
однапред снимен дигитален звук, видео и

пливање и костуми за маскенбал и за денот

записи на податоци кои што вклучуваат

на
кл. 35

вештерките
услуги на онлајн продавници за

музика, текст, видео, игри, комедија, драма,
акција,
авантура
или
анимација;

малопродажба кои вклучуваат забавна и
едукативна содржина, имено, претплата на

промовирање на производите и услугите на
други преку интернет; обезбедување на

филмови и телевизиски шоуа; услуги на
продавници за малопродажба, услуги на

онлајн управување на компјутерски бази на
податоци и онлајн бази на податоци кои што

онлајн продавници за малопродажба, сите

може да се пребаруваат во полето на

вклучувајќи стоки за потрошувачи и предмети
за подарок, сувенири, колекционерски

забавата за други; услуги на онлајн
рекламирање и маркетинг; обезбедување и

предмети, компјутерски игри, компјутерски
додатоци, ДВД, книги, стрипови, стрип-книги,

изнајмување на рекламен простор на
интернет; обезбедување на онлајн аукциски

однапред снимени аудио книги, електронски
книги, очила за сонче, магнети, накит,

услуги; услуги на споредбено пазарење,
имено
услуги
на
обезбедување
на

привезоци за клучеви, часовници, дрангулии

комерцијални

(trinkets), печатени работи,
карти, постери, уметнички

публикации,
материјали,

потрошувачи и услуги на обезбедување на
споредување на цени; услуги на маркетинг

канцелариски
материјали,
стикери,
канцелариски и школски набавки, ташни,

кл. 38
телекомуникации; услуги на
телекомуникации; обезбедување на онлајн

новчаници, ранци, облека за миленичиња,
прибор и садови за домаќинство и кујна,

капацитети за интеракција во реално време
со други компјутерски корисници во врска со

чаршави

домаќинство,

теми од општ интерес; обезбедување на

сервиси
за
домаќинство,
садови
за
домаќинство, облека, модни додатоци, капи,

онлајн соби за разговор, електронски огласни
табли и форуми за пренесување на пораки

обувки, костуми, додатоци за костуми,
декорации за новогодишна елка, игри,

меѓу корисници; стриминг на аудиовизуелна
и мултимедијална содржина преку интернет;

спортски
производи,
играчки,
украсни
статуетки, храна, кристализиран шеќер за

пренесување
и
доставување
на
аудиовизуелна и мултимедијална содржина

исхрана, и пијалаци; давање информации,

преку интернет; услуги на пренесување на

вести, и коментари во полето на забавната
дејност;
услуги
на
рекламирање
и

видео-на-барање; пренесување на аудио и
видео на барање; стриминг на аудио и

промовирање;
услуги
на
дигитално
рекламирање; прибирање на информации во

визуелна содржина; аудио и визуелно
емитување; пренесување и доставување на

компјутерски бази на податоци; услуги на
маркетинг, рекламирање и промовирање;

аудио и визуелна содржина;
интернет емитување; услуги

и

постелнина
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емитување преку интернет; услуги на аудио

обезбедување

емитување преку интернет; услуги на видео

интерактивни игри што не може да се

емитување преку интернет или други
комуникациски мрежи, имено електронско

преземат; обезбедување на капацитети за
казино и играње игри; услуги на забава,

пренесување на видео клипови; услуги на
емитување
и
обезбедување
на

имено, казино игри; услуги на електронски
казино игри; услуги на забава како развој на

телекомуникациски пристап до видео и аудио
содржина обезбедена преку услуги на видео-

мултиплекс кина и театри, филмски изложби,
дистрибуција на филм; услуги на забава,

на-барање преку интернет; обезбедување на

имено,

пристап на повеќе корисници до глобална
компјутерска мрежа на информации; услуги

телевизиски шоуа што не може да се
преземат преку услуга видео-на-барање;

на соби за разговор; услуги на портали; емаил услуги; обезбедување на кориснички

обезбедување филмови и телевизиски шоуа
што не може да се преземат преку услуга на

пристап на интернет; обезбедување на
онлајн услуги што им овозможуваат на

пренос видео-на-барање; обезбедување на
вебсајт со телевизиски шоуа, филмови и

корисниците да креираат сопствени профили

мултимедијална забавна содржина што не

што вклучуваат информации за социјално
вмрежување; обезбедување на пристап на

може да се преземат, како и информации,
мислења/оценки и препораки во врска

онлајн компјутерски бази на податоци и
онлајн бази на податоци што се пребаруваат

телевизиски
шоуа,
филмови
и
мултимедијална забавна содржина; услуги на

во полето на забавата; обезбедување на
пристап до компјутерски мрежи или интернет

забава
како
развивање,
креирање,
продукција, дистрибуција и постпродукција на

страни кои вклучуваат интерактивни групи за

кинематографски

дискусија, вклучувајќи такви групи за
дискусија во врска со книги, стрипови, стрип-

шоуа, специјални настани и мултимедијална
забавана содржина; услуги на забава како

книги, книги за деца, автори и читање
кл. 41
издавачки услуги; услуги на

театарски, музички и комични изведби во
живо;
услуги
на
забавни
паркови;

електронско издаваштво, имено, објавување
на текст и графички дела на други на он-лајн

презентација на шоуа и/или филмови во
живо или претходно снимени; забавни и/или

написи, новелизација, сценарија, стрипови,

рекреативни информации; услуги на забавни

водичи за стратегии, фотографии и визуелни
материјали; публикации што не може да се

клубови; услуги на фан клубови

преземат како книги со ликови од анимирани
филмови, акциони авантури, комедии и

(210) TM 2018/433

драмски филмови, стрипови, книги за деца,
водич за стратегии, списанија со ликови од

(731) "INDRIT" SH.P.K
Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele,

анимирани

авантури,

Objekt Nr. 1390 kati 1, Vlore / Shqiperi, --

комедии и драмски филмови, боенки, детски
книги со активности и списанија во областа

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

на забава; услуги на електронска/и игра/и
обезбедени преку глобална компјутерска

(540)

филмови,

акциони

времена

обезбедување

употреба

филмови

филмови,

на

и

телевизиски

(220) 04/05/2018
(442) 31/07/2018

мрежа;
обезбедување
на
онлајн
компјутерски, електронски и видео игри;
Трговски марки
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подготвувано
кл. 31

овошје

и

зеленчук

свежо овошје и зеленчук, јаткасти

плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, ананасово
семе, прополис за исхрана на луѓето.
пијалаци од какао со млеко, мед, желеа,

(591) сина, тиркизна, зелена и бела
(531) 07.05.15;26.11.13;27.05.02

бадемови колачи, мусли, мушкатов орев,
алги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
опрема за осветлување, греење,
готвење, ладење, сушење, вентилација,
опрема за стерилизација на вода и греење
на вода за саниарни намени
(210) TM 2018/434

кл. 35

услуги на продажба на големо и

продажба на мало на: путер, путер од
лешник, путер од какао, путер од кикиритки,
путер од кокосов орев, путер од млеко, путер
од лешник и какао, путер од лешник какао и
мед, намаз од лешник и путер од млеко,
намаз од лешник и канела, алгинати за

(220) 07/05/2018

храна, бадеми мелени, масло од кокосов

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за трговија и услуги

орев, масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, снегулки од компири, овошни желеа,

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
с. Дрслајца, Струга, MK

џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје
(орев,
бадем
лешник),
сушено
и

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

подготвувано овошје и зеленчук, свежо
овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња,

(540)

зрнести производи што не се опфатени со
другите класи, ананасово семе, прополис за
исхрана на луѓето. пијалаци од какао со
млеко, мед, желеа, бадемови колачи, мусли,
мушкатов орев, алги
(210) TM 2018/435

(220) 07/05/2018
(442) 31/07/2018

(731) Biocon Limited
20 th KM, Hosur Road, Electronic City,

(591) темно портокалова, бела

Bangalore-560100, IN

(531) 27.05.09;27.05.24;27.05.25
(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа на

(510, 511)
кл. 29 путер, путер од лешник, путер од
какао, путер од кикиритки, путер од кокосов
орев, путер од млеко, алгинати за храна,
бадеми мелени, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, снегулки од компири, овошни желеа,
џем од ѓумбир, морски алги, јаткасто овошје
(орев,

бадем
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кл. 5 фармацевтски производи и медицински

бизнис),

препарати

испитување, бизнис истражување, бизнис

кл. 10 медицински и терапевтски апарати и
инструменти

консултирање
консултирање),

(210) TM 2018/436

вработување персонал (НР логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази

(220) 07/05/2018

бизнис

информации,

бизнис

(професионално
бизнис
бизнис
проценки,

(731) Biocon Limited

на
податоци
информации во

20 th KM, Hosur Road, Electronic City,

податоци); компјутерски бази на податоци

Bangalore-560100, IN
(740) Друштво за застапување од областа на

(собирање информации во компјутерски бази
на податоци), компјутерско рекламирање

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

преку интернет, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

медиуми), за малопродажба, консултации за
раководење со персонал, консултирање

(442) 31/07/2018

(професионално

(систематизација
компјутерски бази

бизнис

на
на

консултирање),

маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно
рекламирање,
односи
со

Basalog One
(551) индивидуална
(510, 511)

јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални
и
рекламни
цели,

кл. 5 фармацевтски производи и медицински

организирање
комерцијални

препарати
кл. 10 медицински и терапевтски апарати и
инструменти

трговски
саеми
за
и
рекламни
цели,

организирање

бизнис

конференции

(маркетинг, продажба, менаџмент), семинари
и обуки од областа на бизнисот; помош во

(210) TM 2018/439

(220) 08/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) АИТОНИКС ДООЕЛ
ул. Васил Ѓоргов 20А бизнис центар
Менхетен кат 1, 1000, Скопје, MK

водењето
бизнис,
бизнис
консалтинг,
медијација за започнување бизнис локално и
меѓународно;
компјутерски

пребарување
датотеки за

проценки (бизнис

проценки),

податоци во
трети лица,
раководење

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

(советодавни услуги за бизнис раководење),
раководење со датотеки (компјутеризирано

(540)

раководење со датотеки), раководење со
персонал (консултации за раководење со

(591) Портокалова, темно сива, бела
(531) 27.05.01

персонал), систематизација на информации
во компјутерски бази на податоци, собирање
информации

во

компјутерските

бази

на

(551) индивидуална
(510, 511)

податоци, советување за бизнис работење,
советување
за
бизнис
работење
и

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

организација, услуги за преместување на
бизнисите, увоз-извоз и трговија на големо и

управување со работата; канцелариски
работи; аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси],

бизнис

(помош

Трговски марки
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водењето

мало
со
компјутери
кл. 37 инсталирање, одржување и поправка
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на

компјутерски

одржување

кои

хардвер;
се

услуги

однесуваат

за

далечински пристап;следење на компјутерски

на

системи за откривање дефекти;следење на

компјутерски хардвер; дијагностички услуги
за одржување на компјутери; информации за

компјутерски системи
неовластен пристап

поправки
кл. 42 Компјутерски решенија; компјутерско

податоци; сигурносно копирање на податоци
вон-страната;аутсорсинг даватели на услуги

програмирање;
(изработка на

компјутерски
компјутерски

програми
програми);

во областа на информатичката технологија;
дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на

анализа

компјутерски

системи;

амбалажи); контролирање на квалитетот;

компјутерски
системи
(програмирање
компјутерски ситеми); компјутерски програми

компјутерски бази на податоци (обновување
компјутерски
бази
на
податоци);

(советување за компјутерски програми);
заштита на компјутери од вируси (услуги за

истражување и развој за други;обезбедување
алатки за пребарување по интернет;

заштита
на
компјутери
од
вируси);
советување за компјутерска технологија;

серверски хостинг; софтвер како услуга
[ЅааЅ];п ремерување; истражувања во

советување

техниката;технички

на

за

компјутерска

безбедност;

за откривање
или кршење

проекти

на
на

(проучување

компјутерски хардвер (советување на полето
на компјутерски хардвер); конверзија на

технички проекти); техничко пишување;
технолошки консултации; советување за

податоци од физички на електронски носачи;
размена на компјутерски програми и

телекомуникациска технологија; компјутерски
програми
(осовременување
на

податоци [конверзија која не е физичка];
одржување (креирање и одржување) веб

компјутерските програми); советување за веб
дизајн; Развој и дизајнирање на мобилни

[интернет] страници за други; креирање и

апликации, услуги за услуги на хостирање на

дизајнирање на мрежно базирани индекси на
информации
за
други
[информатички

web страници, услуги на дизајнирање на web
страни,
работа
на
електронски

технолошки
безбедност

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги
на
дизајн
во
областа
на

услуги]
советување
на
податоци;
услуги

за
за

енкрипција на податоците;дигитализирање
на документи [скенирање]; умножување

информативни
програмирање,

технологии,
компјутерско
телекомуникација,

компјутерски

комуникациски

мрежи,

програми;

електронско

компјутеризирани

складирање на податоци; електронско
следење на личните податоци за откривање

комуникации, услуги на менаџмент на центри
на податоци и глобални комуникациски

на кражба на идентитет преку интернет;
електронско следење на активноста на

мрежи; обезбедување услуги на центри на
податоци; хостирање (хостинг), складирање

кредитни картички за откривање измама
преку
интернет;
советување
за

и одржување на \л/еб сајтови, \л/еб центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

информатичка

(IT);

сервери како и на дигитална содржина и

обезбедување информации за компјутерска
технологија и програмирање преку веб-

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

страница;инсталирање
компјутерски
програми; советување за безбедност на

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

интернет;одржување компјутерски програми;
следење на компјутерски системи со

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
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на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

(442) 31/07/2018
(731) BOSNALIJEK d.d.

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

центри на податоци

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/448

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 08/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) American-Cigarette Company

FERAL KID

(Overseas) Limited
Route de France 17, Boncourt, 2926, CH

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5 фармацевтски производи

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

(210) TM 2018/450

(540)

(220) 09/05/2018

(442) 31/07/2018
(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
(540)

FERAL DAILY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) бела, црна, сива
(531) 25.01.09;26.01.04;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тугун, сиров или преработен;
тутун за виткање; тутун за луле; производи
од тутун; замена за тутун (не е за
медицински цели); пури, цигарило (мали
цигари); запалки за цигари; запалки за пури;
кибрити; артикли за пушачи; хартија за

(210) TM 2018/458

(220) 10/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје
ул. Црвена Вода бр. 7/17, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

виткање цигари, обвивки за цигари, филтри
за цигари; џебен апарат за виткање цигари;
рачни машини за полнење на тутун во
хартиени обвивки; електронски цигари;
течности за електронски цигари; производи
од тутун наменети за загревање
(210) TM 2018/449
Трговски марки

(220) 09/05/2018

(531) 26.05.02;26.05.18
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41
образовни услуги;подготвување
настава;забава;спортски
и
културни

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
како
и
за

активности, вариети, клубови (услуги на
клубови) /забава или одгледување/, модни

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,

агенции за уметници, музејски услуги
/презентација, изложби/, објавување текстови

пластични материи во сурова состојба;
вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар,

/текстови што не се рекпамни/, планирање

производи за калење и заварување; хемиски

приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на

материи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; лепливи

приредби), разговори (организирање и
водење на разговори), разонода, семинари

материи што се користат во индустријата
кл. 3 средства за белење и други материи за

(организирање
и
водење
семинари),
симпозиуми (организирање и водење на

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

симпозиумите),

разонода

есенцијални масла, козметички производи,

разонода),
конференции
и водење конференции),

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 35 огласување, водење на работење,

забавни паркови, изложби (организирање
изложби) во културни или воспитни цели,

управување со работи, канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало и

натпревари
(организирање
натпревари)
/обука или забава/, слободно време (услуги

увоз-извоз со: Хемиски производи за
индустријата, науката, фотографиите, како и

врзани

за

(упатство
за
(организирање

за

разонода,

исполнување

на

слободното

време)
(210) TM 2018/460

земјоделството,

градинарството

и

шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
(220) 11/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар,
производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; лепливи

извоз Скопје

материи што се користат во индустријата;

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр.
114, 1000, Скопје, MK

средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,

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

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

(540)

лосиони за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2018/461

(220) 11/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увозизвоз Скопје
(591) бела, светло и темно зелена
(531) 26.01.04;26.01.18
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

есенцијални масла, козметички производи,

(540)

лосиони за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2018/462

(220) 11/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Laticrete International, Inc., A
Connecticut Corporation
One Laticrete Park North Bethany, CT 065243423, US

(591) бела, црвена, сина

(740) Друштво за застапување од областа на

(531) 26.01.03;26.04.18;27.05.24

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
како
и
за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични

материи

во

сурова

состојба;

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар,
производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; лепливи
материи што се користат во индустријата
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало и
увоз-извоз

со:

Хемиски

производи

за

индустријата, науката, фотографиите, како и
за
земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар,
производи за калење и заварување; хемиски
материи

за

конзервирање

прехранбени

производи; материи за штавење; лепливи
материи што се користат во индустријата;
средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
Трговски марки

(591) црна, бела и сива
(531) 26.04.01;26.15.09;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката,
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството

за
и

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; смеси за гаснење
и спречување пожар; препарати за калење и
заварување метали; супстанции за штавење
на животински

кожи;

адхезиви (лепливи

материи) наменети за индустријата; кит
(мека, леплива смеса) и други пасти и
полнила; компост, природни и вештачки
ѓубриња; биолошки препарати за употреба во
индустријата и науката; хемиски препарати
за индустриска употреба; хемикалии за
бетон; средства за врзување, вклучувајќи и
врзувачи за бетон на база на вода; средство
на база на вода за намалување на
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испарувањето на бетонот; препарати за

сувоземни возила]; Машински спојници и

хемиско сврзување за индустриски цели,

трансмисиски елементи [освен за сувоземни

имено, полимерен латекс како средство за
сврзување за бетон, малтер, гипс, плочки,

возила]; Земјоделски направи [кои не се
рачни]; Инкубатори за јајца; Автоматски

тули, камен, мермер и течен цементов
раствор за употреба во градежништвото;

апарати за продажба; електрични
и
акумулаторски миксери за нанесување

хемиски смеси за хидроизолација за
производи кои се користат во ѕидарството,

каменов лепак на
порцелански
и

врз плочки и други производи кои се користат

кл. 11

во граджништво и на градежни површини,
како што се базени, внатрешни градежни

производство на пареа, варење [готвење],
ладење, сушење, вентилација, снабдување

површини и надворешни градежни површини;
полимерни адитиви во хемиска форма за

со вода и за санитарни намени; претходно
составени системи за туширање и производи

производство или преработка на малтери,
течен цементов раствор, гипс, штуко, бетон и

за тушеви и туш-кабини, имено, простор за
туширање во вид на туш-кабина; када за

други цементни мешавини; латексни адитиви

туширање во форма на основа за туш-

во хемиска форма за производство или
преработка на малтери, течен цементов

кабина; делови за бања, имено одводници за
туш-кабина; вградливи клупи и седишта за

раствор, гипс, штуко, бетон и други цементни
мешавини; препарати за хидроизолација на

туш-кабини; систем за подно греење кој се
состои од електрични калеми за подно

бетон,
освен
боја;
хидроизолациони
мембрани во течна хемиска форма од

греење, подна подлога, термостат за подно
греење и индикатор за грешка на

полимерна гума за употреба при изградба,

електричната жица, кои се продаваат заедно

поправка и одржување на згради; хемиски
соединенија за стврднување на бетон,

како целина; електричен систем за подно
греење, имено, кабли, електрични подлоги и

вклучувајќи соединенија за стврднување на
база на акрил, вода, смола и восок;

сензори кои се продаваат како целина
кл. 17
сурова и полупреработена гума,

врзувачки средства за бетон; супстанции за
стврднување варовник и бетон; производи за

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за
сите тие материјали; Пластика и смола во

конзервација бетон; производи за одржување

обликувана

цемент; врзувачки средства за бетон;
средства за стврднување на бетон и вар,

производството; Материјали за подлошки, за
заптисување и за изолација; Свитливи

производи за заштита на бетон, површински
зацврстувачи на бетон и/или малтер;

неметални цевки и црева; заптивачки
мембрани вклучувајќи ги и оние кои се

агрегати
производи

користат за изградба; заптивачки мембрани и
заштитни слоеви кои се користат во

и
за

агрегатни
зацврстувачи;
конзервација на бетон;

керамички плочки,
камени
фурнири

апарати за осветлување, греење,

форма

за

користење

во

производи за конзервација на бетон; полнила

градежништво;

за пукнатини и спојки; хемиски средства за
извлекување бетонски облик од калап;

кои се користат во градежништво; лепливи
заптивки кои се користат на бетон, малтер,

препарати за одвојување на производ од
калап

цигли и камен за градежна употреба;
ткаенини засновани на база на полиуретан

кл. 7 машини и машински алати, електрични
алати; Мотори и погонски машини [освен за

за заптивање и изолација на згради; звучна
изолација за згради; мембрани за отпорност
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на атмосферски влијанија и парни бариери;

облога; подни облоги, вклучувајќи и подлоги

соединенија

кои содржат абечки агрегати; агрегати за

за

заптивање;

епоксидна

бариера која се користи за бетон и малтер за
градежни
цели

бетон; смеси од цемент и агрегати

кл. 19 градежни материјали [неметални];
Цврсти неметални цевки за градба; Асфалт,

(210) TM 2018/487

(220) 17/05/2018

црна
смола
и
битумен;
Неметални
преносливи конструкции; Споменици, што не

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство,
градежништво, трговија, сообраќај и

се од метал; течен цементен раствор на база

услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт

на епоксид; лепливи (адхезивни) и врзувачки
градежни материјали, имено, малтер, течен

Гостивар
ул.„Мара Угринова“ бр. 144, 1230,

цементен раствор, мастикс и цемент, за
поставување на плочки, тули, камени и други

Гостивар, MK

површински облоги; гипс за градежни
потреби; цементни плочи за градежништво;

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

цементна и песочна мешавина за градежни
потреби; подни подлоги, вклучувајќи ги и
подлогите кои се самонивелираат; подни

Candeo

подлоги, имено, пластични подлоги и
мембрани од ткаенина како и потпирачи и

(551) индивидуална
(510, 511)

подлоги за поставување плочки врз ѕидни,
плафонски и подни подлоги; градежни

кл. 5 фармацевтски производи

материјали, имено, повеќеслојни материјали

(210) TM 2018/489

или мешавина на хидрауличен цемент и
полнила или агрегати; градежни материјали,

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за маркетинг и комуникации

имено, композити или мешавини на
хидрауличен цемент и пополнувачи, како што

ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, MK

се струготини од дрво, неактивни хемикалии,
обликуван камен или мермер кој се користи

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

за смеса од течен латекс кои се користи за

(220) 17/05/2018

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

формирање на подови, ѕидови, тавани,
изолациони плочи или за поправка на истите;
армиран бетон
материјали за

и цементни материјали;
подови; материјали за

обновување на површината на бетонот;
течни
цементни
раствори;
маса
за
пополнување на спојки на база на цемент кај

(531) 24.15.01;27.05.17

која може да се контролира експанзија;
полнила и споеви за пукнатини на бетон;

(551) индивидуална

малтер; малтери за крпење на бетон; систем
за крпење на база на цемент; затварачи и
премачкувачи на база на цемент за бетонски
површини;
самонивелирачка бетонска
Трговски марки

(510, 511)
кл. 35

демонстрација

на

производи,

изнајмување рекламен простор, изложби,
рекламирање, маркетинг, истражување на
пазар, маркетинг на настани, услуги на
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маркетинг
кл.

41

забавни,

спортски

и

културни

(210) TM 2018/491

(220) 18/05/2018

активности,
организирање
натпревари,
приредби (одржување приредби), приредби

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство, трговија и

(организирање
приредби),
разонода,
организирање фестивали, музички концерти,

услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK

музички настапи, услуги на музички концерти,
услуги на музички фестивали, музички

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

концерти во живо, организирање на музички

(540)

настапи
(210) TM 2018/490

VALE-RELAX

(220) 17/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за маркетинг и комуникации
ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Славка Недиќ 14/1, 1000, Скопје, MK

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

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

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(540)

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
препарати;

санитарни

препарати

за

медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,

(591) сина, бела црвена
(531) 27.05.09;27.05.13;27.05.24

средства за дезинфекција, препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
демонстрација на производи,
изнајмување рекламен простор, изложби,
рекламирање, маркетинг, истражување на
пазар, маркетинг на настани, услуги на
маркетинг
кл. 41
забавни, спортски
активности,
организирање

и културни
натпревари,

приредби (одржување приредби), приредби
(организирање
приредби),
разонода,

уништување
хербициди

штетници,

(210) TM 2018/492

фунгициди,

(220) 18/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Спортско здружение САВА СПОРТ
ПЛУС Скопје
ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје,
MK
(540)

организирање фестивали, музички концерти,
музички настапи, услуги на музички концерти,
услуги на музички фестивали, музички
концерти во живо, организирање на музички
настапи
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спортски

и

културни

(731) Друштво за трговија и услуги
БЕКЈАРД ДОО Скопје

активности

ул. Ѓорче Петров бр. Б1/1-47, Скопје, MK
(210) TM 2018/493

(220) 18/05/2018

(540)

(442) 31/07/2018
(731) Спортско здружение САВА СПОРТ
ПЛУС Скопје
ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје,
MK
(540)

(591) тиркизна, бела и темно сива

(591) црна

(531) 26.04.18;27.05.09

(531) 09.07.19;11.01.05;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41
забава,
активности

спортски

и

културни

(210) TM 2018/494

(220) 18/05/2018

кл. 41 организирање на спортски и културни
активности
(210) TM 2018/496

(220) 21/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство,
дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Жилн Верн бр. 12 б, Кисела Вода,

ул. Христо Смирненски бр. 42 - локал 3,
Скопје, MK

Скопје, MK

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, бела, сива и сина
(531) 26.01.06;27.05.01
(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.13.09;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(510, 511)
кл. 16 хартија и производи од хартија

апарати и инструменти, како и апарати и

(210) TM 2018/495

апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за

(220) 18/05/2018
(442) 31/07/2018

Трговски марки

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
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спроведување, вклучување и исклучување,

метал (накит); часовници и хронометриски

трансформирање, акумулирање, регулирање

инструменти; вистински накит и бижутерија;

и контрола на електрична енергија, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

скапоцени камења; украси (накит); ѓердани
(накит); обетки; белегзии; прстени (накит);

или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и

брошеви; алки; привезоци ( накит); привезоци
за ланче; синџирчиња од благородни метали;

механизми за апаратите што се активираат
со жетони, регистарски каси, машини за

медалјони на отварање; петлици за ракави;
медалјони; привезоци за клучеви од

сметање, опрема за обработка на податоци и

благородни метали; привезоци за клучеви со

компјутери, апарати
кл.
38

гаснење пожар
телекоминикации

ситни украси; делови накит од стакло;
вистински или вештачки благородни камења,

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

пластика, обичен или благороден метал за
лична употреба; кутии за накит; рачни и

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

ѕидни часовници и нивни делови; часовници
со функција за безжична комуникација;

хардвер и софтвер

часовници

(210) TM 2018/497

функција; кутии адаптирани за држење на
рачни и ѕидни часовници; природни или

за

(220) 21/05/2018

кои

вклучуваат

мемориска

(442) 31/07/2018
(300) 2017-1018 27/11/2017 LI
(731) Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15 9495 Triesen, LI

синтетички благородни камења од сите
видови и за секаква намена; скапоцени

(740) Друштво за застапување од областа на

накит

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 35
услуги на малопродажба или
големопродажба; услуги на малопродажба

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

или големопродажба преку интернет; услуги
на
комерцијално
промовирање,

камења, особено стаклени скапоцени камења
и вештачки скапоцени камења; камчиња за
од

брусено

стакло

информирање и рекламирање; услуги на
комерцијално промовирање, информирање и
рекламирање преку интернет; организирање
изложби за комерцијални или рекламни цели;
промовирање на продажба; ширење на
реклами
(летоци,
проспекти,
печатен
материјал,
примероци);
собирање
на
најразновидна стока во полза на другите,
исклучувајќи го транспортот на истата,
(531) 03.07.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од благородни
метали или преслечени со нив, кои не се
опфатени со другите класи; накит, скапоцени
камења; тијари, украси за коса од благороден
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овозможувајќи им на потрошувачите лесно
да ги видат и купат тие стоки; собирање на
најразновидна стока во полза на другите,
исклучувајќи го транспортот на истата,
овозможувајќи им на потрошувачите да ги
анализираат таквите производи на веб
страна и лесно да ја купат таа стока; сите
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претходно спомнати услуги во врска со
накит, ѓердани, обетки, белегзии, прстени
како накит, привезоци како накит, привезоци
за ланче, привезоци за клучеви [ситни украси
или синџирчиња], рачни часовници, ѕидни
часовници, украси за накит, фигурини,
декорации
за
прослави,
декоративни
предмети главно направени од стакло,

(591) бела, темно сина
(531) 26.01.18;27.05.08;27.05.17

канделабри, делови за канделабри, апарати

(551) индивидуална
(510, 511)

за осветлување, инструменти за пишување,
ташни, торбички, новчаници, футроли за

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за

мобилни телефони, наочари за сонце, очила,
футроли за наочари за сонце и очила,

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,

стакларија,
стаклени
длабоки
чинии,
стаклени кутии, чаши за пиење, сервиси за

пластични

материи

во

сурова

состојба;

јадење (со исклучок на ножеви, вилушки и

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за

лажици), вазни, свеќници, огледала, рамки за
слики, парфимерија, козметика, електронски

конзервирање
прехранбени
производи;
материи за штавење; лепливи материи што

уреди што може се носат и уреди за следење
на активности што може да се носат, облека,

се
кл. 2

обувки, текстилна стока, мебел, УСБ стикови,
УСБ приклучоци, уреди за складирање на

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи

користат
во
индустријата
бои, фирнајзи, лакови; средства за

податоци компатибилни за УСБ, електронско

за боење; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во

пенкало за користење на екрани на допир,
звучници и звучни системи (особено

прав за сликарите, декоратерите, печатарите
и
уметниците

преносни звучници), ташни, футроли и
прекривки
специјално
дизајнирани
за

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,

слушалки, компјутери, дигитални асистенти и
мобилни телефони; рекламни и промотивни

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

услуги поврзани со претходно споменатите
стоки
(210) TM 2018/498

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски
(220) 18/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

материјали

за

преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
штетници;

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
Трговски марки
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масла

и

масти

за

јадење

инсталациски

услуги,

монтирање

и

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

поправање лифтови и угостителска опрема

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,

(210) TM 2018/500

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

(731) Fehmi Lladrovci nr. 32 (hipermarketi
Interex)

мирудии);
муридии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

Prishtine, Republika e Kosoves, ZB

производи и зрнени производи што не се

СКОПЈЕ

опфатени содругите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/05/2018

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

природно цвеќе; храна заживотни; пивски
слад
(210) TM 2018/499

(220) 22/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за инжинеринг,
производство, сервисирање, ремонт и
монтажа на лифтови РАДЕ КОНЧАР
ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Христо Татарчев бр. 91-Б-2/16, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, портокалова и бела
(531) 26.01.18;26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла
кл. 30

и
масти
за
јадење
кафе, чај, какао и замена за кафе;

ориз; тапиока и саго; брашно и производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како

мирудии);

мирудии;

мраз

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
(591) бела, црвена, зелена, црна
(531) 18.01.16;24.15.02;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7

лифтови, лифтови за станбени и

деловни згради, панорамски и луксузни
лифтови, лифтови за посебна намена,
фасадни лифтови, теретни и малотеретни
лифтови,
хидраулични
подигнувачки
платформи
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
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овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2018/501

(220) 23/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Lutosa
Zone Industrielle Vieux Pont 5, 7900 LEUZEEN-HAINAUT, BE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
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(540)

LUTOSA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

конзервирано, смрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук; производи од
компир и производи на база на компир,
вкпучувајќи компирови снегулки, закуски од
компир, претходно варени компири, крокети,
пржени
компири,
претходно
испржени
компири, замрзнати компири, компиров чипс,
галети и палачинки од компир; преработени
производи
преработени

од
компири;
производи
од

замрзнати
компири;

производи од сладок компир и производи на
база на сладок компир, вклучувајќи снегулки
од сладок компир, закуски од сладок компир,
претходно варени слатки компири, крокети,
пржени слатки компири, претходно испржени
слатки компири, замрзнати слатки компири,
чипси од сладок компир, галети и палачинки
од сладок компир; преработени производи од
сладок компир; замрзнати преработени
производи од сладок компир; подготвени,
варени, свежи, конзервирани или замрзнати
јадења и подоготовки на база на зеленчук,

(591) црна, портокалова
(531) 27.05.01;27.05.21
(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, магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање, компактни
дискови, ДВД-а и други дигитални медии за
снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси,

машини

за

сметање,

опрема

за

обработка
на
податоци,
компјутери;
компјутерски софтвер; апарати за гаснење

скроб, компири и слатки компири

пожар
кл. 35

(210) TM 2018/502

управување со работи; канцелариски работи;
особено малопродажба и големопродажба на

(220) 23/05/2018

огласување; водење на работење;

(442) 31/07/2018
(731) ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 137/2, 1000, Скопје,

заштитна

MK

општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на

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

и

работна

облека

и

опрема

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и

поединците

(540)
(210) TM 2018/503

(220) 23/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company)

Трговски марки
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9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

направи (кои не се рачни); инкубатори за

46268, US

јајца

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

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(540)

апарати и инструменти,како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и

VIBALLA
(551) индивидуална

обучување;

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување

спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

штетници,
фунгициди,
инсектициди

или контрола
апарати
за

(210) TM 2018/510

хербициди

и

(220) 28/05/2018

апарати

и

инструменти

за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;

(442) 31/07/2018
(731) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах

автоматски

бр.52, 7000, Битола, MK

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(540)

машини

и

механизми

за

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација,

снабдување

со

вода

и

санитарни намени
(210) TM 2018/512

(220) 30/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство трговија
на големо и мало увоз-извоз и услуги

(591) бела, црна
(531) 26.11.13;27.05.17
(551) индивидуална

НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали

ул. Воден бр. 17, 7000, Битола, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

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);
машински елементи за спојување и пренос
(освен

за

копнени
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возила);

земјоделски

(531) 27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 16 слики (ликовна уметност), портрети,

советување на потрошувачите) [продавница

платна (слики врамени или неврамени),

за советување на потрошувачите], анализа

прецртани слики, литографски уметнички
дела, графички слики и модели, графички

(анализа на цените), одговор (телефонски
одговор) за претплатниците што не се

цртежи, графички репродукции, гравирани
уметнички предмети, акварели, бакрорез

достапни, проценки (бизнис проценки),
договарање претплати на весници за трети

кл. 21 уметнички дела од порцелан теракота
или
стакло

лица,
уметнички
професии
(бизнис
менаџмент кај уметничките професии),

кл.

помош

утврдување

42

автентичност

на

(помош

во

водењето

бизнис),

уметнички
дела,
уметнички
дизајн,
дизајнирање, индустриски дизајн, графички

аукционерство, ревизија, лепење плакати,
книговодство,
бизнис
консултирање

дизајн, дизајнирање облека, дизајнирање
амбалажи

(професионално
бизнис
консултирање),
бизнис информации, бизнис испитување,

(210) TM 2018/513

бизнис истражување, советување за бизнис
работење и организација, помош во

(220) 30/05/2018

(442) 31/07/2018
(731) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ

водењето бизнис, бизнис менаџмент

Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,

(услуги за преместување на бизнисите),
комерцијално-информативни
агенции,

Пробиштип, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

комерцијални информации и советување на
потрошувачите [продавница за советување

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

на потрошувачи], помош за комерцијално или

(540)

индустриско
работење,
медиуми
(презентација

КАКО СЕ ДОГОВОРИМЕ, ТАКА
ИЗЛЕЗЕ!

на

хотели, советување за организирање на
работењето, бизнис проучување, бизниси

комуникациски
на
стоки
на

комуникациски медиуми) за малопродажба,
служби
за
споредување
(служби
за

(551) индивидуална

споредување
на
цените),
собирање
статистички податоци, компјутерски датотеки

(510, 511)

(средување на информации во компјутерски

кл. 35 книговодство, сметки (изработка на
изводи
од
сметки),
комерцијална

датотеки),
компјутерски
датотеки
(систематизација
на
информации
во

администрација на издавањето лиценци за
стоки
и
услуги
за
други
лица,

компјутерски
датотеки),
(професионално
бизнис

административна обработка на нарачките за
купување,
рекламирање
[огласување],

потрошувачи (комерцијални информации и
советување на потрошувачи) [продавница за

агенции

советување на потрошувачите], анализа на

за

рекламирање,

преку
пошта,
(ажурирање на

рекламен
рекламниот

рекламирање
материјал
материјал),

цените,
пребарување
компјутерски документи

консултирање
консултирање),

податоци
во
за трети лица,

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи), рекламен простор (изнајмување

претставување
на
стоките,
директно
поштенско
рекламирање,
ширење
на

рекламен
простор),
советување
на
потрошувачите (комерцијални информации и

рекламните
огласи,
дистрибуција
на
примероци, копирање документи, економско
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прогнозирање,
агенции

за

експерти

за

вработување,

ефикасност,
проценка

фотокопирање, испитување (испитување на

на

јавното мислење), презентација на стоки на

стеблата во шумите, проценка на волна,
изложби
(организирање
изложби)
од

комуникациски медиуми, за малопродажба,
служби за споредување на цените, обработка

комерцијален
и
рекламен
карактер,
раководење со датотеки (компјутизирано

(административна обработка на нарачките за
купување),
обработка
(обработка
на

раководење со датотеки), прогнозирање
(економско прогнозирање), класификација на

текстови), услуги за набавки за трети
лица[купување производи и услуги за други

волна, агенции за увоз и извоз, помош за

фирми], психолошко тестирање за селекција

индустриско
работење
(помош
за
комерцијално или индустриско работење),

на персонал, односи со јавноста, објавување
рекламни текстови, рекламирање, агенции за

информативни
информативни

агенции
агенции),

(комерцијалносоветување за

рекламирање,
подготвување
рекламни
рубрики, изнајмување рекламен материјал,

организирање
проучување,

на
работењето,
бизнис
бизниси
(услуги
за

рекламни текстови (објавување рекламни
текстови), рекламни текстови (пишување

преместување на бизнисите), комерцијално-

рекламни текстови), нарачки за купување

информативни агенции, информации (бизнис
информации),
испитување
(бизнис

(административна обработка на нарачките за
купување), рекламирање преку радио, радио

испитување),
истражување),

реклами,
персонал),

истражување
фактурирање ,

(бизнис
услуги за

вработување
(вработување
услуги за преместување на

дизајн на страници, за рекламни цели,
раководење (советнички услуги за бизнис

бизнисите, изнајмување рекламен простор,
изнајмување време за рекламирање на

раководење), помош за работење (помош за

медиумите,

комерцијално или индустриско работење),
раководење (компјутизирано раководење со

фотокопирање, изнајмување автомати [за
цигари
или
пијалаци],
изнајмување

датотеки), консултации за раководење
(консултации за раководење со персонал),

(изнајмување
канцелариски машини
и
опрема),
изнајмување
(изнајмување

маркетинг истражување, маркетинг студии,
ангажирање манекени за рекпамирање или

рекламен материјал), копирање (копирање
документи),
проучување
(бизнис

промовирање

за

проучување), малопродажба (презентација

пратење на печатените вести, претплати на
весници (договарање претплати на весници)

на стоки на комуникациски медиуми за
малопродажба),
промовирање
на

за трети лица, изнајмување канцелариски
машини и опрема, компјутерско рекпамирање

продажбата за трети лица, примероци
(дистрибуција на примероци), секретарски

преку интернет, испитување на јавното
мислење,
организирање
изложби
од

услуги,
услуги,

комерцијален

и

карактер,

сметки (изработка на изводи од сметки),

организирање
комерцијални

трговски
саеми
за
или
рекпамни
цели,

статистички податоци (собирање статистички
податоци), претплати (договарање претплати

надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], подготовки за

на весници ) за трети лица, систематизација
на информации во компјутерски датотеки,

исплата, консултации за раководење со
персонал,
вработување
персонал,

подготовување
телекомуникациски
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претплати за телекомуникациски услуги ) за

(подмачкување

трети

за

одржување и поправка на машини, зидарски

претплатници
што
не
се
достапни,
телевизиско
рекламирање,
телевизиски

услуги, десонфектирање, копање бунари,
монтирање
и
поправање
електрични

реклами, тестирање (психолошко тестирање)
за
селекција
на
персонал,
текстови

апарати, багери (изнајмување багери),
уништување (уништување штетници), со

(пишување рекламни текстови, стебла
(проценка на стеблата во шумите), трговски

исклучок на земјоделство, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни

саеми (организирање трговски саеми) за

аларми,

комерцијални или рекламни цели, преписи ,
дактилографски услуги, ажурирање на

надворешност, лепење тапети, поставување
асфалтна површина ( поставување асфалтна

рекламниот
(изнајмување

материјал,
автомати
автомати), обработка на

површина на патишта), градење заштитни
зидови на
пристаништа,
изградба
и

текстови, пишување рекламни текстови
кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

одржување
цевководи,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации,

асфалтирање, зидање, надзор на градежни

поправање

работи,
изолирање
градежни
работи,
изградба на штандови и продавници,

каменолом, полнење тонери за печатачи,
изнајмување
булдожери,
изнајмување

изолирање градби, градби (чистење градби,
надворешни површини), градби (чистење

опрема за градење, изнајмување кранови
(градежна опрема), изнјмување багери,

градби, внатрешни површини), булдожери
(изнајмување
булдожери),
столарија

известување
за
поправки,
поправање
сигурносни брави, поправања (подводни

(поправање), миење автомобили, чистење

поправања),

оџаци, мажини за чистење (изнајмување
машини за чистење), чистење (чистење

мебел), менување гуми, занитнување,
поставување
асфалтна
површина
на

возила), изградба, опрема за градење
(изнајмување
опрема
за
градење),

патишта, ставање покриви на објекти,
антикорозивно заштитување, поставување

информирање за градби, хидроизолирање
(градби), рушење градби, монтирање и

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за

поправање

мебел,

возила), натписи (бојосување или поправка

мебел,
подмачкување
возила),
градење

натписи), надвоз( надзор на градежни работи
), одржување базени, миење возила, лепење

пристаништа, монтирање и поправање на
апарати
аз
греење,
индормирање

тапети, градење поправање скпадишта,
бунари( копање бунари), чистење прозорци,

(информирање за градби), известување
(известување за поправки), монтирање врати

прозорци (монтирање врати и прозорци),
гуми менуваље, вулканизрање гуми, градење

и прозорци, изолирање (изолирање градежни

под вода, тапацирање, поправање тапациран

равботи),
електрични

кај
и

мебел,
лакирање,
чистење
возила,
подмачкување возила, одржување возила

поправање
уреди
за
наводнување,
монтирање кујнска опрема, монтирање и

кл. 42 градежно советување, архитектура,
планирање градби, советување за заштеда

поправање
сигурносни

на енергија, заштита на животна средина(
истражување на полето на заштита на

лица,

телефонски

печки,

обновување
(подмачкување

одговор

одржување

отстранување
пречки
апарати,
монтирање

лифтови, брави (поправање
брави),
подмачкување
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возила),

молерисување,

пумпи,

монтирање,

внатрешност

услуги

обновивање

поврзани

и

со

(обновување
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животната средина) истражување (подводно

(програмирање копјутерски системи), дизајн

истражување), геолошки истрашувања на

(индустриски дизајн), внатрешно уредување,

терен, геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика, давање

дизајнирање графика, планирање градби,
заштеда на енергија (советување за заштеда

простор за веб (интернет ) страници,
индустриски дизајн, премерување земјиште,

на енергија), инжињерство, премерување,
истражување на полето на заштита на

одржување (креирање и одржување) веб
интернет страници за други, испитување

животната средина, подводно истражување,
урбанистичко
планирање,
геолошки

материјали,

истражувања,

физика(

истражување),

дизајнирање

(индустриски

проекти(технички проекти), истражувања на
терен (геолошки истражувања на терен),

дизајн), испитувања (геолошки испитувања,
проекти (технички проекти), премерување

обезбедување алати за пребарување по
интернет, контролирање на квалитетот,

земјиште

внатрешно
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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)
1
1
1
1
2

(210)
TM/2018/0460
TM/2018/0461
TM/2018/0462
TM/2018/0498
TM/2018/0498

3
3
3
3
3
3

TM/2018/0422
TM/2018/0423
TM/2018/0460
TM/2018/0461
TM/2018/0491
TM/2018/0498

5
5
5
5
5
5

TM/2018/0243
TM/2018/0408
TM/2018/0409
TM/2018/0421
TM/2018/0422
TM/2018/0423

5
5
5
5
5
5

TM/2018/0435
TM/2018/0436
TM/2018/0449
TM/2018/0450
TM/2018/0487
TM/2018/0491

5
5
6
7
7
7

TM/2018/0498
TM/2018/0503
TM/2018/0510
TM/2018/0462
TM/2018/0499
TM/2018/0510

9
9
9
9

TM/2015/0354
TM/2018/0432
TM/2018/0496
TM/2018/0502
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9
10
10

TM/2018/0510
TM/2018/0355
TM/2018/0356

10
10

TM/2018/0357
TM/2018/0422

10
10
10
11
11
11

TM/2018/0423
TM/2018/0435
TM/2018/0436
TM/2018/0334
TM/2018/0335
TM/2018/0433

11
11
14
14
14
16

TM/2018/0462
TM/2018/0510
TM/2018/0334
TM/2018/0335
TM/2018/0497
TM/2018/0233

16
16
16
17
18
19

TM/2018/0432
TM/2018/0494
TM/2018/0512
TM/2018/0462
TM/2018/0432
TM/2018/0462

21
21
24
24
25
25

TM/2018/0432
TM/2018/0512
TM/2018/0422
TM/2018/0423
TM/2018/0355
TM/2018/0356

25
25
28
29
29

TM/2018/0357
TM/2018/0432
TM/2018/0233
TM/2018/0417
TM/2018/0434

29
29
29
30
30
30

TM/2018/0498
TM/2018/0500
TM/2018/0501
TM/2013/0868
TM/2018/0287
TM/2018/0329

35
35
35
35
36
37

TM/2018/0497
TM/2018/0500
TM/2018/0502
TM/2018/0513
TM/2009/0259
TM/2018/0439

30
30
30
30
30
31

TM/2018/0378
TM/2018/0417
TM/2018/0427
TM/2018/0498
TM/2018/0500
TM/2018/0417

37
37
38
38
38
38

TM/2018/0499
TM/2018/0513
TM/2018/0062
TM/2018/0146
TM/2018/0321
TM/2018/0432

31
31
32
32
34
34

TM/2018/0434
TM/2018/0498
TM/2018/0386
TM/2018/0500
TM/2018/0431
TM/2018/0448

38
39
39
39
41
41

TM/2018/0496
TM/2018/0287
TM/2018/0334
TM/2018/0335
TM/2018/0062
TM/2018/0146

35
35
35
35
35
35

TM/2013/0868
TM/2018/0062
TM/2018/0146
TM/2018/0224
TM/2018/0233
TM/2018/0287

41
41
41
41
41
41

TM/2018/0224
TM/2018/0233
TM/2018/0334
TM/2018/0335
TM/2018/0384
TM/2018/0432

35
35
35
35
35
35

TM/2018/0384
TM/2018/0426
TM/2018/0427
TM/2018/0432
TM/2018/0434
TM/2018/0439

41
41
41
41
41
41

TM/2018/0458
TM/2018/0489
TM/2018/0490
TM/2018/0492
TM/2018/0493
TM/2018/0495

35
35
35
35

TM/2018/0460
TM/2018/0461
TM/2018/0489
TM/2018/0490

42
42
42
42

TM/2018/0373
TM/2018/0384
TM/2018/0426
TM/2018/0439
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42
42

TM/2018/0496
TM/2018/0512

42
43

TM/2018/0513
TM/2013/0868

43
43

TM/2018/0224
TM/2018/0334

43
45

TM/2018/0335
TM/2018/0502

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
Western Digital Technologies, Inc.
Муслија Хирије
Дарко Гелев
Нада Милошеска
Нена Минчев
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Цаноска Љејља
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експортимпорт Илинден
Димче Палензо Електролукс
Теодор Палензо Електролукс
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани
САМУРАЈ ШАБАН и др. ДОО увоз-извоз Студеничани, с. Студеничани
Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија
МИЛЕ МАРКЕТ - ММ
Друштво за трговија и услуги ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
„Кликер маркетинг“ дооел
PLIVA Hrvatska d.o.o.
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI
KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ЕКСТРА ФУДС ДООЕЛ Гевгелија
Reemtsma Cigarttenfabriken GmbH
DC Comics
"INDRIT" SH.P.K
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
Biocon Limited
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(210)
MK/T/ 2009/259
MK/T/ 2015/354
MK/T/ 2018/62
MK/T/ 2018/146
MK/T/ 2018/224
MK/T/ 2018/233
MK/T/ 2018/243
MK/T/ 2018/287
MK/T/ 2018/321
MK/T/ 2018/329
MK/T/ 2018/334
MK/T/ 2018/335
MK/T/ 2018/355
MK/T/ 2018/356
MK/T/ 2018/357
MK/T/ 2018/373
MK/T/ 2018/378
MK/T/ 2018/384
MK/T/ 2018/386
MK/T/ 2018/408
MK/T/ 2018/409
MK/T/ 2018/417
MK/T/ 2018/421
MK/T/ 2018/422
MK/T/ 2018/423
MK/T/ 2018/426
MK/T/ 2018/427
MK/T/ 2018/431
MK/T/ 2018/432
MK/T/ 2018/433
MK/T/ 2018/434
MK/T/ 2018/435

Трговски марки

Гласник Бр.6/2017

Biocon Limited
АИТОНИКС ДООЕЛ
American-Cigarette Company (Overseas) Limited
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation
Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ
ДОО експорт-импорт Гостивар
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
Друштво за маркетинг и комуникации ПОДИУМ ПЛУС ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје
Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје
Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија и услуги БЕКЈАРД ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЈПР АПЛИКАЦИИ ДОО Скопје
Swarovski Aktiengesellschaft
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Друштво за инжинеринг, производство, сервисирање, ремонт и монтажа на
лифтови РАДЕ КОНЧАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Fehmi Lladrovci nr. 32 (hipermarketi Interex)
Lutosa
ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)
Палензовска Електролукс Силвана
Друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги НАДЈА
ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ
увоз-извоз Пробиштип
Угостителство, туризам и трговија ИНЕКС ГОРИЦА АД Охрид

Трговски марки
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MK/T/ 2018/436
MK/T/ 2018/439
MK/T/ 2018/448
MK/T/ 2018/449
MK/T/ 2018/450
MK/T/ 2018/458
MK/T/ 2018/460
MK/T/ 2018/461
MK/T/ 2018/462
MK/T/ 2018/487
MK/T/ 2018/489
MK/T/ 2018/490
MK/T/ 2018/491
MK/T/ 2018/492
MK/T/ 2018/493
MK/T/ 2018/494
MK/T/ 2018/495
MK/T/ 2018/496
MK/T/ 2018/497
MK/T/ 2018/498
MK/T/ 2018/499
MK/T/ 2018/500
MK/T/ 2018/501
MK/T/ 2018/502
MK/T/ 2018/503
MK/T/ 2018/510
MK/T/ 2018/512
MK/T/ 2018/513
MK/T/ 2013/868
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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

Трговски марки
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(111) 26355

(151) 17/07/2018

(210) TM 2011/873

(220) 11/08/2011

(540)

RAZR

(181) 11/08/2021
(450) 31/07/2018
(732) Boncafe International Pte Ltd
of Boncafe Roasting House, 208 Pandan

(551) индивидуална

Loop, Singapore 128401, SG

поврзани
додатоци,
комјутерски станици,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 9 Производи за кои се бара приоритет
Класа 09: компјутери, таблет комјутери, и
имено
полици,

заградени
исправени

држачи и потпори за држење и полнење на
компјутери, кутии за пренос на компјутери,
заштитни обвивки за компјутери, заштитни и
декоративни кожи, заштити за екран, имено
соодветни или пластични слоеви познати
како кожи за покривање и заштита на
компјутери, влезни и навигациони направи,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, пијалоци на база на млеко,
производи на база на млеко, млечни
производи, пијалоци направени од млечни
производи вклучувајќи јогурт и замрзнат
јогурт
кл. 32

(510, 511)

минерални и сода води и други

безалкохолни пијалоци, имено пијалоци на
база на соја кои се безалкохолни пијалоци,
изотонични пијалоци, овошни џусеви и
овошни сокови, овошни концентрати за
употреба во подготовка на газирани и
негазирани сокови, сирупи и други препарати
за потвување на пијалоци, сите вклучени во
класа 32
(111) 26356

(151) 17/07/2018

(210) TM 2011/1246

(220) 30/11/2011
(181) 30/11/2021
(450) 31/07/2018

(300) 85/365811 07/07/2011 US
(732) Razor USA LLC, a Delaware limited
liability company
16200-A Carmenita Road, Cerritos, California
90703, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Трговски марки

имено, тастатури, глувче, направи за
насочување, и пенкало за компјутери,
компјутерска меморија, имено хард дискови,
пренослива и отстранлива меморија за
употреба со компјутери, мрежна опрема,
имено модеми, рутери и излезни порти за
употреба со компјутери, батерии, адаптери
на струја, компјутерски кабли, кабелски
приклучоци,
далечински
управувачи,
слушалки,

звучници,

звучни

системи

за

употреба со компјутери, и микрофони и веб
камери за употреба со компјутери и
компјутерски

софтвер.

Производи за кои не се бара приоритет
Класа

09:

телефони;жични

и

безжични

телефони за фиксна услуга(ПТТ(пошта,
телеграф и телефон) ПОТС или ПТСН
услуга);мобилни телефони, смарттелефони,
оттаму и додатоци, имено полначи за
батерии и адаптери на струја
(111) 26365

(151) 19/07/2018

(210) TM 2012/1120

(220) 25/10/2012
(181) 25/10/2022

(450) 31/07/2018
(732) ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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Бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка 6

медицински цели; диететски супстанции што

кат лок. 4 Скопје, MK

се користат во медицината, храна за бебиња,

(540)

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 снек барови услуги за сместување и
подготовка на храна

хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални

градежни

материјали,

метални

преносни конструкции, метални материјали
за железнички шини, жици и кабли од обичен

(111) 26250

(151) 06/07/2018

(210) TM 2012/1194

(220) 15/11/2012

метал кои не се електрични, браварски
производи,
мали
метални
производи,

(181) 15/11/2022
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

метални цевки, каси, производи од метал,
кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и трансмисиски

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, MK

елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи (кои не се рачни),

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

инкубатори
за
јајца
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со
вода
и
за
санитарни
намени
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или

(591) жолта, црна и златна
(551) индивидуална

преслечени со нив, кои не се опфатени со

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија

за

собирање

прашина

со

навлажнување
и
врзување,
горива
(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни
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и ветеринарни
препарати
за

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења,
часовници
и
хронометриски
инструменти
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,

канцелариски

материјал,

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
Трговкски марки
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кои не се опфатени во другите класи;

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

печатарски

клишиња

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производи од нив, кои не се опфатени во

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

другите класи, полуфабрикати од пластични
материјали, материјали за подлошки, за

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

заптисување
неметални

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

кл. 18

букви,

и

за

изолација,

свитливи
цевки

кожа и имитација на кожа и

печење,

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

производи
кл. 19
неметални градежни материјали,

производство
на
пијалоци
кл. 33
алкохолни пијалоци (освен пиво)

цврсти неметални цевки за градба, асфалт,

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

црна смола и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

сликарски четки), материјали за правење
четки, производи кои се користат за чистење,

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;

челична волна, сурово и полуобработено

инсталациски

стакло (освен градежно стакло), стакларија,
порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се

кл.
кл. 39

опфатени
со
другите
класи
кл. 22
јажиња, канапи, мрежи шатори,

складирање стока; организирање патувања
кл.
40
обработка
на
материјали

настрешници
од
платно,
надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

кои не се опфатени со другите класи,

на истите; услуги за индустриски анализи и

материјали за полнење душеци (освен од
гума или од пластични материи), сурови

истражувања;
компјутерски

текстилни
влакнести
кл. 23
предено и конец

материи
за текстил

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци;
привремено
сместување

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и

кревети

маси

општествени услуги што ги даваат трети

облека,
обувки
и
капи
килими, рогузини, простирки и

лица за задоволување на потребите на
поединците

кл.
25
кл. 27

и

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од
текстил
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
Трговски марки

услуги

38
телекомуникации
транспортни услуги; пакување и

проектирање и
хардвер
и

развој на
софтвер

(111) 26302

(151) 09/07/2018

(210) TM 2013/1060

(220) 08/11/2013
(181) 08/11/2023
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Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

(450) 31/07/2018
(732) Вик - Дентал ДОО

(540)

ул.Наум Охридски 2а, Скопје, MK
(540)

ARTINIBSA 4%
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 26277

(151) 10/07/2018

(210) TM 2015/130

(220) 03/02/2015

(181) 03/02/2025
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање
стока
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци
(111) 26285

(151) 10/07/2018

(210) TM 2015/591

(220) 04/06/2015

(181) 04/06/2025
(450) 31/07/2018
(732) Inter On Line Trading Group Inc
51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria
(591) бела, портокалова, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл. 39

со

работата;

канцелариски

транспортни услуги; пакување и

складирање
стока;
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;

Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA
(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)

ELEPHANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
чипс од компири, стапчиња од

(111) 26275

(151) 10/07/2018

компири;лешници, кикиритки, индиски ореви,

(210) TM 2015/131

(220) 03/02/2015
(181) 03/02/2025

ф'стаци и бадеми, сушени печени, солени
и/или зачинети; ужина на база на компири

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија ХДФС Скопје

кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,

ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, MK

леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
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Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

печење;

сол,

31 Јули 2018

сенф;

оцет,

сосови

(како

база

на

компири

мирудии); мирудии; мраз; переци; солени

кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз,

бисквити, солени стапчиња, солени переци;
чипс на база на житарки; печени кружни

тапиока и саго; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

лепчиња (bagel chips); мешана ужина
составена од крекери или переци; ужина на

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

база на пченица; житарки готови за јадење;
чипс печен во рерна и печен чипс направен

мирудии); мирудии; мраз; переци; солени
бисквити, солени стапчиња, солени переци;

од тесто

чипс на база на

(111) 26283

(151) 10/07/2018

лепчиња (bagel chips); мешана ужина
составена од крекери или переци; ужина на

(210) TM 2015/592

(220) 04/06/2015
(181) 04/06/2025

база на пченица; житарки готови за јадење;
чипс печен во рерна и печен чипс направен

житарки; печени кружни

(450) 31/07/2018
(732) Inter On Line Trading Group Inc

од тесто

51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria

(111) 26354

(151) 10/07/2018

Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA

(210) TM 2015/1175

(220) 16/11/2015
(181) 16/11/2025

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

(450) 31/07/2018
(732) Здружение на граѓани Медиа Плус

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

25-ти Мај бр. 18, Штип, MK
(540)

(540)

(591) црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; чипс од компира,
стапчиња од компири; лешници, кикиритки,
индиски ореви, ф'стаци и бадеми, сушени
печени, солени
и/или зачинети; ужина на
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

образовни

41

услуги;обука;забава;спортски
активности

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки
услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер

и

софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
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Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

заштита на имот и лица, лични и социјални

(111) 26364

(151) 19/07/2018

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(210) TM 2016/748

(220) 29/07/2016

задоволување на потребите на поединците

(181) 29/07/2026
(450) 31/07/2018
(732) Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ
Илинден

(111) 26415

(151) 17/07/2018

(210) TM 2015/1308

(220) 18/12/2015

(181) 18/12/2025
(450) 31/07/2018
(732) LEK farmacevtska druzba d.d.,

ул. Технолошко Индустриска развојна
зона бр. 15, Скопје, MK

Ljubljana
Verovskova 57, 1526, Ljubljana, SI

ул. Јане Сандански бр.12/2-15, Скопје
(540)

(740) Јорданка Галева

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PLANTEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински чаеви

(591) темносина и жолта
(551) индивидуална

(111) 26417

(151) 17/07/2018

(510, 511)
кл. 12 амортизери

(210) TM 2015/1344

(220) 28/12/2015
(181) 28/12/2025

(111) 26272

(151) 06/07/2018

(210) TM 2016/941

(220) 03/10/2016
(181) 03/10/2026

(450) 31/07/2018
(732) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, US

(450) 31/07/2018
(732) Андреев Иван
ул.Франклин Рузвелт бр. 63А2/10, Скопје,

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

MK

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) светло зелена, темно розе, црвена,
бела, светло/темно сина, зелена, сива, лила,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(591) бела, црна, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30
сладолед;прашок
сладолед;замрзнат
јогурт;средства

за
за

спојување
смесиза
сладолед;вафли;чоколадо;чоколаден
Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

мус;јаткасто

31 Јули 2018

овошје

со

чоколаден

прелив;ванила
кл. 35 рекламирање
(111) 26273

(151) 06/07/2018

(210) TM 2016/1000

(220) 19/10/2016

(181) 19/10/2026
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за угостителство, трговија
(591) црна, бела, сива

и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 23, ТЦ
Рамстор/локал 34, Скопје, MK

кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи за
пури, кутии за кибрити, кутии за пури;
кибрити, хумидори

(540)

DEJA VU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 планирање забави;организирање и
водење
концерти
кл.
43
ресторани;ресторани
самопослужување;кафетерии
(111) 26404

(151) 17/07/2018

(210) TM 2016/1167

(220) 07/12/2016

(181) 07/12/2026
(450) 31/07/2018
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del

со

(111) 26310

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/82

(220) 02/02/2017
(181) 02/02/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Comodita

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции;

метални

материјали

за

железнички шини; жици и кабли од обичен
метал кои не се електрични; железарија,
мали предмети од железо; метални цевки;
каси; производи од обичен метал кои не се
опфатени
Трговски марки

со

другите

класи;

руди

189 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

кои не се опфатени со другите класи;

управување со работи; канцелариски работи

печатени работи; книговезнички материјал;
хартија
за
пишување;
лепила
за

(111) 26381

(151) 19/07/2018

канцелариска и куќна употреба; уметнички
материјали; сликарски четки; машини за

(210) TM 2017/120

(220) 14/02/2017
(181) 14/02/2027

пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за архитектонски дејности

(освен апарати); пластични материјали за

АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за

ул. Рајко Жинзифов бр. 38/1-2, 1000,
Скопје, MK

печатење
кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала,

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

рамки за слики; производи ( кои не се
опфатени во другите класи) од дрво, плута,

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

трска,

рогозина,

врбови

прачки,

рогови,

коски, слонова коска, китови коски, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 садовии кутии за домаќинство или
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за правење

(591) сино-зелена
(551) индивидуална

четки; производи кои се користат за чистење;

(510, 511)
кл. 37
градежни конструкции, поправки,

челична волна; сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло); стакларија,

инсталациски

услуги

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се
опфатени
со
другите
класи

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со нив,

кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,
канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и

индустриски анализи и истражувачки услуги,
изработка и развој на компјутерски хардвер и

торби (кои не се опфатени со другите класи);

софтвер

материјали за полнење (освен од гума или
од пластични материи); сурови текстилни

(111) 26311

(151) 09/07/2018

влакнести
материи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

(210) TM 2017/132

(220) 16/02/2017
(181) 16/02/2027

се опфатени со другите класи; покривки за
кревети;
покривки
за
маси

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија

кл. 27

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

килими, килимчиња, рогозини и

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи; ѕидни тапети (што не се од
текстил)
кл. 28

игри и играчки; производи за

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
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ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

канапи, мрежи, чадори,шатори, едра, вреќи и
торби (кои не се опфатени со другите класи);
материјали за полнење (освен од гума или
од пластични материи); сурови текстилни
(551) индивидуална
(510, 511)

влакнести
материи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

кл. 6 сусти; сусти за душеци, кревети и софи;
обични метали и нивните легури; метални

се опфатени со другите класи; покривки за
кревети;
покривки
за
маси

градежни

кл. 27

материјали;

метални

преносни

килими, килимчиња, рогозини и

конструкции;
метални
материјали
за
железнички шини; жици и кабли од обичен

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи; ѕидни тапети (што не се од

метал кои не се електрични; железарија,
мали предмети од железо; метални цевки;

текстил)
кл. 28

каси; производи од обичен метал кои не се
опфатени
со
другите
класи;
руди

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл. 35 рекламирање; водење на работење;

кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;

управување со работи; канцелариски работи

хартија
за
пишување;
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; уметнички

(111) 26251

(151) 06/07/2018

(210) TM 2017/346

(220) 22/03/2017

материјали; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

(181) 22/03/2027
(450) 31/07/2018
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

мебелот); материјали за обука и настава

игри и играчки; производи за

(освен апарати); пластични материјали за
пакување (кои не се опфатени во другите

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

класи); видови
печатење

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

печатари;

блокови

за

кл. 20 сите видови душеци, мебел, огледала,
рамки за слики; производи ( кои не се

(740) Друштво за застапување од областа на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

опфатени во другите класи) од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови,
коски, слонова коска, китови коски, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 садовии кутии за домаќинство или
кујна; чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за правење
четки; производи кои се користат за чистење;
челична волна; сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло); стакларија,
порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се
опфатени
со
другите
класи
кл. 22 сунѓер; сунѓер за полнење, јажиња,

Трговски марки

MILKA DARK MILK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
чоколадо, чоколада, бонбони, не
медицински слаткарски производи; бисквити,
наполитанки, торти, слатки; сладолед,
замрзнати слаткарски производи
(111) 26252

(151) 06/07/2018

(210) TM 2017/349

(220) 23/03/2017
(181) 23/03/2027
(450) 31/07/2018
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(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts

(540)

corporation)

ТОЛТУ

250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
продажба на моторни возила и
резервни
делови
кл. 37 поправка и одржување на моторни

SPINRAZA
(551) индивидуална

возила
кл. 39 изнајмување (рентање) на превозни

(510, 511)

средства

кл. 44 медицински услуги од областа на
неврологија

(111) 26377

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/510

(220) 16/05/2017
(181) 16/05/2027

(111) 26410

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/412

(220) 11/04/2017
(181) 11/04/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА

(450) 31/07/2018
(300) (40)-2016-0106353 30/11/2016 KR
(732) CHANEL
135, Avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine, FR

ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бр. 12, Карпош, Скопје, MK

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

(540)

(540)

GABRIELLE
(591) светло сина, темно сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало
на
бела
техника,
компјутери,

кл. 3 сапуни за лична употреба, гел за
туширање, шампони, козметика, лосиони за

комјутерска опрема и електрични апарати за

тело
(козметика),
шминка,
парфеми,
колонска вода, парфем, екстракти од

домаќинство
кл. 37 минтирање, одржување и поправка на

цвеќиња (парфеми), парфимирани екстракти
за парфеми, дезодоранси за лична употреба,

бела техника,
опрема

мириси за коса

комјутери

и

компјутерска

(111) 26309

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/499

(220) 11/05/2017

(181) 11/05/2027
(450) 31/07/2018
(732) ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ
ул. Скупи бр. 1, 1000, Скопје, MK
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(111) 26300

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/523

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027
(450) 31/07/2018

(732) Интекс + Ко
ул. Даме Груев бр. 14, 1000, Скопје, MK
(540)
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(450) 31/07/2018
(300) 2017715371 19/04/2017 RU
(732) Philip Morris Products S..A.
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH

(591) црвена, сина, зелена, портокалова,
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
кл.

бебешки

24

крпи

од

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
пелени

од

текстил

текстил;навлаки

за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

перници;постелнина;прекривки
за
душеци;прекривки за кревети;прекривки за
кревети
(јоргани);прекривки
перници;фланел
(ткаенина);чаршафи
кревети
кл.
25

бањарки;бебешки

(облека);лигавчиња

што

не

за
за

комплети
се

од

хартија;ракавици
(облека)
кл. 35 малопродажба (презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми
за
малопродажба);презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26317

(151) 09/07/2018

кл. 34
тутун,
производи
од

(210) TM 2017/524

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

ул. Џумајска бр. 31, Скопје, MK

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

(540)

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

(551) индивидуална

запалки, кибрити

(510, 511)
(111) 26307

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/539
(111) 26304

(151) 09/07/2018

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(210) TM 2017/538

(220) 19/05/2017
(181) 19/05/2027

(450) 31/07/2018

Трговски марки
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(732) Друштво за угостителство, трговија

(210) TM 2017/544

и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

ул.Демир Трајко бр. 26, Карпош, 1000,
Скопје, MK

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)

(591) зелена и црна
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци, привремено сместување
(111) 26332

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/543

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експортимпорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK

(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,
кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи.

(540)
(111) 26334

(151) 04/07/2018

(210) TM 2017/545

(220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експортимпорт ДОО Гостивар
(591) бела, темно сина, зелена, темно
кафена, кафена, жолта, црвена

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи
(111) 26333
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(111) 26337

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/547

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експортимпорт ДОО Гостивар
(591) бела, темно сина, светло зелена, тено
зелена, жолта, црвена

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

Услуги при продажба на големо и

мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи.
(111) 26335

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/546

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги

(591) бела, темно сина, темно зелена,

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експортимпорт ДОО Гостивар

(510, 511)
кл. 35 Услуги при продажба на големo и

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK

мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

(540)

кафена, црвена
(551) индивидуална

(111) 26338

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/548

(220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,
жолта, кафена, црвена

импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

Услуги при продажба на големо и

мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

Трговски марки
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(210) TM 2017/550

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

(591) бела, темно сина, светло зелена,
темно зелена, жолта, црвена
(551) индивидуална

импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи
(111) 26336

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/549

(220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,

(591) бела, темно сина, светло зелена,
жолта, портокалова, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и

транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи

импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK

(111) 26350

(151) 09/07/2018

(540)

(210) TM 2017/551

(220) 23/05/2017

(181) 23/05/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експортимпорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK
(540)
(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,
темно кафена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
прехранбени производи
(111) 26351
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(591) бела, темно сина, светло сина, зелена,

(540)

жолта, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
млечни производи
(111) 26264

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/552

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

(591) бела, темно сина, светло сина, сива,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

Услуги при продажба на големо и

мало во неспецијализирани продавници за
прехрамбени производи

импорт ДОО Гостивар
ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK

(111) 26308

(151) 09/07/2018

(540)

(210) TM 2017/556

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Трпкова Андријана
ул. „22-ри Октомври“ бр. 8, Радовиш, MK
(540)

(591) бела, темно сина, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници за
прехрамбени производи

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 козметички салон; фризерски салон

(111) 26331

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/553

(220) 23/05/2017
(181) 23/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

(111) 26306

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/557

(220) 29/05/2017
(181) 29/05/2027

(450) 31/07/2018
(732) Вељуслиев Митко
ул. Монополска бр. 3, Струмица, MK

импорт ДОО Гостивар

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK

ДОО
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бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалоци, привремено сместување
(551) индивидуална
(111) 26327

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/601

(220) 09/06/2017

(181) 09/06/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги М
СМАРТ ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 13, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување со работата; бизнис менаџмент
на
угостителски
објекти
кл. 41
забава, известување за забави,
планирање
забави
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

пијалоци; барови,
ноќни
клубови,

ресторани, кафетерии,
спа
и
велнес

(540)

центри;привремено сместување, мотели,
хотели,
пансиони,
резервирање
на
привремено сместување
(111) 26414

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/623

(220) 15/06/2017
(181) 15/06/2027

(450) 31/07/2018
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
(551) индивидуална

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

(510, 511)
кл. 35 увоз и извоз и услуги со продажба на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

големо и мало со: лепила, заштитни фолии,

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

абразиви, брусни материјали.
(111) 26413

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/621

(220) 15/06/2017

(181) 15/06/2027
(450) 31/07/2018
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
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забава, известување за забави,

планирање

забави

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; барови, ресторани, кафетерии,
ноќни
клубови,
центри;привремено

спа
и
сместување,

велнес
мотели,

хотели,
пансиони,
резервирање
привремено сместување
(111) 26405

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/635

(220) 21/06/2017

на

(181) 21/06/2027
(450) 31/07/2018
(732) БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ
бул. Партизански одреди 55/6, Скопје, MK
(740) Владимир Мандиќ
бул. Партизански одреди 55/6, Скопје
(540)

(591) црна, светло розева
(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; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди, абразивни
средства

(591) сина, зелена

за

забарството;

акарициди;

(551) индивидуална

аконитин;
алгициди;
алдехиди
за
фармацевтска употреба; алкални јодиди за

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на душеци,

фармацевтска употреба;
медицинска
употреба;

наддушеци, кревети, перници, постелнина

фармацевтска употреба; алуминиум ацетат
за фармацевтска употреба; амалгами (забни

(111) 26253

(151) 03/07/2018

амалгами); аминокиселини за ветеринарна

(210) TM 2017/726

(220) 19/07/2017
(181) 19/07/2027

употреба; аминокиселини за медицинска
употреба; аналгетици; анасон за медицинска

(450) 31/07/2018
(732) Приватна установа за

употреба;
анестетици;
антелминтици;
антибиотици; антипиретици; антиревматски

комплементрана и алтернативна
медицина Центар за комплементарна и
алтернативна медицина од областа на
квантната медицина и сродни техники
информодијагностика со
електроакупунктурна дијагностика и
информотерапија КЈУБИТ ПЛУС Скопје
ул.50-та Дивизија бр.18, Скопје, MK
(540)

белегзии;
антисептици;

алкалоиди
алкохол

антиревматски
антисептички

антихелминтици;

за
за

прстени;
памук;

апсорбирачки

памук;

апсорбирачки полнетици; асептичен памук;
ацетати
за
фармацевтска
употреба;
бадемово млеко за фармацевтска употреба;
бактериолошки
култури
(бујон
за
бактериолошки култури); бактериолошки
препарати за медицинска и ветеринарна
употреба;

бактериски

отрови;

бактериски

препарати за медицинска и ветеринарна
Трговски марки
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употреба; балзами за медицинска употреба;

гуми за џвакање за медицинска употреба;

балзамски

дезинфекциони

препарати

за

медицинска

пастили;

дезинфекциони

употреба; балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за
медицинска употреба; бањи (кислородни

производи
за
медицинска
употреба;
дезинфекциони средства за хемиски тоалети;

бањи); бањи (соли за бањи) со минерална
вода; бањи (терапевтски препарати за бањи);

дезинфекциони средства за
употреба;
дезинфекциони

белегзии за медицинска употреба; белтачини
(млеко со белтачини); бизмутски препарати

дезодоранси
за
облека
и
текстил;
дезодорирачки средства што не се за лична

за фармацевтска употреба; билки (лековити

употреба;

билки); билни чаеви за медицинска употреба;
биолошки
препарати
за
ветеринарна

употреба;
дигестиви за фармацевтска
употреба; дигиталин; диететски пијалаци за

употреба;
биолошки
препарати
за
медицинска употреба; биоциди; бонбони за

медицинска
прехранбени

медицинска
употреба;
брашно
за
фармацевтска употреба; бременост (хемиски

употреба;
диететски
супстанции
за
медицинска употреба; дијабетичари (леб за

производи за дијагностицирање бременост);

дијабетичари); дијагностицирање бременост

брилијантин за медицинска употреба; бром
за
фармацевтска
употреба;

(хемиски производи за дијагностицирање
бременост);
дијастаза
за
медицинска

бронходилаторски
бактериолошки

бујон за
вагинални

употреба; додатоци за крма за медицинска
употреба; дојки (влошки за дојки); дрвен

исплакнувачи; вакцини; вар (производи од
вар) за фармацевтска употреба; вата за

јаглен за фармацевтска употреба; екстракти
на тутунот [инсектициди]; екстрати за

медицинска употреба; везиканти [кожни бојни

фармацевтска употреба; електроди (хемиски

отрови]; ветеринарни препарати; вештачки
вилици (лепила за вештачки вилици); вински

спроводници
електроди);

камен
за
фармацевтска
употреба;
витамински производи; влошки за болни

препарати]; ензими за ветеринарна употреба;
ензими за медицинска употреба; ензимски

меури на нозете; влошки за дојки; влошки на
гаќи [хигиенски производи]; вода (морска

препарати
за
ветеринарна
употреба;
ензимски препарати за медицинска употреба;

вода) за медицински бањи; вода (оловна

естери за фармацевтска употреба; естери за

вода); води (минерални води) за медицинска
употреба; восок (моделирачки восок) за

фармацевтска
фармацевтска

стоматолози;
гасови
за
медицинска
употреба; гаќи (хигиенски гаќи); гаќи за

фармацевтска
употреба;
желатин
за
медицинска употреба; желе (нафтено желе)

менструација; гвајакол за
употреба;
гентијана
за

за медицинска употреба; житен плевел
(производи за отстранување житен плевел);

производи;
култури;

фармацевтска
фармацевтска

детергенти

за

употреба;
производи за

хигиенска
стапчиња;

медицинска

диететски
медицинска

за
електрокардиографски
еликсири
[фармацевтски

употреба;
употреба;

средства

за
за

употреба; гермициди; главоболки (средства

забарство

против главоболки); гликоза за медицинска
употреба; глицерин за медицинска употреба;

забарството); забен кит; забен лак; забен
цемент; забни амалгами; завои (хигиенски

глицерофосфати; глувци (производи за
уништување глувци); гниење на дрво

завои); завои (хируршки завои); завои за
менструација; завои за преврзување; завои,

(средства против гниење на дрвото); гума за
забарство; гума за медицинска употреба;

медицински; запек (лекови против запек);
злато (забни амалгами од злато); изгореници

200 | С т р а н а

(абразивни

еукалиптол
еукалиптус

за

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(производи за лекување изгореници); изотопи

ортопедска употреба; крв за медицинска

за

импланти

употреба; крвна плазма; крем од вински

(хируршки импланти) [живи ткива]; инсекти
(средства за одбивање инсекти); инсекти

камен за фармацевтска употреба; креозот за
фармацевтска
употреба;
кристализиран

(темјан за одбивање инсекти); инсектициди;
инфузии (медицински инфузии); ирска мов за

шеќер за медицинска употреба; крма
(додатоци за крма) за медицинска употреба;

медицинска употреба; јалап [пургативно
средство]; јод за фармацевтска употреба;

култури на микроорганизми за медицинска и
ветеринарна употреба; кураре; кутии за прва

јодиди за фармацевтска употреба; јодна

помош,

тинктура; јодоформ; кал (лековита кал); кал
за бањи; калиумови соли за медицинска

одбивање на кучињата); лак (забен лак);
лаксативи [средства за прочистување];

употреба; каломел; камфор за медицинска
употреба; камфорно масло за медицинска

лактоза; леб за дијабетичари; легури на
благородни метали за забарството; лекови

употреба; кантарид (прашок од кантарид);
капсули за лекови; капсули за фармацевтска

за ветеринарна употреба; лекови
забарство; лекови за луѓе; лекови

за
за

употреба;

плускавици;

на

медицинска

карбонил

употреба;

[против

паразити];

полни;

кучиња

лекови

за

(средства

смирување

за

каустични моливи; каустични средства за
фармацевтска
употреба;
квасец
за

нервите; лекови против потење; лекови
против потење на стапалата; лековити билки;

фармацевтска
употреба;
квасија
медицинска употреба; кебрачо дрво

за
за

лековити корења; ленено брашно за
фармацевтска употреба; ленено семе за

медицинска употреба; кедрово дрво за
одбивање инсекти; кинин за медицинска

фармацевтска употреба; ленти (лепливи
ленти) за медицинска употреба; лепила за

употреба; кининова кора за медицинска

вештачки вилици; лепила за фаќање муви;

употреба; кинолин за медицинска употреба;
киселини
за
фармацевтска
употреба;

леплива хартија за фаќање муви; лепливи
ленти за медицинска употреба; лепливи

кислород
за
медицинска
употреба;
кислородни бањи; кит (забен кит); кокаин;

фластери; лецитин за медицинска употреба;
лосиони
(шамичиња
натопени
со

колани за врат за животни против паразити;
колодион
за
фармацевтска
употреба;

фармацевтски
лосиони);
лосиони
за
ветеринарна употреба; лосиони за кучиња;

компреси; контактни леќи (препарати за

лосиони за фармацевтска употреба; лупулин

чистење контактни леќи); контактни леќи
(раствори за контактни леќи); контрацепција

за фармацевтска употреба; магнезиум за
фармацевтска употреба; масла за масажи;

(хемиски производи за контрацепција);
коњски муви (масла против коњски муви);

масла за медицинска употреба; масла против
коњски муви; масло (рибино масло); масло

копита (цемент за животински копита); кора
за фармацевтска употреба; кора од

од копар за медицинска употреба; масло од
синап за медицинска употреба; масло од

ангостура за медицинска употреба; кора од

терпентин за фармацевтска употреба; масти

кондуранго за медицинска употреба; кора од
кротон; кора од ризофора за фармацевтска

за
ветеринарна
употреба;
масти
медицинска
употреба;
материјал

употреба; кора од џанка за фармацевтска
употреба;
корени
од
рабарбара
за

пополнување на заби; материјали за забни
отпечатоци; матична млеч [за медицинска

фармацевтска употреба; корења (лековити
корења); коскен цемент за хируршка и

употреба]; мевлем за измрзнатини
фармацевтска
употреба;
медиум
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бактериолошки култури; медицинска газа за

на

завои; медицинска маст за фармацевтска

незадржување

употреба; медицински алкохол; медицински
гипс; медицински инфузии; медицински

никнување
на
заби
(производи
за
олеснување на никнувањето на заби); нозе

кинап;
медицински
масти
од
жива;
медицински масти против изгореници од

(влошки за болни меури на нозете); облека
(дезодоранси за облека и текстил); оловна

сонце; медицински напивки; медицински
производи за бањи; медицински производи

вода; опивки; опиум; оплодување (сперма за
вештачко
оплодување);
опотераписки

за растење на косата; медицински чај;

производи;

мелисова
употреба;

остатоци од преработката на жита за
медицинска употреба; отров за стаорци;

водичка
за
менструација

менструација);
менструација);

фармацевтска
(гаќи
за

и

изметот

на

мочката

органотераписки

(пелени
и

при

изметот);

производи;

за
за

отрови; памук за медицинска употреба;
паразити (колани за врат за животни против

менструација);
ментол;
микроорганизми
(култури на микроорганизми) за медицинска

паразити); пастили (дезинфекциони пастили);
пастили на амонијакови соли; пектин за

и ветеринарна употреба; микроорганизми

фармацевтска

(хранливи супстанции за микроорганизми);
минерални води (соли на минерални води);

незадржување на мочката и изметот;
пепсини за фармацевтска употреба; пептони

минерални води за медицинска употреба;
минерални додатоци на храната; миризлива

за фармацевтска употреба; пестициди;
пијавици за медицинска употреба; плазма

бонбона против непријатен мирис во устата,
за фармацевтска употреба; миризливи соли;

(крвна плазма); плускавци (производи против
плускавци); повои за рамо за хируршка

млеко (бадемово млеко) за фармацевтска

употреба;

употреба; млеко од слад за медицинска
употреба; млеко со белтачини; млечен шеќер

помошни средства за медицинска употреба;
порцелан за забни протези; потење на

[лактоза]; млечна маст; млечни ферменти за
фармацевтска употреба; млечно брашно за

стапалата (лекови против потење
стапалата);
почва
(производи

бебиња; мов (ирска мов) за медицинска
употреба;
моделирачки
восок
за

стерилизација на почвата); прав од кантарид;
прашок од пиретрум; првут (фармацевтски

стоматолози;

медицинска

производи против првут); преврски за очи за

употреба; моливи за брадавици; моливи
против главоболки; молци (хартија против

медицинска
употреба;
препарати
за
дијагностицирање за медицинска употреба;

молци); морска вода за медицински бањи;
мочка и измет (хигиенски гаќи за впивање на

препарати за чистење контактни леќи;
препарати против паразити; прехранбени

мочката и изметот); муви (лепила за фаќање
муви); мувла (хемиски препарати против

производи
производи)

мувла); нане за фармацевтска употреба;

прехранбени производи со белтачини за

напивки (медицински напивки); наркотици;
наркотици
за
медицинска
употреба;

медицинска употреба; прирачна аптека;
производи за запирање на крварење;

натриумови
соли
за
употреба;нафтено желе за

медицинска
медицинска

производи за измрзнатини; производи за
истребување голич; производи за миење

употреба; нега на кожата (фармацевтски
производи за нега на кожата); незадржување

кучиња; производи за освежување на
воздухот; производи за прочистување на
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менструација (завои
менструација (тампони

мочката

молескин

за

употреба;

појаси

за

пелени

хигиенски

при

влошки;

на
за

(диететски
прехранбени
за
медицинска
употреба;

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

воздухот; производи за растење на косата

електроди;

(медицински

на

[лекови]; средства за истребување ларви;

косата);
производи
за
стерилизација;
производи за стерилизација на почва;

средства за миење добиток; средства за
миење животни; средства за намалување на

производи за уништување на штеточинки;
производи против изгореници од сончање за

апетитот за медицинска употреба; средства
за одбивање инсекти; средства за одбивање

фармацевтска употреба; производи против
урина;
производи
со
белтачини
за

на кучињата; средства за плакнење уста за
медицинска
употреба;
средства
за

медицинска употреба; прочистувачи; прстени

прочистување;

(антиревматски
прстени);
прстени
за
плускавци на стапалата; пургативи; пушење

средства за уништување муви; средства за
уништување
паразити;
средства
за

(треви за пушење) за медицинска употреба;
радиоактивни супстанции за медицинска

успивање; средства против криптогами;
средства против молци; средства против

употреба; радиум за медицинска употреба;
рани (сунѓери за рани); раствори за

хемороиди; средство за миење на очите;
стапчиња
(дезинфекциони
стапчиња);

контактни леќи; раствори за отстранување на

стапчиња (сулфурни стапчиња) [средства за

фластери;
растенија
(производи
за
уништување
на
штетни
растенија);

дезинфекција]; стапчиња од сладунец за
фармацевтска употреба; стероиди; стрихнин;

растителни влакна за јадење, нехранливи;
реагенси (хемиски реагенси) за медицинска

субнитрат на бизмут за фармацевтска
употреба; сулфонамиди [лекови]; сулфурен

или ветеринарна употреба; рибино брашно
за фармацевтска употреба; рибино масло;

прав за фармацевтска употреба; сулфурни
стапчиња
[средства
за
дезинфекција];

рицинусово масло за медицинска употреба;

сунѓери за рани; супстанции за радиолошки

рокче за фармацевтска употреба; сафарина
[за
медицинска
употреба];
седативи;

контраст за медицинска употреба; таблети за
фармацевтска употреба; таблетки за лижење

седимент
(лековит
седимент)
[кал];
серотерапевтски лекови; серуми; сикативи

за фармацевтска употреба; тампони
менструација;
танинска
киселина

[агенси за сушење] за медицинска употреба;
синап (топли облоги со синап); синап (хартија

фармацевтска
употреба;
текстил
(дезодоранси за облека и текстил); темјан за

за облоги од синап); синап за фармацевтска

одбивање

употреба; сирупи за фармацевтска употреба;
скроб за диететска или фармацевтска

терпентин за фармацевтска употреба; тимол
за фармацевтска употреба; тинктури за

употреба; слабеење (медицински препарати
за слабеење); слад за фармацевтска

медицинска употреба; топли облоги; топли
облоги со синап; траги од елементи

употреба;
сладунец
за
фармацевтска
употреба; смола гамбоџа за медицинска

(производи од траги од елементи) за луѓе и
животни; треви за пушење за медицинска

употреба; сода бикарбона за фармацевтска

употреба; тупфер за медицинска употреба;

употреба; соли за бањи за медицинска
употреба; соли за бањи со минерална вода;

тутун (цигари без тутун) за медицинска
употреба;
фармацевтски
производи;

соли за медицинска употреба; соли на
минерални води; сперма за вештачко

фармацевтски производи против првут;
фенол за фармацевтска употреба; ферменти

оплодување;
спроводници)

(млечни
ферменти)
употреба; ферменти

производи

за

растење

спроводници
(хемиски
за
електрокардиографски

Трговски марки

средства

за

средства

инсекти;

закрепнување

за

смирување;

термални

за
за

за
за

води;

фармацевтска
фармацевтска
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употреба; филоксера (хемиски производи за
обработка

на

филоксера);

(лепливи
фластери);
медицинска употреба;

фластери

фластери
формалдехид

за
за

(111) 26347

(151) 05/07/2018

(210) TM 2017/757

(220) 27/07/2017
(181) 27/07/2027

фармацевтска
употреба;
фосфати
за
фармацевтска употреба; фунгициди; хартија

(450) 31/07/2018
(732) Државен завод за статистика

за облоги од синап; хартија против молци;
хематоген;
хемиски
препарати
за

ул. Даме Груев бр. 4, Скопје, MK
(540)

ветеринарна употреба; хемиски препарати за
медицинска употреба; хемиски препарати за
фармацевтска употреба; хемиски реагенси за
медицинска
хемиски

или

ветеринарна
спроводници

употреба;
за

електрокардиографски електроди; хемиски
средства против болести на винова лоза;
хемиско-фармацевтски

производи;

хемоглобин; хемороиди (средства против
хемороиди); хемостатски моливи; хербициди;
хигиенски влошки; хигиенски гаќи; хигиенски
гаќи за впивање на мочката и изметот;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научно истражување, статистика

хигиенски завои; хигиенски шамичиња;
хидрастин; хидрастинин; хидриран хлорал за

(111) 26313

(151) 09/07/2018

фармацевтска употреба; хидроген пероксид

(210) TM 2017/812

(220) 16/08/2017
(181) 16/08/2027

за медицинска употреба; хируршки завои;
хируршки импланти [живи ткива]; хируршки
шамичиња; хлороформ; хмељ (екстракти на
хмељот) за фармацевтска употреба; хормони

(450) 31/07/2018
(732) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road Bethesda, Maryland

за медицинска употреба; храна за бебиња;
хранливи додатоци за медицинска употреба;

20817, US

хранливи супстанции за микроорганизми;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

целулозни
естери
за
фармацевтска
употреба; целулозни етери за фармацевтска
употреба; цемент за животински копита;
цигари без тутун за медицинска употреба; чај
за слабеење за медицинска употреба; чај
против
астма;
чепчиња;
шамичиња
(хигиенски шамичиња); шамичиња (хируршки
шамичиња);
шамичиња
фармацевтски
лосиони;
медицинска
(производи

натопени
шеќер

со
за

употреба; штетни растенија
за
уништување
штетни

растенија);
штетници
уништување штетници)
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(препарати

за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на франшиза, имено, нудење
на помош за деловно управување во
основањето на и работењето со хотели,
ресторани, барови, бањи, рекреативни и
спортски објекти, како и продавници за
малопродажба; услуги за управување со
бизнисот, имено, управување на и работење
со

хотели,

ресторани,

барови,

бањи,
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рекреативни и спортски објекти, како и

функции

продавници

резервациски

за

малопродажба

за

други;

(друштвени
услуги

настани);
за

и

хотелско

услуги на деловни центри, имено услуги за
изнајмување на канцелариски машини и

сместување; обезбедување на информации и
совети во врска со сите горенаведени услуги

опрема, фотокопирање, обработка на текст и
пишување на машина; консултантски услуги

(111) 26280

(151) 09/07/2018

за деловно управување; обезбедување
простории за користење на канцелариска

(210) TM 2017/817

(220) 17/08/2017
(181) 17/08/2027

опрема

(450) 31/07/2018
(732) Занаетчија Производство на друга
горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер

и

административни
планирање
на

машинерија;

деловно

услуги;
услуги
за
деловни
состаноци

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;

Ахмеди Муареми
ул.Кузман Јосифовски - Питу, бр. 104,

услуги на клубови за здравје, имено,
обезбедување
инструкции
(обука)
и

Тетово, MK

консултации во областа на физичките вежби;

СКОПЈЕ

изнајмување на опрема за вежбање;
обезбедување на простории за фитнес и

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

вежбање; голф-клуб услуги, услуги на голфтерени како и услуги за голф обука
(инструкции); образование; обезбедување на
обука;
забава;
спортски
и
културни
активности; образование и забава, имено
организирање конференции, организирање
на изложби за културни или образовни цели;
обезбедување објекти односно простории за
рекреативни активности; обезбедување на
објекти и услуги за базени за пливање и
спортови на вода; обезбедување на тениски
објекти, изнајмување на тениски игралишта и
обука за тенис; услуги на казино и игри;
ноќни
клубови
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; обезбедување на привремено
сместување;
подготовка
на
храна;
резервација на привремено сместување;
хотелски

услуги;

ресторански

услуги,

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги
како и услуги за сместување; обезбедување
на простории (кои се за општа намена) за
состаноци,
конференции
и
изложби;
обезбедување на простории (кои се за
посебни прилики) за банкети и социјални
Трговски марки

(591) бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
облека, обувки и капи; женски
маички/поткошули, женски околувратици од
перја или крзно заштитни јаки, здолништа,
јаки [облека] јаки што се вадат, јакни
(полнети јакни) [облека], јакни [облека] кожа
(облека од имитација на кожа) кожа (облека
од
кожа),
комбинезон
[здолниште],
комбинезони [облека], комбинезони [женска
долна облека], корсети [долна облека],
корсети
[женскадолнаоблека],
кошули;
маици; маици со кратки ракави;манжетни;
манжетни од кошули [облека]; облека од
имитација на кожа; облека од кожа; обувки;
палта; палта (долги палта); панделки за коса
[облека]; панталони; пелерини; петици за
чорапи; пиџами ; платнени широки појаси;
получизми [кратки чизми; постави (готови
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постави) [делови од облека]; потпетици;
потпетици за обувки; предни делови од
кошули; предни делови од кошули што се
Прицврстуваат;
прерамки
за
облека
[трегери]; престилки [облека]; производи што
се носат на глава [капи,шапки, украси за
коса]; пуловери; ремени [облека]; ремени за
панталони; сандали; сари; спојници за
кошули;

турбани;униформи;

фустани;

хеланки ; хулахопки; чевли; чизми; чорапи;
чорапи (петици за чорапи); цебни шамичиња;
џебови за облека; џемпери; шалови ; шапови
(женски крзнени шапови); шамии; шапки

(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(рамки за шапки) [скелети]; шарени свилени
шамии

(111) 26305

(151) 09/07/2018

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани;

(210) TM 2017/825

(220) 17/08/2017
(181) 17/08/2027

петлици, копци, закачки и окца, топуски и
игли; вештачки цвеќиња, вез; вез со сребрен
конец, везење (конци од метал за везење),
везови од златен конец; врвки за чевли;
врвци за облека, врвци за опшивки, за
облека, гајтани; јамки за облека; јамки за

(450) 31/07/2018
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

чевли; кадифени ширити [позамантерија];
карнери на облека; конци од метал за
везење; корсети (копчиња за корсети)
корсети (пластични палки за корсети);
патенти; брошеви [додатоци на облека];
значки за украсна бижутерија [петлици];
тантели; шиење (напрстоци за шиење);
прерамки (петлици за прерамки); мрежаста
тантела
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 26319

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/821

(220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за услуги ВФВ
КОНСАЛТИНГ дооел Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка ламела А, Скопје, MK
(540)
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(591) сива, црна
(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 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
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и
Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

компјутери,

31 Јули 2018

апарати

за

гаснење

пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(450) 31/07/2018
(732) ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО

управување
работи

бул.„3-та Македонска Ударна Бригада“ бр.
26-4, 1300, Куманово, MK

со

работата;

канцелариски

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(740) Глигоровска Милена
ул.„Иван Горан Ковачиќ“ бр.28 , 1300,

(111) 26318

(151) 09/07/2018

Куманово
(540)

(210) TM 2017/829

(220) 21/08/2017

(181) 21/08/2027
(450) 31/07/2018
(732) Evolution Fresh, Inc
1055 Cooley Avenue, San Bernardino,
California 92408, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EVOLUTION FRESH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје, овошни сокови и
пијалоци на база на овошје; пијалоци од
зеленчук, сокови од зеленчук и пијалоци на
база на зеленчук; безалкохолни пијалоци,
имено газирани пијалоци, безалкохолни
пијалоци; енергетски пијалоци, изотонични
пијалоци; течни мешавини за правење
безалкохолни пијалоци и пијалоци на база на
овошје; прашоци што се употребуваат при
подготовка на безалкохолни пијалоци и
пијалоци на база на овошје; сирупи за
пијалоци; ароматизирана и неароматизирана
флаширана вода за пиење, минерална вода,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 изградба*; надзор на градежни работи
кл. 42
архитектура; градежни планови
(изработка на градежни планови); графички
дизјн; инженерство; проучување технички
проекти; урбанистичко планирање
(111) 26406

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/933

(220) 28/09/2017
(181) 28/09/2027

(450) 31/07/2018
(732) Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co.,
Ltd
No. 19, Dongzhimennei Street, Dongcheng
District, Beijing, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

газирани води; пијалоци на база на соја што
не се замена за млеко; овошни концентрати
и пиреа што се користат за правење
пијалоци; пијалоци збогатени со хранлива
вредност, пијалоци збогатени со витамини
(111) 26312

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/839

(220) 24/08/2017
(181) 24/08/2027

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе; чај; пијалоци што се на основа
на чај; шеќер; бонбони; мед; слатки;
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бисквити;

леб;

пици;

парени

полнети

(210) TM 2017/965

земички; jiaozi (кнедли); пролетни ролати;

(220) 09/10/2017
(181) 09/10/2027

житни преработки; тестенини за исхрана;
пуканки; скроб за храна; сладолед; сол за

(450) 31/07/2018
(732) TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S

конзервирање
храна;
оцет;
соја-сос;
додатоци на јадења; квасец; ароматични

Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali
Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR

подготовка за храна; глутен за исхрана;
мирудии за смекнување месо, за употреба во

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

домаќинствата; средства за стврднување

(540)

биена павлака
(111) 26421

(151) 24/07/2018

(210) TM 2017/964

(220) 09/10/2017

(181) 09/10/2027
(450) 31/07/2018
(732) ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз
доо Велес
ул. Димитар Влахов 27, Велес, MK

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(540)

35

административни

услуги

на

аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми;
регрутирање на аеродромски персонал
кл. 36
финансиски услуги поврзани со
аеродроми; давање финансиски услуги на
аеродроми за воздухопловство, ракување на
земја
и
трошоци
за
гориво

(591) зелана, црвена, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37
електрични

кл. 37 изградба на аеродроми; чистење на

инсталирање на јакострујни
инсталации во станбени и

аеродромски писти; управување со проекти
поврзани со изградба на аеродроми

деловни
објекти;
инсталирање
на
громобрански инсталации во станбени и

кл. 39
багаж

деловни објекти; инсталирање на инсталации

паркинг на аеродроми; услуги за пријавување
на патници на аеродроми; услуги на

за заземјување во станбени и деловни
објекти;
инсталирање
на
телефонски

аеродромски услуги; управување со
на аеродроми; резервирање на

трансфер на патници помеѓу просториите на

инсталацииво станбени и деловни објекти;
инсталирање на инсталации за мрежно

аеродромот; услуги за пријавување на багаж;
транспортни услуги; организирање патувања;

поврзување на ИТ опрема; инсталирање на
телевизиски инсталации и мрежи во

воздушен транспорт; информирање за
превоз; носење багаж; патници (превезување

станбени

патници); патнички транспорт; превезување;
превоз

у

деловни

објекти;

инсталирање на противпожарни инсталации
во станбени и деловни објекти; поправки и
реконструкција на електрични унсталации во
стари објекти

кл.

41

инструкции

за

професионална

ориентација
поврзани
со
аеродроми
кл. 45 услуги за безбедност при аеродроми;
услуги за инспекција на безбедност на багаж

(111) 26328
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на аеродроми; контрола на безбедност на

кл. 45 услуги за безбедност при аеродроми;

лица и багаж на аеродроми

услуги за инспекција на безбедност на багаж

(111) 26330

(151) 09/07/2018

на аеродроми; контрола на безбедност на
лица и багаж на аеродроми

(210) TM 2017/966

(220) 09/10/2017
(181) 09/10/2027

(111) 26368

(151) 19/07/2018

(450) 31/07/2018
(732) TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S

(210) TM 2017/969

(220) 10/10/2017
(181) 10/10/2027

Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/07/2018
(732) Трговско друштво за угостителство
и промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Скопје
ул.1765 бр. 7/ГРАДСКИ ПАРК, Скопје, MK

Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)
(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

административни

услуги

на

аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми;
регрутирање на аеродромски персонал
кл. 36

финансиски услуги поврзани со

аеродроми; давање финансиски услуги на
аеродроми за воздухопловство, ракување на
земја
и
трошоци
за
гориво
кл. 37 изградба на аеродроми; чистење на
аеродромски писти; управување со проекти
поврзани со изградба на аеродроми
кл. 39

аеродромски услуги; управување со

багаж на аеродроми; резервирање на
паркинг на аеродроми; услуги за пријавување
на патници на аеродроми; услуги на
трансфер на патници помеѓу просториите на
аеродромот; услуги за пријавување на багаж;
транспортни услуги; организирање патувања;
воздушен

транспорт;

информирање

инструкции

ориентација

поврзани

Трговски марки

за

професионална
со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци;привремено
изнајмување
простории
изнајмување
стакларија
кантини
кафетерии
ресторани

столови,

маси,

чаршави

и

ресторани]

[експрес
со

самопослужување

служење
снек-барови

храна

услуги
услуги

во
камповите

на

сместување
за
состаноци

и

пијалаци

за

барови
летување

хотели

за

превоз; носење багаж; патници (превезување
патници); патнички транспорт; превезување;
превоз
кл. 41

(591) бела, зелена, жолта

(111) 26321

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/973

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018

аеродроми
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(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

limited liability company)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US

(540)

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

APAVEQ
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување

QUELEX

штетници,
фунгициди,
инсектициди

(551) индивидуална

хербициди

и

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
и

(111) 26324

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/976

(220) 12/10/2017

инсектициди
(111) 26323

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/974

(220) 12/10/2017

(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company)

(181) 12/10/2027

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

(450) 31/07/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware

46268, US

limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

CLOSER

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување

UNIVOQ

штетници,
фунгициди,
инсектициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници,
фунгициди,
инсектициди

хербициди

(111) 26322

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/975

(220) 12/10/2017

и

хербициди

(111) 26249

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/977

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

и

(450) 31/07/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company)

(181) 12/10/2027
(450) 31/07/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

(540)

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

46268, US
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TRANSFORM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници,
фунгициди,
инсектициди

хербициди

(111) 26325

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/978

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

и

(450) 31/07/2018
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

EXALT
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, златна, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити
(111) 26259

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/984

(220) 13/10/2017
(181) 13/10/2027
(450) 31/07/2018

(732) БОЕМИ ДООЕЛ
ул. Херој Карпош бр.19, 7500, Прилеп, MK
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
и
инсектициди
(111) 26329

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/979

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

(450) 31/07/2018
(732) BMJ Industries FZCO
P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al
Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, кафена, темно жолта,
сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за послужување и
подготвување храна и пијалаци, ресторани
(111) 26260

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/987

(220) 16/10/2017
(181) 16/10/2027
(450) 31/07/2018

(300) 2017-296 18/04/2017 LI
(732) Apple Inc.
1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, California,
US
Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерски игри; претходно снимени аудио,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

видео и мултимедијални содржини со опција

(540)

за
нивно
преземање;
компјутерски
периферни уреди; периферни уреди за
компјутери, мобилни телефони, мобилни
електронски уреди, електронски уреди што

ANIMOJI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутери; компјутерски хардвер;
рачни
компјутери;
таблет
компјутери;
телекомуникациски апарати и инструменти;
телефони;

мобилни

телефони;

паметни

телефони (смарт); уреди за безжична
комуникација за пренос на глас, податоци,
слики, аудио, видео и мултимедијални
содржини; апарати за мрежна комуникација;
рачни дигитални електронски уреди кои
овозможуваат пристап до интернет и за
испраќање,

примање

и

складирање

телефонски повици, електронска пошта и
други дигитални податоци; компјутерски
хардвер што е погоден за носење; погодни за
носење дигитални електронски уреди што
овозможуваат пристап
испраќање,
примање

до интернет, за
и
складирање

телефонски повици, електронска пошта и
други
дигитални
податоци;
паметни
часовници (смарт); паметни очила (смарт);
паметни прстени (смарт); погодни за носење
уреди за следење на активност; поврзани
нараквици (мерни инструменти); електронски
уреди за читање книги; компјутерски
софтвер;

компјутерски

софтвер

за

поставување, конфигурирање, работа со и
контролирање на компјутери, компјутерски
периферни уреди, мобилни уреди, мобилни
телефони, паметни часовници (смарт),
паметни очила (смарт), уреди што се погодни
за носење, слушалки за во уво, слушалки за
на

глава,

телевизори,

приемници

за

декодирање (сет топ боксови), аудио и видео
плеери и рекордери, системи за домашно
кино и системи за забава; софтвер за
развивање
апликации;
софтвер
за
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се погодни за носење, паметни часовници
(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за
во уши, слушалки за на глава, телевизори,
приемници за декодирање (сет топ боксови)
и аудио и видео плеери и снимачи; погодни
за носење периферни уреди кои се користат
со компјутери, мобилни телефони, мобилни
електронски уреди, паметни часовници
(смарт), паметни очила(смарт), паметни
прстени

(смарт),

слушалки

за

во

уши,

слушалки
за
на
глава,
телевизори,
приемници за декодирање (сет топ боксови)
и аудио и видео плеери и рекордери; апарати
за
биометриска
идентификација
и
автентикација; акцелерометри; алтиметри;
апарати за мерење на оддалеченост;
апарати

за

снимање

на

оддалеченост;

педометри; апарати за мерење притисок;
индикатори на притисок; монитори; екрани,
дисплеи за носење на глава и слушалки со
микрофон што се користат со компјутери,
паметни
телефони
електронски уреди,

(смарт),
мобилни
погодни за носење

електронски

паметни

уред,

часовници

(смарт), паметни очила (смарт), телевизори,
приемници за декодирање (сет топ боксови)
и аудио и видео плеери и рекордери;
дисплеи, очила, контролери и слушалки за
виртуелна и зголемена реалност; 3Д очила;
очила за вид; очила за сонце; леќи за очила;
оптичко стакло; оптички производи; оптички
апарати
и
инструменти;
фотоапарати;
блицови за фотоапарати; тастатури, глувци,
подлошки за глувци, печатари, диск единици
и хард дискови; апарати за снимање и
репродукција на звук; дигитални аудио и
видео плеери и рекордери; аудио звучници;
Трговкски марки
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аудио

електронски

уреди,

апарати за моторни возила; апарати за

засилувачи

електронски

уреди,

снимање и препознавање на глас; слушалки
за во уво; слушалки за на глава; микрофони;

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за
во уши, слушалки за на глава, аудио и видео

телевизори; телевизиски приемници и
монитори; приемници за декодирање (сет топ

плеери
и
рекордери,
телевизори
и
приемници за декодирање (сет топ боксови);

боксови); радија; радио предаватели и
приемници;
кориснички
интерфејси за

интерактивни екрани на допир; интерфејси за
компјутери, компјутерски екрани, мобилни

компјутери и електронски уреди вградени во

телефони,

моторни
возила,
имено
електронски
контролни табли, монитори, екрани на допир,

погодни за носење електронски уреди,
паметни часовници (смарт), паметни очила

уреди за далечинско управување, приклучни
станици, конектори, прекинувачи и контроли

(смарт),
телевизори,
приемници
за
декодирање (сет топ боксови) и аудио и

со гласовно активирање; системи за
глобално позиционирање (GPS уреди),

видео плеери и рекордери; заштитни фолии
прилагодени за компјутерски екрани, екрани

инструменти

за

и

приемници;

навигација;

паметни

за

носење

часовници

електронски

уреди,

за

на мобилни телефони и екрани на паметни

навигација за возила [он-борд компјутери];
уреди за далечинско управување со

часовници (смарт); делови и додатоци за
компјутери, компјутерски периферни уреди,

компјутери, мобилни телефони, мобилни
електронски уреди, погодни за носење

мобилни телефони, мобилни електронски
уреди, погодни за носење електронски уреди,

електронски уреди, паметни часовници
(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за

паметни часовници (смарт), паметни очила
(смарт), слушалки за во уши, слушалки за на

во уши, слушалки за на глава, аудио и видео

глава, аудио и видео плеери и рекордери,

плеери и рекордери, телевизори, приемници
за декодирање (сет топ боксови), звучници,

телевизори и приемници за декодирање (сет
топ боксови); маски, вреќички, футроли,

засилувачи, системи за домашно кино и
системи за забава; погодни за носење уреди

навлаки, ременчиња и конопчиња за
компјутери, мобилни телефони, мобилни

за управување со компјутери, мобилни
телефони, мобилни електронски уреди,

електронски
електронски

паметни часовници (смарт), паметни очила

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за

(смарт), слушалки за во уши, слушалки за на
глава, аудио и видео плеери и рекордери,

во уши, слушалки за на глава, приемници за
декодирање (сет топ боксови) и аудио и

телевизори, приемници за декодирање (сет
топ боксови), звучници, засилувачи, системи

видео плеери и рекордери; стапови за
фотографирање
автопортрети
(селфи

за домашно кино и системи за забава;
апарати
за
складирање
податоци;

стикови); полначи за електронски цигари;
електронски околувратници за дресура на

компјутерски чипови; батерии; полначи за

животни; електронски дневници; апарати за

батерии;
електрични
и
електронски
конектори, спојки, жици, кабли, полначи,

проверка на поштенски марки; регистарски
каси; механизми за апарати кои работат со

приклучни направи, приклучни станици и
адаптери што се користат со компјутери,

монети; машини за диктирање; направи за
обележување рабови; машини за гласање;

мобилни телефони, рачни компјутери,
компјутерски периферни уреди, мобилни

електронски ознаки за производи; машини за
бирање награди; факс машини; апарати и

Трговски марки

апарати

мобилни

погодни

уреди, погодни за носење
уреди, паметни часовници
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инструменти

за

електронски

огласни

мерење

тежина;

табли;

мерки;

компјутерски

хардвер

или

софтвер

на

за

интернет; одржување, поправка и ажурирање

мерење;
полупроводнички
плочи
[силиконски]; интегрирани кола; засилувачи;

на
компјутерски
хардвер,
софтвер,
периферни уреди и апликации; услуги за

флуоресцентни плочи; уреди за далечинско
управување;
нишки
за
спроведување

техничка поддршка; дијагностицирање и
решавање
проблеми
поврзани
со

светлина [оптички влакна]; електрични
инсталации за далечинско управување со

компјутерски хардвер и софтвер, како и
услуги за обезбедување информации и

индустриски

громобрани;

поддршка за компјутери; услуги за креирање,

електролизери; апарати за гаснење пожар;
радиолошки апарати за индустриска намена;

дизајн и одржување на веб-сајтови; услуги за
хостирање на веб-сајтови; обезбедување на

спасувачка опрема и апарати; свирчиња за
тревога; анимирани филмови; апарати за

пребарувачи за добивање податоци преку
интернет и други електронски комуникациски

испитување на старост на јајца; свирчиња за
кучиња; украсни магнети; електрифицирани

мрежи; креирање на индекси на информации
поставени на интернет, веб-сајтови и други

огради; преносни направи за забавување на

ресурси достапни на интернет и на други

возила
со
далечинско
управување
кл. 28 играчки; игри; предмети за играње;

електронски комуникациски мрежи; услуги за
друштвени
мрежи
на
интернет;

карти за играње; електронски рачни уреди за
играње; компјутерски игри, видео игри и

обезбедување на веб-сајт за користење на
друштвена мрежа; услуги за картографија и

компјутерски и видео апарати за играње,
освен оние што работат со монети или кои се

мапирање; научни и технолошки услуги;
услуги за индустриски дизајн; услуги за

прилагодени

индустриска

операции;

за

да

се

апарати

користат

со

анализа

и

истражување;

телевизиски
приемници;
машини
за
бодибилдинг; машини и опрема за фитнес и

информации, советодавни и консултантски
услуги поврзани со сè што е наведено погоре

вежбање
кл. 42
дизајн и развој на компјутерски

(111) 26265

(151) 10/07/2018

хардвер, софтвер, периферни уреди и
компјутерски и видео игри; консултантски

(210) TM 2017/995

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027

услуги за компјутерски хардвер и софтвер;

(450) 31/07/2018
(732) ДТППТ НИКОМ Стевче дооел Скопје
ул. Ванчо Мицков 55, Скопје, MK

компјутерско програмирање; дизајн на
компјутерски бази на податоци; складирање
на електронски податоци;
услуги за
компјутерско складирање и обработка на

(540)

податоци во облак;
изнајмување
на
компјутерски хардвер, софтвер и периферни
уреди; обезбедување на онлајн софтвер без
опција за негово преземање; консултантски
услуги за развивање компјутерски системи,
бази на податоци и апликации; консалтинг за
компјутерска безбедност и безбедност на
податоци; услуги за шифрирање податоци;
обезбедување
на
информации
за
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кл. 20 мебел за домаќинство и канцелариски
мебел
кл. 35 продажба на големо и мало на мебел
за домаќинство и канцелариски мебел
(111) 26267

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1000

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027

(450) 31/07/2018
(732) Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје
ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17,
Скопје, MK

(591) виолетова, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

недвижен имот

(540)
(111) 26357

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1006

(220) 19/10/2017
(181) 19/10/2027

(450) 31/07/2018
(732) Александра Шаровиќ Атанасовска

(591) виолетова, бела, жолта
(551) индивидуална

ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
(111) 26349

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1001

(220) 18/10/2017
(181) 18/10/2027

(450) 31/07/2018
(732) Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје
ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

(591) сина (резеда), црна, бела,
портокалова, жолта, светло сина, розова,
црвена, зелена, кафена, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 албуми, алманаси, бележници или
блокчиња, билтени, блокчиња за цртање,
брошури, весници, графички слики и модели,
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графички цртежи, детски сликовници, етикети

рекламен материјал, изнајмување рекламен

од хартија или картон, знаменца од хартија,

простор,

знамиња
од
хартија,
канцелариски
материјали,

календари,
канцелариски

продажба, испитување на јавното мислење,
комерцијално-информативни
агенции,

прибор, освен мебел, карти, картон, книги,
корици [канцелариски материјали], листови

компјутерско рекламирање преку интернет,
консултации за стратегија на комуникации во

хартија [канцелариски материјали], листови
од преработена целулоза за амбалажа,

односи
со
јавноста,
консултации
за
стратегија на комуникации во рекламирање,

материјали

лепење

за

настава

[освен

апарати],

изнајмување

плакати,

штандови

маркетинг,

за

маркетинг

материјали за пишување, материјали за
цртање,
налепници
[канцелариски

истражување,
маркетинг
студии,
обезбедување деловни информации преку

материјали], натписи од хартија или картон,
обвивки за шишиња од хартија или картон,

веб-страница, обезбедување комерцијални и
деловни контакт-информации, обезбедување

нотеси
[бележници],
огласни
карти
[канцелариски материјали], огласни табли од

онлајн пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги, обработка на текстови,

хартија или картон, одбележувачи за во

објавување рекламни текстови, односи со

книги, папки за хартија, папки [канцелариски
материјали], папки со листови што се вадат,

јавноста,
организирање
изложби
за
комерцијални или рекламни цели, пишување

периодични публикации, плакати од хартија
или картон, платна [слики], врамени или

рекламни текстови, помош во водењето
бизнис,
пребарување
податоци
во

неврамени, плика [канцелариски материјали],
подметки за чаши за пиво, подметки од

компјутерски
преговарање

хартија за маса, подметки од хартија за

трансакции за трети лица, преговори за

шишиња,
списанија,

бизнис контакти со други, претставување на
производите,
рекламирање,
собирање

постери,
проспекти,
слики,
транспаренти
од
хартија,

училишни
материјали],

набавки
фотографии,

[канцелариски
хартиени
и

информации
податоци,

датотеки за трети лица,
и
склучување
трговски

во компјутерските
советување
за

бази на
бизнис

картонски материјали за пакување [полнење,
обложување], хартиено
или картонско

работење,телевизиско рекламирање, услуги
за дизајн на страници, за рекламни цели,

обложување за пакети, хартија, честитки,

услуги за следење на печатените вести

шамичиња
од
хартија
кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање

кл. 41 академии [образование], библиотеки
за
изнајмување
книги,
електронско

на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис информации,

издаваштво, забава, информирање за
образование, обезбедување електронски он-

бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис менаџмент кај уметничките професии,

лајн публикации што не можат да се
даунлодираат, обезбедување користење

бизнис

за

онлајн музика, која не може да се преземе,

преместување на бизнисите), дизајнирање
рекламен
материјал,
дистрибуција
на

обезбедување користење онлајн видеа, кои
не може да се преземат, образовни услуги,

примероци,
изнајмување

прогнозирање,
[паноа
за

објавување книги, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,
он-лајн

рекламирање],
изнајмување
време
за
рекламирање преку медиумите, изнајмување

публикување електронски книги и списанија,
организирање и водење конференции,

проценки,
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бизниси

економско
билборди

(услуги
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конгреси,

брошури, весници, графички слики и модели,

организирање и водење работилници [обука],

графички цртежи, детски сликовници, етикети

организирање
организирање

водење
семинари,
водење
симпозиуми,

од хартија или картон, знаменца од хартија,
знамиња
од
хартија,
календари,

организирање изложби за културни или
образовни цели, организирање натпревари

канцелариски
материјали,
канцелариски
прибор, освен мебел, карти, картон, книги,

[образование
или
забава],
педагошки
истражувања, пишување текстови што не се

корици [канцелариски материјали], листови
хартија [канцелариски материјали], листови

рекламни текстови, подучување, практична

од преработена целулоза

обука
[демонстрирање],
преведување,
професионално насочување [совети во врска

материјали за настава [освен апарати],
материјали за пишување, материјали за

со образованието и оспособувањето], услови
за рекреирање (обезбедување услови за

цртање,
налепници
[канцелариски
материјали], натписи од хартија или картон,

рекреирање), услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од една информатичка

обвивки за шишиња од хартија или картон,
нотеси
[бележници],
огласни
карти

мрежа,

услуги

и
и
и

на

водење

пишување

за амбалажа,

сценарија,

[канцелариски материјали], огласни табли од

услуги на подвижни библиотеки, услуги на
репортери,
фотографија,
фотографски

хартија или картон, одбележувачи за во
книги, папки за хартија, папки [канцелариски

репортажи, школски образовни услуги

материјали], папки со листови што се вадат,
периодични публикации, плакати од хартија

(111) 26358

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1007

(220) 19/10/2017

или картон, платна [слики], врамени или
неврамени, плика [канцелариски материјали],

(181) 19/10/2027

подметки за чаши за пиво, подметки од

(450) 31/07/2018
(732) Александра Шаровиќ Атанасовска

хартија за маса, подметки од хартија за
шишиња,
постери,
проспекти,
слики,

ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

списанија,
училишни

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

материјали],
фотографии,
хартиени
и
картонски материјали за пакување [полнење,

транспаренти
набавки

обложување],

хартиено

од
хартија,
[канцелариски

или

картонско

обложување за пакети, хартија, честитки,
шамичиња
од
хартија
кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање
на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис менаџмент кај уметничките професии,
(591) сина (резеда), црна, бела

бизнис проценки, бизниси (услуги за
преместување на бизнисите), дизајнирање

(551) индивидуална
(510, 511)

рекламен
материјал,
дистрибуција
на
примероци,
економско
прогнозирање,

кл. 16

изнајмување
рекламирање],

албуми, алманаси, бележници или

блокчиња, билтени, блокчиња за цртање,
Трговски марки

билборди
[паноа
изнајмување
време

за
за
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рекламирање преку медиумите, изнајмување

организирање

рекламен материјал, изнајмување рекламен

организирање

и

водење

простор,
изнајмување
штандови
за
продажба, испитување на јавното мислење,

организирање и водење работилници [обука],
организирање
и
водење
семинари,

комерцијално-информативни
агенции,
компјутерско рекламирање преку интернет,

организирање
организирање

консултации за стратегија на комуникации во
односи
со
јавноста,
консултации
за

образовни цели, организирање натпревари
[образование
или
забава],
педагошки

стратегија на комуникации во рекламирање,

истражувања, пишување текстови што не се

лепење плакати, маркетинг,
истражување,
маркетинг

маркетинг
студии,

рекламни текстови, подучување, практична
обука
[демонстрирање],
преведување,

обезбедување деловни информации преку
веб-страница, обезбедување комерцијални и

професионално насочување [совети во врска
со образованието и оспособувањето], услови

деловни контакт-информации, обезбедување
онлајн пазар за купувачи и продавачи на

за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање), услуги на игри што се

стоки и

и

конференции,

водење

конгреси,

и
водење
симпозиуми,
изложби за културни или

услуги, обработка на текстови,

обезбедуваат он-лајн од една информатичка

објавување рекламни текстови, односи со
јавноста,
организирање
изложби
за

мрежа, услуги на пишување сценарија,
услуги на подвижни библиотеки, услуги на

комерцијални или рекламни цели, пишување
рекламни текстови, помош во водењето

репортери,
фотографија,
фотографски
репортажи, школски образовни услуги

бизнис,
пребарување
податоци
во
компјутерски датотеки за трети лица,

(111) 26287

(151) 09/07/2018

преговарање

(210) TM 2017/1059

(220) 01/11/2017

и

склучување

трговски

трансакции за трети лица, преговори за
бизнис контакти со други, претставување на
производите,
рекламирање,
собирање
информации во компјутерските бази на

(181) 01/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1

податоци,
советување
за
бизнис
работење,телевизиско рекламирање, услуги

3UH, GB

за дизајн на страници, за рекламни цели,

индустриската сопственост ЖИВКО

услуги за следење на печатените вести
кл. 41 академии [образование], библиотеки

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

за
изнајмување
книги,
електронско
издаваштво, забава, информирање за

(540)

образование, обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се
даунлодираат,

обезбедување

користење

онлајн музика, која не може да се преземе,
обезбедување користење онлајн видеа, кои
не може да се преземат, образовни услуги,
објавување книги, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,
он-лајн
публикување електронски книги и списанија,
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(740) Друштво за застапување од областа на

PARTY FEET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 апарати и инструменти: ортопедски,
ортотички, за педикир/маникир и за нега на
стапала; ортопедски обувки; ортопедски
производи; ортопедски влошки и ѓонови;
делови и додатоци за ортопедски обувки;
перничиња за нега на стапалата, имено,
Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

ортопедски

31 Јули 2018

перничиња,

ортопедски

гел

јадење,

урда

перничиња за пети; помагала за корекција на

кл.

водење

на

стапалото, имено, потпори за лакот на
стапалото; медицинска заштитна опрема

работењето;управување
работата;канцелариски работи;услуги

со
при

против задебелување на плускавците на
кожата и воспаление на прстите на нозете;

производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: Месо, риба, живина и

ортопедски
перничиња
за
петици
и
потпетици; ортопедски уметоци за чизми,

дивеч;месни
преработки;конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и

обрачи/прстени за стапала и потпори за

зеленчук;печурки,

стапала; ортопедски влошки за една
употреба, деодорирани ортопедски влошки

конзервирани;желеа, џемови, компоти;јајца,
млеко и млечни производи;јогурт, кисела

за
ортопедски
обувки
кл. 25 обувки; внатрешни ѓонови; внатрешни

павлака, сирење, кашкавал;масла и масти за
јадење;брашно и производи од жито, леб,

ѓонови и ѓонови за обувки; уметоци за
обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки;

производи од тесто и слатки;тестенини,
тестенини за исхрана, вермичели, резанки од

делови и додатоци за обувки

тесто

(111) 26316

(151) 09/07/2018

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;
привремено
сместување;

(210) TM 2017/1060

(220) 02/11/2017
(181) 02/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за приозводство на млеко

35

рекламирање,

сушени,

ресторани, кафетерии, хотели
(111) 26315

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1061

(220) 02/11/2017

и млечни производи, трговија на големо и

(181) 02/11/2027

мало, увоз-извоз и услуги ИМВИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство на млеко

ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и млечни производи, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени,
конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; јогурт, кисела
павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за
Трговски марки

(591) бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи; јогурт,
кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и
масти
за
јадење,
урда
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кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување

со

работата;

услуги

при

BRINZUNO

производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: млеко и млечни

(551) индивидуална

производи; јогурт, кисела павлака, сирење,
кашкавал; масла и масти за јадење, урда

кл. 5 офтамолошки фармацевтски препарати

(111) 26314

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1062

(220) 02/11/2017

(181) 02/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство на млеко
и млечни производи, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ИМВИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
ул. Гоце Делчев бр.46, Кравари, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)

(111) 26386

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1067

(220) 03/11/2017

(181) 03/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
чорапи; спортски чорапи; кратки
чорапи; хулахопки; долна облека; долна

(591) бела, светло и темно сина, жолта,
црвена, зелена, кафена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 разни видови на сирење, кашкавал
(111) 26373

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1064

(220) 02/11/2017

(181) 02/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) ALVOGEN PHARMA TRADING
EUROPE EOOD Sofia
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
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облека за жени; корсети; боди; долна облека
за апсорбирање пот; костуми за капење;
гаќички
за
капење;
пижами
кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на
големо и мало со: чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами; цени
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање на чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами;
транспортирање на чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;

Трговкски марки
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долна облека за жени; корсети; боди; долна

капење;

облека за апсорбирање пот; костуми за

транспортирање на чорапи; спортски чорапи;

капење; гаќички за капење; пижами

кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна

(111) 26385

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1068

(220) 03/11/2017

облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами

(181) 03/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експортимпорт Скопје

гаќички

за

капење;

пижами;

(111) 26384

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1069

(220) 03/11/2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 03/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

импорт Скопје
ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) розева и бела

(591) розева, црвена, светлорозева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25

чорапи; спортски чорапи; кратки

чорапи; хулахопки; долна облека; долна
облека за жени; корсети; боди; долна облека
за апсорбирање пот; костуми за капење;
гаќички
за
капење;
пижами
кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на
големо и мало со: чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами; цени
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање на чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
чорапи; спортски чорапи; кратки
чорапи; хулахопки; долна облека; долна
облека за жени; корсети; боди; долна облека
за апсорбирање пот; костуми за капење;
гаќички

за

капење;

пижами

кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на
големо и мало со: чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами; цени
кл. 39

транспортни услуги, пакување и

складирање на чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна
облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами;
транспортирање на чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
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долна облека за жени; корсети; боди; долна

(111) 26258

(151) 09/07/2018

облека за апсорбирање пот; костуми за

(210) TM 2017/1071

(220) 03/11/2017

капење; гаќички за капење; пижами
(111) 26383

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1070

(220) 03/11/2017

(181) 03/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(181) 03/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија

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

и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експортимпорт Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LOVE BEAUTY & PLANET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; течни сапуни; препарати за
миење раце; препарати за капење и

(591) розева и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
чорапи; спортски чорапи; кратки

туширање, вклучувајќи пена за капење и
гелови
за
туширање;
парфимерија,
есенцијални масла; козметички производи;

чорапи; хулахопки; долна облека; долна

колонски води, тоалетна вода; лосион што се
користи после бричење; парфимирани

облека за жени; корсети; боди; долна облека
за апсорбирање пот; костуми за капење;

спрејови за тело; дезодоранси за лична
употреба;
антиперспиранти;
пена
за

гаќички
за
капење;
пижами
кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на

бричење, гел за бричење, лосиони за пред

големо и мало со: чорапи; спортски чорапи;
кратки чорапи; хулахопки; долна облека;

бричење и за после бричење; талк пудра;
препарати за пред бричење и за после

долна облека за жени; корсети; боди; долна

бричење; масла, креми и лосиони за кожата;
препарати за ароматерапија; препарати за

облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами; цени

масажа; препарати за нега на кожа;
препарати за депилација; производи за

кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање на чорапи; спортски чорапи;

сончање

кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна

[козметички

производи]

и

за

заштита од сонце; шминка и производи за
отстранување на шминка; вазелин за

облека за апсорбирање пот; костуми за

козметичка употреба; препарати за нега на
усни; памук за козметичка употреба,

капење; гаќички за капење; пижами;
транспортирање на чорапи; спортски чорапи;

памукчиња [тоалетни производи]; козметички
памукчиња/дискови;
марамчиња

кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
долна облека за жени; корсети; боди; долна

импрегнирани

облека за апсорбирање пот; костуми за
капење; гаќички за капење; пижами
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со
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лосиони;

претходно навлажнети или импрегнирани
памукчиња/дискови, крпчиња и марамчиња
за чистење; маски за разубавување,
пакувања за лице; препарати за нега на
Трговкски марки
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на

скалпот;

шампони

и

регенератори; бои за коса; фарби за коса;
лосиони за коса; препарати за виткање на
косата; спрејови за коса; пудра за коса;

(181) 06/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1

преливи за коса; лакови за коса; пени за
коса; глазури за коса; гелови за коса;

3UH, GB

навлажнувачи за коса; течности за коса;
третмани за зачувување на коса; третмани за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

дехидрирање на коса; масла за коса; тоник

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

за коса; креми за коса; средства за чистење
на забите; раствори за дезинфекција на

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

устата, што не се за медицинска употреба;
препарати за нега на устата и забите;
препарати за полирање на заби; дентален
прав; паста за заби; немедицински тоалетни
препарати
(111) 26290

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1072

(220) 06/11/2017
(181) 06/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) EA LOGISTICS SHPK

(591) бела, сива и сите нијанси на: зелена,
жолта, сина и виолетова

Rruga e Kavajes, Pallati 141/7, Tirana, AL

(551) индивидуална

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 10 апарати и инструменти: ортопедски,
ортотички, за педикир/маникир и за нега на
стапала; ортопедски обувки; ортопедски
производи; ортопедски влошки и ѓонови;
делови и додатоци за ортопедски обувки;
перничиња за нега на стапалата, имено,
ортопедски перничиња, ортопедски гел
перничиња за пети; помагала за корекција на

(551) индивидуална
(510, 511)

стапалото, имено, потпори за лакот на
стапалото; медицинска заштитна опрема

кл. 34 цигари, цигарлоси, пуро, тутунски
производи; запалки; ќибрит; предмети за

против задебелување на плускавците на
кожата и воспаление на прстите на нозете;

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за
шмркнување (snuffs), тутун за цвакање; кутија

ортопедски

за цигари и/ или пури; лули за држање на

за

петици

и

потпетици; ортопедски уметоци за чизми,
обрачи/прстени за стапала и потпори за
стапала; ортопедски влошки за една
употреба, деодорирани ортопедски влошки

цигари
(111) 26297

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1073

(220) 06/11/2017

Трговски марки

перничиња

за
ортопедски
обувки
кл. 25 oбувки; внатрешни ѓонови; внатрешни
223 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

ѓонови и ѓонови за обувки; уметоци за
обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки;
делови и додатоци за обувки
(111) 26387

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1074

(220) 07/11/2017

(181) 07/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK
(540)

(591) сина, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
осигурување, реосигурување,
осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска
со осигурување, осигурителни информации,
актуарски
операции,
актуарскиуслуги,
финансиски
проценки
(осигурување),
проценка на трошоци (финансиски проценки),

(591) сива, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

еваулации и проценка на ризик, подготовка

осигурување,

реосигурување,

осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска
со осигурување, осигурителни информации,
актуарски
финансиски

операции,
проценки

актуарскиуслуги,
(осигурување),

проценка на трошоци (финансиски проценки),
еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,
финансиски
операции,
финансиско
управување, финансиска анализа, капитални
инвестиции,
финансии,

советување во врска со
финансиско
управување,

клириншки
куќи
кл. 42 тестирање на возната состојба на

на финансиска анализа, финансиски услуги,
финансиски
операции,
финансиско
управување, финансиска анализа, капитални
инвестиции, советување во врска со
финансии,
клириншки
кл. 42

финансиско

управување,
куќи

тестирање на возната состојба на

возилата
(111) 26286

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1076

(220) 07/11/2017

(181) 07/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK
(540)

возилата
(111) 26371

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1075

(220) 07/11/2017
(181) 07/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK
(540)
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(551) индивидуална
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кл. 36

осигурување,

реосигурување,

осигурување на живот, осигурување на имот,
здравствено осигурување, осигурување од
несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска
Трговкски марки
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со осигурување, осигурителни информации,

кл. 42

актуарски

возилата

операции,

актуарскиуслуги,

финансиски
проценки
(осигурување),
проценка на трошоци (финансиски проценки),

тестирање на возната состојба на

(111) 26254

(151) 03/07/2018

еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,

(210) TM 2017/1082

(220) 09/11/2017
(181) 09/11/2027

финансиски
операции,
финансиско
управување, финансиска анализа, капитални

(450) 31/07/2018
(732) ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ

инвестиции,

бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-

финансии,
клириншки

советување
финансиско

во

врска

со

управување,
куќи

КАТ 3/14, 1000, Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 42 тестирање на возната состојба на
возилата

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(111) 26288

(151) 10/07/2018

1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/1077

(220) 07/11/2017

(181) 07/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) САВА осигурување а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK
(540)

(591) сива, виолетова и бела

(591) темно црвена, бела, црна, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36
осигурување, реосигурување,
осигурување на живот, осигурување на имот,

кл. 30

чај, (со потекло од Шри Ланка)

здравствено осигурување, осигурување од

кл. 35 услуги за увоз-извоз и трговија на
големо и мало со чај

несреќи, поморско осигурување, осигурување
од пожар, брокерство, советување во врска

(111) 26269

(151) 10/07/2018

со осигурување, осигурителни информации,
актуарски
операции,
актуарскиуслуги,

(210) TM 2017/1084

(220) 10/11/2017
(181) 10/11/2027

финансиски
проценки
(осигурување),
проценка на трошоци (финансиски проценки),

(450) 31/07/2018
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town

еваулации и проценка на ризик, подготовка
на финансиска анализа, финансиски услуги,
финансиски
операции,
финансиско

Tortola, VI

управување, финансиска анализа, капитални
инвестиции, советување во врска со

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

финансии,

(540)

финансиско

клириншки
Трговски марки

управување,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

куќи
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совети

во

врска

со

оспособувањето;

масла

и

масти;

прехранбени

производи
и
нивни
состојки
кл. 30
кафе, чај, какао , шеќер, ориз,
тапиока,саго,

и
за

образование; организирање и водење на
работилници;
обука;
практична
обука;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

образованието

информирање

замена

за

кафе;брашно

и

производи од жита, леб, производи од тесто
и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови(
како
мирудии);
зачини
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалаци;привремено сместување

демонстрирање
кл. 45 правно истражување
(111) 26362

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1092

(220) 14/11/2017
(181) 14/11/2027
(450) 31/07/2018

(300) 31863 30/06/2017 AD
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 26289

(151) 10/07/2018

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(210) TM 2017/1087

(220) 10/11/2017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(181) 10/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Здружение за обука и
професионален развој на адвокати,
медијатори и арбитри А.М.А Скопје
ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

или

сиров;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не
(591) сива, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 професионално бизнис консултирање;
рекламирање
кл. 41
образовни услуги; академии
(образование); професионално насочување;
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се

користат

во

медицински

цели);

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или гутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
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тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

(732) Froneri Ltd.

цебни

Richmond House, Leeming Bar,

машинки

за

мотање

на

цигари,

запалки, кибрити

Northallerton, North Yorkshire DL7 9UL, GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 26359

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1097

(220) 14/11/2017

(181) 14/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

СО ЧИПСИ СЕКОЈ ДЕН ИМА
ПОДОБАР ВКУС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 храна за ужина (грицки) на база на
компир
(111) 26361

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1098

(220) 14/11/2017
(181) 14/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NUII
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

производи од сладолед, сладолед,

сладолед од смрзнат сируп (сорбет),
смрзнати лижавчиња (смрзнат десерт на
база на вода), смрзнати слатки, смрзнат
јогурт, корнети (во форма на конус) за
сладолед, вафли (обланди) за сладолед
(111) 26360

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1116

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за маркетинг и трговија
ЗИП ЗАП ДОО Скопје
ул. Царева Вода 7/9, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 ,
Скопје, MK

SHEEZICK
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

BULNEXO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, имено за
третман на зависност од опиоиди
(111) 26363

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1108

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

(450) 31/07/2018
(300) 016724544 15/05/2017 EM
Трговски марки

кл. 16 хартија, картон и производи од нив
што не се опфатени со други класи,
печатени

работи,

книговезачки

материјал,
фотографии,
канцелариски
материјали, лепила за канцелариска или
куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, скликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебе), материјал за обука и настава (освен
апарати) пластични материјали за пакување
(што

не

се

вклучени

во

други

класи)
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пачатарски

букви,

клишиња

уметниците, скликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
од нив кои не се опфатени со другите класи,

мебе), материјал за обука и настава (освен
апарати) пластични материјали за пакување

кожа од животни, куфери и патни
торби,чадори за дожд и за сонце и стапови

(што не се
пачатарски

за одење, камшици и сарачки производи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
од нив кои не се опфатени со другите класи,

се опфатени со другите класи, покривки за

кожа од животни, куфери и патни торби,

кревети
кл.
25

маси
капи

чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење, камшици и сарачки производи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за

работи, трговија на големо и мало со кожа и
имитација на кожа и производи од нив кои не

кревети
кл.
25

се опфатени со другите класи; кожа од

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и сонце и стапови за одење; камшици и

управување со работата; канцелариски
работи, трговија на големо и мало со кожа и

сарачки производи; текстил и текстилни
производи, кои не се опфатени со другите

имитација на кожа и производи од нив кои не
се опфатени со другите класи; кожа од

класи; покривки за кревети и маси; облека,
обувки и капи

животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и сонце и стапови за одење; камшици и

и
облека,

обувки

и

вклучени во
букви,

други класи)
клишиња

и
облека,

обувки

и

маси
капи

сарачки производи; текстил и текстилни
(111) 26388

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1117

(220) 15/11/2017

производи, кои не се опфатени со другите
класи; покривки за кревети и маси; облека,

(181) 15/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за маркетинг и трговија
ЗИП ЗАП ДОО Скопје

обувки и капи
(111) 26389

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1118

(220) 15/11/2017

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK

(181) 15/11/2027

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за маркетинг и трговија

(540)

ЗИП ЗАП ДОО Скопје
ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

SHEEZIKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив
што

не

се

опфатени

со

други

класи,

(540)

SHZK

печатени
работи, книговезачки
материјал,
фотографии,
канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)

материјали, лепила за канцелариска или
куќна употреба, материјали што ги користат

кл. 16 хартија, картон и производи од нив
што не се опфатени со други класи,
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печатени
материјал,

работи,

фотографии,

книговезачки
канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)

материјали, лепила за канцелариска или
куќна употреба, материјали што ги користат

кл. 16 хартија, картон и производи од нив
што не се опфатени со други класи, печатени

уметниците, скликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен

работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјали,

мебе), материјал за обука и настава (освен
апарати) пластични материјали за пакување

лепила за канцелариска или куќна употреба,
материјали што ги користат уметниците,

класи)

скликарски четки, машини за пишување и

пачатарски
букви,
клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

канцелариски
прибор
(освен
мебе),
материјал за обука и настава (освен апарати)

од нив кои не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби,

пластични материјали за пакување (што не
се вклучени во други класи) пачатарски

чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење, камшици и сарачки производи

букви,
клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

од нив кои не се опфатени со другите класи,

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

кожа од животни, куфери и патни торби,
чадори за дожд и за сонце и стапови за

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

одење, камшици и сарачки производи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

управување со работата; канцелариски
работи, трговија на големо и мало со кожа и

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

имитација на кожа и производи од нив кои не

кл.

се опфатени со другите класи;кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

дожд и сонце и стапови за одење;камшици и
сарачки производи;текстил и текстилни

работи, трговија на големо и мало со кожа и
имитација на кожа и производи од нив кои не

производи, кои не се опфатени со другите
класи;покривки за кревети и маси;облека,

се опфатени со другите класи;кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за

обувки и капи

дожд и сонце и стапови за одење;камшици и

(што

не

се

вклучени

во

други

25

облека,

обувки

и

капи

(111) 26390

(151) 23/07/2018

сарачки производи;текстил и текстилни
производи, кои не се опфатени со другите

(210) TM 2017/1119

(220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027

класи;покривки за кревети и маси;облека,
обувки и капи

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за маркетинг и трговија

(111) 26391

(151) 23/07/2018

ЗИП ЗАП ДОО Скопје

(210) TM 2017/1126

(220) 20/11/2017

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK

(181) 20/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев бр.6, 2460, Валандово,

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

MK

SHEEZICK NA REEZICK
Трговски марки

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

(540)

(540)

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(591) темно црвена, бела, сива, црна
(551) индивидуална

(111) 26408

(151) 17/07/2018

(510, 511)

(210) TM 2017/1136

(220) 23/11/2017

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); вино
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

(181) 23/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје
ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје,

услуги на увоз-извоз и трговија на големо и
мало
со
алкохолни
пијалаци,
вина
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока
(111) 26411

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1133

(220) 23/11/2017

MK
(540)

(551) индивидуална

(181) 23/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти, научни,

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

сигнализација,
контрола,
спасување
настава,
апарати
и
инструменти

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

поморски,
геодетски,
кинематографски, оптички,

спроведување,

фотографски,
за мерење,
и
за

вклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар

(111) 26412

(151) 23/07/2018

каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати

(210) TM 2017/1135

(220) 23/11/2017
(181) 23/11/2027

за
кл. 11

гаснење
пожар
апарати за осветлување, греење,

(450) 31/07/2018
(732) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK

производство на пареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување

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

кл. 21 куќни и кујнски апарати и садови за
домаќинство(не се од благородни метали
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и

за

санитарни

намени

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

или преслечени со нив), чешли и сунѓери,

(732) Друштво за производство и услуги

четки,

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид

материјали

за

правење

четки,

производи што се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено

ДООЕЛ
ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK

стакло(освен градежно стакло), стакларија,
порцелан, фајанс и грнчарија, што не се

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

опфатени со другите класа

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(111) 26407

(151) 17/07/2018

(540)

(210) TM 2017/1138

(220) 27/11/2017
(181) 27/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, розова, виолетова, црна,
портокалова, сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната на бебиња на
(591) жолта, портокалова, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи, бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за

база на рополис во форма на капки и спреј
(111) 26352

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1141

(220) 27/11/2017
(181) 27/11/2027
(450) 31/07/2018

џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи,
крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки,

(732) Bekim Maraj

торти,
кл. 35

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

чоколадо
услуги при продажба на големо и

мало со кондиторски производи, бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за
џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи,
крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки,
торти, чоколадо
(111) 26346

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1140

(220) 27/11/2017
(181) 27/11/2027
(450) 31/07/2018

Трговски марки

Tangentenweg 40, CH-4058 Basel, CH
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

BEG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерални води и газирани
води, освежителни безалкохолни пијалоци
вклучувајки енергетски пијалоци; овошни
напитоци и овошни сокови; сируп и
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препарити

пијалок

цел за ослободување на аеросоли кои

алкохолни пијалоци (освен пиво)

содржат никотин за инхалација, раствори со

кл. 35
услуги при големопродажба и
малопродажба за пиво, минерални води и

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

газирани пијалоци, безалкохолни пијалоци
вклучувајки
енергетски
пијалоци;овошни

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

напитоци и овошни сокови, сирупи и
препарати за приготвување на пијалок,

џебни машинки
запалки, кибрити

кл. 33

за

приготвување

на

за

мотање

на

цигари,

пијачка вода, вода со адитиви (безалкохолни
пијалоци)
(111) 26402

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/1142

(220) 28/11/2017

(111) 26403

(151) 17/07/2018

(210) TM 2017/1143

(220) 28/11/2017

(181) 28/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(181) 28/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Philip Morris Brands Sàrl

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

(591) црвена, бела, сива, сребрена, сите
нијанси на сино
(591) бела, сива, сребрена, црвена и сите
нијанси на сина

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34
тутун,
производи
од

кл.

сиров,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек
цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек
цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тугун за

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тугун за

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

загревање;

нивни

цел за ослободување на аеросоли кои

делови за загревање на цигари или тутун со

содржат никотин за инхалација, раствори со

34

тутун,

преработен

електронски
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пури,
цигари,
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цигари;

(732) Друштво за фармацевтско хемиски

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK

течен

никотин

џебни машинки
запалки, кибрити

за

за

електронски

мотање

на

(540)

цигари,

REVAGRA

(111) 26343

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1145

(220) 28/11/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 28/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

(540)

TUNED BLUE

и ветеринарни
препарати
за

штетници,

фунгициди,

(111) 26341

(151) 10/07/2018

(551) индивидуална

(210) TM 2017/1147

(220) 30/11/2017

(510, 511)
кл. 34
тутун,

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек

ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK

цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);

(540)

преработен

или

сиров,

електронски цигари; производи од тугун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити

за

мотање

на

цигари,

(111) 26340

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1146

(220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018

Трговски марки

РЕВАГРА
(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 смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
(111) 26342

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1150

(220) 30/11/2017
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(181) 30/11/2027

се

носат

на

глава

(450) 31/07/2018
(732) Viacom Overseas Holdings C.V.
Atlas Arena, Asia Building (2nd floor),

кл. 28 игри и играчки, имено, игри со карти,

Hoogooddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на

фигури и нивни додатоци; индивидуални
машини за видео игри што користат CD ROM,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

индивидуални машини за видео игри,
индивидуални машини за игри со аудио

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

излез, и игри на табла; предмети за спорт,

(540)

имено, голф (палки за голф), топки за
безбол, топки за фудбал, топчиња за падл,

HALF SHELL HEROES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени

работи,

периодични

публикации, книги и весници; хартија и
картонски артикли; постери, календари,
материјали кои ги користат

уметниците;

инструменти за пишување, моливи, пенкала,
сликарски четки, канцелариски материјали,
нотеси,
честитки,
прецртани
слики,
фотографии;
фигурини
(статуетки)
од
хартија; материјали за обука и настава,
машини за во канцеларија и машини за
пишување
кл. 18
чадори, големи торби, ранци,
торбички за на половина, курирски ташни за
на рамо, женски чанти, новчаници и
портмонеа, спортски торби, торби за костуми
за патување, ранци, новчаничиња за монети,
патни
торби,
торби
за
на
плажа
кл. 25 костуми за капење, бањарки, облека
за на плажа, ремени (облека), шорцеви,
јакни, палта, чорапи, обувки, шарени свилени
шамии, џемпери, костуми за Ноќта на
вештерките, костуми за маскембал, костуми
на ликови, сценски костуми, фустани,
ракавици, шорцеви за вежбање, штитници за
уши од студ, производи што се носат околу
врат, пижами, панталони, кошули, блузи,
облека за скијање, машки панталони, стреи
за на глава, трегери, ролки, долна облека,
елеци, облека за загревање, производи што
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стрели за пикадо, кукли; играчки на дување;
плишани кукли; плишани играчки; акциони

топки за активности, скејтборд; палки за
безбол;украси
за
елки
кл. 41 забава; образовни услуги; спортски и
културни активности; забавни паркови;
продукција на радио и телевизиски програми;
продукција на филмови и прилози за забава
во живо; продукција на анимирани филмови
и телевизиски прилози; кино и телевизиски
студија;
забава
со
кинематографски
филмови, телевизиска забава, вклучувајќи
забавни изведби и шоуа во живо, објавување
книги, списанија и периодични изданија;
обезбедување информации за забавните
услуги на пријавувачот до повеќекратни
корисници преку светска мрежа или Интернет
или други онлајн бази на податоци;
продукција на танцови шоуа, музички шоуа и
шоуа за видео награди; хумористични
програми (комедија), програми со забавни
игри и спортски настани пред публика во
живо кои се пренесуваат во живо или
снимени за подоцнежно емитување; музички
концерти во живо; тв програма за актуелни
настани; организирање натпреварувања во
таленти и настани за музички и телевизиски
награди; организирање и презентирање на
изложбена забава во врска со стил и мода;
обезбедување информации во областа на
забавата преку глобална компјутерска мрежа
(111) 26345

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1151

(220) 30/11/2017
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(181) 30/11/2027

полирање

со

восок

за

куќна

употреба;

(450) 31/07/2018
(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, a

електрични преработувачи на храна за куќна

corporation organized and existing under the
laws of Japan, Manufacturers and Merchants

куќна и индустриска употреба; електрични
уреди за сецкање на храна; машини за

of
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka

сецкање на месо; машини за мелење на
месо; електрични соковници за куќна

590-8522, , JP

употреба; соковиници со ниска брзина за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

куќна употреба; електрични преси за овошје,
за употреба во домаќинство; електрични

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

правосмукалки за индустриска употреба;
автоматски правосмукалки (самоодни) кои

употреба; машини за мешање на храна за
куќна употреба; електрични блендери за

користат компјутерски системи во облак
(cloud computing) за индустриска употреба;
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински спојници и трансмисиони елементи
(освен за копнени возила); земјоделски
алатки освен оние со кои се управува рачно;
инкубатори за јајца; автоматски машини за
продажба; електрични правосмукалки за
куќна употреба; автоматски правосмукалки
(самоодни)
кои
користат
компјутерски
системи во облак (cloud computing) за куќна
употреба;
автоматски
правосмукалки
(самоодни) за куќна употреба; автоматски
правосмукалки (самоодни), имено, роботи
кои користат компјутерски системи во облак
(cloud
computing)
за
одржување
на
домаќинства и кои имаат јонизирачка
функција;
електрични
автоматски
правосмукалки (самоодни), имено, роботи за
одржување на домаќинствата; електрични
правосмукалки за футон (јапонски душеци) за
куќна употреба; електрични машини за
перење на алишта за куќна употреба;
електрични машини за перење на алишта кои
имаат опција за сушење на алишта, за куќна
употреба; машини за перење на садови за
куќна употреба; електрични машини за
Трговски марки

автоматски правосмукалки

(самоодни)

за

индустриска
употреба;
автоматски
правосмукалки (самоодни), имено, роботи
кои користат компјутерски системи во облак
(cloud computing) за индусгриска употреба и
кои имаат јонизирачка функција; електрични
автоматски
правосмукалки
(самоодни),
имено, роботи за индустриска употреба;
автоматски
правосмукалки
(самоодни),
имено, роботи за чистење на модули на
соларни ќелии; електрични машини за
перење на алишта за индустриска употреба;
машини за перење на садови за индустриска
употреба; електрични соковници; електрични
соковници за индустриска употреба; машини
за стружење на овошје; машини за мешање
на храна за индустриска употреба; машини
за лупење на храна за индустриска употреба;
машини за сечење, сецкање и ситнење на
храна за индустриска употреба; машини за
подготовка на храна и преработка на
пијалоци; мелници за кафе со кои не се
управува рачно; машини за мелење
(мелници); електрични машини за полирање
со восок за индустриска употреба; роботи за
носачи на багаж; елеватори (лифтови);
опрема за отстранување
електрицитет;
автоматски

на статички
машини
за
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дистрибуција

(паметни телефони) и дигитални асистенти

кл. 8 рачни алати и орудија (со кои се ракува

во вид на таблет компјутери;апликациски

рачно); прибор за јадење; ладно оружје;
жилети; електрични пегли; електрични пегли

софтвер;телекомуникациски апарати;апарати
кои се користат во електроника и нивни

на пареа; рачни справи за вртење на коса;
рачни пегли за вртење на коса; справи за

делови;батерии;електрични
жици
и
кабли;машини и апарати за дистрибуција

исправање на коса; справи за стилизирање
на коса; електрични жилети; електрични

и/или
контрола
на
електрична
енергија;самоодни роботи за следење на

машинки за бричење; електрични уреди за

безбедноста;самоодни роботи за надзор кои

депилација.
кл. 9
апарати и инструменти научни,

се користат во безбедносни цели;роботи за
надзор кои се користат во безбедносни

поморски,
геодетски,
кинематографски,
оптички,

фотографски,
за
вагање,

цели;машини и инструменти за автоматска
контрола кои функционираат на основа на

мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава;апарати и

температура и регистрирање на движења, за
потреби
на
климатизација
или

инструменти за спроведување, прекинување,

замрзнување;регулатори

трансформација, акумулација, регулирање
или контрола на електрична енергија;апарати

светлостза
осветлувачки
тела;струјни
контролери за осветлувачки тела;машини и

за снимање, пренос или репродукција на звук
или слика;магнетни носачи на податоци,

инструменти за мерење или тестирање на
температура, влажност и атмосферски

дискови за снимање;компакт дискови, ДВД и
дигитални носачи на податоци;механизми за

притисок;автоматски
и
далечински
управувачи со цел за мерење, надгледување

апарати

со

и контролирање на клима уреди;камери со

паричка;регистар каси, машини за сметање,
опрема
за
обработка
на
податоци,

цел за надгледување;камери за видео
надзор;апарати за предупредување против

компјутери;компјутерски софтвер;апарати за
гасење на пожар;дополнителни звучни

кражба и против
движења;апарати

системи во облик на прачка (sound bar
системи);опрема за домашно кино;слушалки,

електрични;камери за надгледување со
сензори за движење;носачи на податоци за

интернет радио, грамофони;LCD телевизиски

пренос

приемници;смартфони (паметни телефони)
во облик на робот;смартфони (паметни

електронска меморија, безжично или со
помош на кабел;аудио-приемници;апарати за

телефони);мобилни
телефони;телефони;делови

пренос на звук или слика;апарати
снимање на звук или слика;апарат

кои

се

вклучуваат

и

опрема

за

и

на

јачина

на

пожари;сензори за
за
следење,

складирање

на

уреди

со

за
за

телефони;таблет
компјутери;преносливи
дигитални асистенти во облик на таблет

предупредување
со
можност
за
надгледување на движењето на бебиња со

компјутер;преносливи дигитални асистенти

помош

во облик на рачни часовници;преносливи
дигитални
асистенти;интегрирани

сензори;електронски преведувачи врз основа
на звук;електронски преведувачи;однапред

интерактивни табли;интерактивни табли,
интегрирани интерактивни табли со екрани

снимени носачи на податоци за системи за
препознавање
на
глас;
плеери
за

на допир;интерактивни табли со екрани на
допир;апликациски софтвер за смартфони

репродукција на звук; звучници; апарати за
снимање на компјутерски податоци; апарати

236 | С т р а н а

на

видео

камери

или

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

за обработка на податоци; компјутерски

публикации кои може да се превземаат;

програми што можат да се превземат преку

електронски

интернет; компјутерски програми (софтвери
кои можат да се превземаат); компјутери и

(завршни продукти на гликација); апарати за
анализа
на
протеини;
уреди
за

компјутерски системи; фотонапонски модули
на ќелии; соларни батерии; фотонапонски

електрофореза; апарати за блот; апарат за
слики со флуоресценција; уреди за анализа

апарати
и
инсталации;
телевизиски
приемници со екрани кои можат да се

на
земјиште;
ваги
за
бањи
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки

употребуваат како огледало; монитори со

и

екран кој може да се употребува како
огледало; безбедносни аларми за врати

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски артикли; хируршки материјали за

против кражба; аларми за течење на гас;
аларми за чад; аларми за протекување на

шиење; терапевтски и помошни уреди за
хендикепирани лица; апарати за масажа;

вода; аларми против кражба; електронски
механизми за заклучување на сефови;

апарати, уреди и производи за доенчиња;
апарати, уреди и производи за сексуални

струјни

активности; апарати за масажа за тело;

контролери

на

далечинско

публикации;

ветеринарни

апарати

сензори

и

АГЕ

инструменти;

управување; ватметри; трансформатори на
електрична енергија; апарати за мерење на

апарат
кл. 11

напон на електрична енергија; детектори на
микроби; сензори за микроби; машини и

создавање на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и

инструменти за мерење и испитување;
педометри; бројачи; сензори за вибрации;

за санитарни цели;јонизатори за употреба во
домаќинство;електрични автоматски апарати

видео записи како однапред снимени видео

за јонизација (самоодни) за употреба во

дискови и видео ленти; музички датотеки,
фајлови, кои може да се превземаат;

домаќинство;електрични автоматски апарати
за јонизација (самоодни) кои користат

датотеки на слики кои може да се
превземаат; звучни записи или слики кои

компјутерски
computing),

може да се превземаат; компјутерски
апликативен софтвер за преносни дигитални

домаќинство;клима уреди за употреба во
домаќинство;прочистувачи на воздух за куќна

асистенти;

употреба;исушувачи

компјутерски

софтвер

за

за
масажа
за
лице
апарати за осветлување, греење,

системи
за

на

во облак
употреба

влага

куќна

компјутерство во облак; аликациски софтер;
апликациски програми за смартфони кои

употреба;навлажнувачи
употреба;електрични

користат безжична локална
управување на електрични

за
во

вентилатори;електрични
вентилатори
за
вентилација;кујнски аспиратори;електрични

домаќинството; програми за игри за мобилни
телефони кои може да се превземаат;

шпорети;машини за издувување на воздух
кои содржат јонизирачки уреди за потреби на

програми

се

климатизација;електрични уреди за дување

превземени од интернет; програми за
преносни игри со екран од течни кристали

за потреби на климатизација;сушачи за
футон
(јапонски
душек)
за
куќна

кои
се
преврземени
од
интернет;
компјутерски софтвер кој може да се

употреба;електрични машини за сушење на
алишта
за
куќна
употреба;електрични

превземе; мелодии за мобилни телефони кои
може да се превземаат; електронски

фрижидери за куќна употреба;парни печки со
супер загревање за куќна употреба;парни

за

компјутерски

Трговски марки

мрежа
уреди

игри

кои

за

за
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во
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печки со супер загревање со функција на

разладување и/или замрзнување;електрични

користење како микробранови печки, за куќна

чајници;електрични

употреба;тостери-печки за печење на врела
пареа (super heated steam toaster oven) за

вода;електрични горилници за индустриска
употреба;гасни горилници за индустриска

куќна
печки;електрични

употреба;микробранови
печки;електромагнетни

употреба;електрични грејачи за готвење за
индустриска употреба;машини за сушење на

индукциски шпорети за куќна и индустриска
употреба;електрични
скари;грејачи
за

садови за индустриска употреба;апарати за
дезинфекција на садови за индустриска

готвење кои се загреваат со помош на

употреба;апарати

индукција;плочи за готвење и вградливи
микробранови
рерни;електрични
грејни

греење на подови;апарати за климатизирање
и
греење;електрични
апарати
за

фиоки;електрични апарати за готвење на
ориз за куќна употреба;електрични тостери

греење;клима
уреди
употреба;јонизатори

за леб;електрични тостери-печки;електрични
тави;електрични
тенџериња
за

употреба;апарати
за
филтрирање
вода;апарати
за
прочистување

на
на

готвење;електрични

вода;електрични

за

лонци

за

грејачи

за

на

сушење;апарати

за
за

за

индустриска
индустриска

автомати

готвење;електричен
готвач;електрични
тенџериња;електрични садови за загревање

вода;електрични
вода;грејачи
за

на храна;електричен парен лонец;електрични
машини за кафе;електрични апарати за

капење;електрични апарати за туширање кои
се состојат од грејач за вода и глава на

правење на топли сендвичи;електрични
фритези;електрични уреди за подготовка на

туш;електрични апарати за туширање кои се
состојат од грејач за вода, глава на туш и

супи;електрични уреди за подготовка на

пумпа;тоалетни

јогурт;уреди за правење на леб;електрични
апарати за правење на чај;електрични

функција;електрични апарати за греење и
сушење за бањи;електрични апарати за

садови
за
подготовка
на
топли
напитоци;електрични уреди за готвење под

сушење за бањи;плински апарати за греење
и сушење за бањи;плински апарати за

притисок;јонски
генератори
за
кациги,
чистачи на кациги;електрични апарати за

сушење за бањи;електрични диспензери за
пијалоци за куќна употреба;електрични

лице

диспензери

за

производство

на

пареа

со

за

автомати
за
топла
вода
за
кади
за

школки

газирани

со

биде

пријалоци

за

јонизирачка функција;електрични апарати за
лице со јонизирачка функција;фенови за коса

индустриска
употреба;електрични
диспензери за пријалоци за индустриска

за куќна употреба;електротермички уреди за
потреби на разубавување или за санитарни

употреба;тоалетни школки со уред
испирање;тоалетни
школки;седиште

потреби, за куќна употреба;електротермички
уреди за куќна употреба;осветлувачки

употреба со тоалетни школки во јапонски
стил;фенови за коса за индустриска

инсталации со диоди кои емитираат светло

употреба;

(ЛЕД);електрични лампи и
уреди за
осветлување;улично
осветлување;улично

натриум хипохлорит; електрични јонизатори
на вода за куќна употреба; електрични

осветлување кое се состои од модули на
соларни
ќелии;разладувачки

јонизатори
на
вода
кл. 12 куќни или кујнски апарати и садови;

витрини;машини и апарати за замрзнување
за
индустриска
употреба;витрини
за

чешли и сунѓери; четки (освен четки за боја);
материјали за правење на четки; прибор за
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чистење; необработено или полуобработено

(551) индивидуална

стакло, освен градежно стакло; стакларија,

(510, 511)

порцелан и грнчарија; електрични даски за
пеглање

кл. 34 цигари, цигарлоси, пуро, тутунски
производи; запалки; ќибрит; предмети за

(111) 26344

(151) 10/07/2018

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за
шмркнување (snuffs) ,тутун за џвакање; кутија

(210) TM 2017/1153

(220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027

за цигари и/ или пури; лули за држање на
цигари

(450) 31/07/2018
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH

кл. 35 рекламирање, водење на работење,

PROIZVODA OBRENOVAC
Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

тутунски
производи;
запалки;
ќибрит;
предмети за пушачи; филтри за цигари; лули;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за
џвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

за држање на цигари

управување со работи услуги при продажба
на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуро,

(540)

ZANKAF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 26353

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1154

(220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/07/2018

(732) IGLA Sh.p.k
Komuna Vaqarr, Tirana, AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(111) 26339

(151) 10/07/2018

(210) TM 2017/1156

(220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ
МАР дооел Скопје
ул. Булевар партизански одреди бр. 49/23, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 спортски обложувалници
(111) 26409
(151) 17/07/2018
(210) TM 2017/1157

(220) 01/12/2017
(181) 01/12/2027
(450) 31/07/2018

(300) UK00003239563 26/06/2017 UK
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
(591) темно сина, светло сина, бела, црна,
црвена и окер
Трговски марки
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(740) Друштво за застапување од областа на

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

индустриската сопственост ЖИВКО

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

H4
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски

сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, пури, цигарило (мали цигари),
тутун

за

луле

(111) 26348

(151) 05/07/2018

(210) TM 2017/1188

(220) 07/12/2017

изработка,
пренос,

запишување,
зачувување,

индексирање,

пребарување,

навигација,

анализа,
филтрирање,
споредување,
екстракција,
пристап,
споделување
и

(591) црна, бела и сите нијанси на: сива и

тутун за виткање,
производите од тутун

софтвер
за
скенирање,

и

(181) 07/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Gulbahar Tobacco International FZE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

печатење на податоци и документи;
компјутерски софтвер кој на корисниците им
овозможува
вчитување,
преземање,
објавување, пристап, креирање, уредување,
договарање,

индексирање,

приказ,

споделување, размена, филтрирање и/или
коментирање
на
податоци,
текст,
информативни документи или слики преку
компјутерски и комуникациони мрежи и
Интернет; софтвер за размена на датотеки;
компјутерски софтвер за употреба во врска
со

финансии,

вложувања

и

хартии

од

вредност; компјутерски софтвер за употреба
во врска со договорна документација;
компјутерски софтвер за употреба во
колаборативен процес на подготовка на
документи;
компјутерски
софтвер
кој
дозволува споделување на коментари за
документи и податоци; компјутерски софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите; кибрити
(111) 26367

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1197

(220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 31/07/2018

(732) ENNELIN LTD
2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110
Clifton Street, Company No. 09735135, GB
240 | С т р а н а

за конвертирање на слики од документи во
електронски формат; дигитални формати на
фајлови
кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани
со трансакции на пазарот на капитал;
пружање на информации во врска со
финансиски

трансакции;

информативни

услуги поврзани со финансиски хартии од
вредност; обезбедување на податоци во
врска со финансиски трансакции; услуги на
советување и консултантски услуги поврзани
Трговкски марки
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претходно

наведени

услуга [ЅААЅ];

документи зачувани во електронска форма
во централните датотеки заради советување

услуги поврзани со сите претходно наведени
услуги; конверзија во формат на електронски

од далечина; овозможување на пристап на
Интернет платформа; електронски пренос на

фајл
кл. 45

документи;
документи

поддршка; услуги на подготовка на правни
документи

42

на

програмирање

пристап

услуги на софтвер како

консултантски, информативни и советодавни

пренос

на

услуги
на

кл.

овозможување

компјутерски
на

правни услуги; услуги на правна

софтвер;

дизајнирање и развој на системи за чување
на податоци; овозможување на привремена

(111) 26284

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1199

(220) 11/12/2017

употреба на софтвер кој не може да се
презема заради изработка, запишување,

(181) 11/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,

компресирање,
пренос,
индексирање,
пребарување,

зачувување,
навигација,

анализа, споредување, екстракција, пристап,

California 94502, US

споделување и печатење на податоци,
договори и документи; овозможување на

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

привремена употреба на онлајн софтвер кој
не може да се презема заради користење во

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

врска со финансии, финансиско тргување,
инвестирања, хартии од вредност и

(540)

договорна документација; програмирање на
софтвер за Интернет платформи; пружање
на платформа со технологија која им
овозможува
на
интернет
изработување,
вчитување,

корисниците
преземање,

уредување, приказ, споделување, размена и
филтрирање
на
документи,
договори,
податоци,

информации,

слики

мултимедијали содржини; одржување
компјутерски
софтвер;
ажурирање

и
на
на

компјутерски софтвер; инсталирање на
компјутерски софтвер; услуги на поправка на
компјутерски софтвер; дизајнирање и развој
на компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; закуп на компјутерски
софтвер; хостирање на веб портали;
дизајнирање на веб портали; скенирање и
дигитализација на фајлови и документи;
електронско зачувување на фајлови и
документи; хостирање на платформи на
Интернет; платформа како услуга [РААЅ];
Трговски марки

FREESTYLE LIBRE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 софтвер кој се користи за управување
на дијабетес; софтвер за користење со
глукозни сензори; софтвер за користење со
глукозен
мониторен
систем;
мобилни
софтверски
управување

апликации
со

во

областа на
дијабетес

кл. 10 медицински апарати и инструменти за
управување со дијабетес; медицински
апарати и инструменти за надгледување на
глукоза; сензорски базирани монитори за
глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за
надгледување
глукозни

на глукоза;
мониторни

континуирани
системи

кл. 42 обезбедување софтверски услуги за
известување за глукоза и услуги за Облакплатформа (cloud platform) со софтвер за
споделување, известување, оддржување,
управување, следење
и анализа на
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медицински информации во

областа на

кл. 10 медицински апарати и инструменти за

управување со дијабетес; обезбедување на

управување

привремена употреба на онлајн софтвер, кој
не
се
симнува,
за
споделување,

апарати и инструменти за надгледување на
глукоза; сензорски базирани монитори за

известување,
следење
и

управување,
медицински

глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за
надгледување на глукоза; континуирани

информации во областа на управување со
дијабетес; обезбедување на вебсајт со

глукозни
мониторни
системи
кл. 42 обезбедување софтверски услуги за

онлајн софтвер што не се симнува кој им

известување за глукоза и услуги за Облак-

овозможува на корисниците да споделуваат,
известуваат, одржуваат, управуваат, следат

платформа (cloud platform) со софтвер за
споделување, известување, оддржување,

и анализираат медицински информации во
областа на управување со дијабетес;

управување, следење
и анализа на
медицински информации во областа на

софтвер како сервис (ЅААЅ) услуги со
софтвер за споделување, известување,

управување со дијабетес; обезбедување на
привремена употреба на онлајн софтвер, кој

оддржување,

не

оддржување,
анализа
на

управување,

следење

и

се

со

дијабетес;

симнува,

за

оддржување,
анализа
на

медицински

споделување,

анализа на медицински информации во
областа на управување со дијабетес

известување,
следење
и

управување,
медицински

(111) 26268

(151) 09/07/2018

информации во областа на управување со
дијабетес; обезбедување на вебсајт со

(210) TM 2017/1200

(220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027

онлајн софтвер што не се симнува кој им
овозможува на корисниците да споделуваат,

(450) 31/07/2018
(732) Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,

известуваат, одржуваат, управуваат, следат

California 94502, US
(740) Друштво за застапување од областа на

софтвер
софтвер

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

оддржување,
управување,
следење
и
анализа на медицински информации во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

областа на управување со дијабетес

и анализираат медицински информации во
областа на управување со дијабетес;
како сервис (ЅААЅ) услуги со
за споделување, известување,

(540)
(111) 26282

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1201

(220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027

(450) 31/07/2018
(732) Sanrio Company, Ltd

(551) индивидуална
(510, 511)

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

кл. 9 софтвер кој се користи за управување
на дијабетес; софтвер за користење со
глукозни сензори; софтвер за користење со

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

глукозен
мониторен
систем;
мобилни
софтверски апликации во областа на
управување
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нокти; полирање на

нокти и лакови и

разредувачи; заштита од сонце; производи
за белење [деколоранти] за козметичка
употреба; ароми за слатки [есенцијални
масла]; млеко за чистење за тоалетна
употреба; козметички производи за веѓи;
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други препарати
за перење; чистење, полирање, препарати за
триење и нагризување; сапуни што не се за
медицинска
употреба;
парфимерија;
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса што не се за медицинска
употреба, пасти за заби, препарати за
омекнување; прибор за лична хигиена;
препарати за нокти; производи и препарати
за нега и чистење на косата и кожата; лепила
за козметички цели; лосион за после
бричење; антиперспиранти; антистатични
препарати за цели на домаќинството;
аромати; кора од дрво квилаја за миење;
соли за капење, козметички препарати за
капење; маски за разубавување; соли за
белење; сода за белење; плавила за перење
алишта; бои - хемиски средства за
освежување на боите што се користат во
домаќинството
препарати за

[перење
алишта];
боиотстранување; козметички

прибор; козметички препарати за слабеење;
козметички производи за животни; памучни
стапчиња за козметичка употреба; вата за
козметичка употреба; козметички креми;
креми за белење на кожата; креми за кожени
производи; одмастувачи; полирање вештачки
вилици; препарати за чистење на вешатачки
вилици; дезодоранти за луѓе; дезодоранти за
животни и домашни миленици; детергенти;
козметички бои; колонска вода, тоалетна
вода; крем за коса; гел за коса; шампони;
балсам
за
коса
и
препарати
за
навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки
Трговски марки

моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини
[што се користат за перење]; вештачки
трепки; восок за под; бои за коса; спрејови за
коса; производи за виткање коса; белило за
алишта; прозиводи за киснење алишта;
производи
козметичка

за штиркање; лосиони
употреба; шминка; пудра

за
за

шминкање;
производи
за
шминкање;
производи за отстранување на шминка;
маскара; раствори за уста што не се за
медицинска употреба; производи за нега на
ноктите; козметички моливчиња; политура за
мебел и подови; брилијантин за козметичка
употреба; производи за кадење [мириси];
камен од пемза; ткаенина за стружење;
хартија за стружење; миризливо дрво;
шампони за домашни миленичиња; креми за
чевли; сјај за чевли; восок за чевли;
производи за измазнување [штиркање];
сапуни за освежување на текстил; скробен
сјај за перење алишта; производи за
сончање; шамичиња натопени со козметички
лосиони; препарати за отстранување лак;
восок за депилација; восок за алишта; восок
за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе [нафтено желе] за
козметичка употреба; декоративни цртежи за
козметичка употреба; темјан стапчиња,
[миризливи стапчиња]; мириси; марамчиња
за масна кожа; марамчиња за лице;
подготовки за бања, што не се за медицинска
употреба
кл. 9

научни;

наутички,

геодетстки,

електрични, фотографски, кинематографски,
оптички апарати и иснтрументи, апарати и
инструменти за мерење на тежина, мерење,
сигнализирање, проверка [контрола], апарати
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и инструменти за спасување и обучување;

електрични

електрични

за

носачи на податоци; магнетни кодирани

вклучување,
регулирање,

картички; магнетни енкодери; магнети; лупи;
апарати, уреди и инструменти за мерење;

спроведување, акумулирање и чување на
електрича енергија, апарати за снимање,

микрофони; микроскопи; неонски натписи;
лаптоп компјутери; електронкси пенкала;

пренос или репродукција на звук или слика;
магнетски носачи на податоци, дискови за

фонографски плочи; фотокопири; џебни
калкулатори; апарати за проекција; екрани за

снимање; компакт дискови; ДВД и други

проекција; радија; грамофони; апарати за

дигитални медиум за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

далечинско
управување;
ленири
[иснтрументи за мерење]; ваги; мемориски

регистарски
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

смарт
картички;
детектори
за
чад;
приклучоци, штекери и други електрични

компјутери, компјутерски софтвер, апарати
за гаснење пожар; сметалки; електрични

спојки; апарати за снимање звук; дискови за
снимање звук; апарати за репродукција на

направи за привлекување и уништување

звук; апарати за емитување звук; кутии за

инсекти; аудиовизуелни направи за настава;
батерии; кутии за батерии; полначи за

очила; рамки за очила; стакла за очила;
очила;
очила
за
сонце;
електрични

батерии; двогледи; калкулатори; камери;
кинематографски камери; делови и прибор за

прекинувачи; приклучоци, штекери и други
спојки [електрични спојки]; магнетофони;

тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет;
анимирани цртани филмови; касетофони;

телефонски
апарати,
приемници;
предаватели, жици; телескопи; телевизии;

синџирчиња

телевизиски

апарати

и

контролирање,
трансформирање,

за

очила;

инструменти

кинематографски

брави

и

апарати;

клучеви,

магнетни

инструменти

за

филмови [експозиционирани]; апарати за
регистрирање на времето; компакт диск

мерење
температура;
инасталации за заштита

плеери; компакт дискови [аудио-видео];
компакт диск [меморија само за читање];

термометри; термостати; видео касети;
кертриџи со видео игри; видео камери;

компјутерски оперативни програми, снимени;
комјутерски програми; компјутерски софтвер

видеоленти; видео екрани; видео рекордери;
процесори за обработка на текст; видео

[снимен]; компјутери; печатари за користење

компакт дискови; дигитални повеќенаменски

со компјутери; контактни леќои; контејнери за
контактни леќи; опрема за обработка на

дискови; видео компакт дискови и дигитални
повеќенаменски диск плеери; аудио и

податоци; кројачки иснтрументи за мерење;
електрични
ѕвона
за
врата;
џебни

визуелни апарати и уреди за настава;
држачи; носачи и кутии за аудио и видео

електронски
апарати за

касети; компакт дискови, ласерски дискови,
дискови
за
видео
и
дигитални

апарати
гаснење

за преведување;
пожар; филмови,

експозиционирани; противпожарни аларми;

повеќенаменски

рефлектори
фотографски

за
за

компјутерско глувче; телефони; безжични
телефони, делови и прибор за мобилни

регулирање топлина; џубокси; оптички леќи;
апарати за вагање; појаси за спасување;

телефони; прибор и футроли мобилни
телефони, делови и прибор за пејџери;

пливки за спасување; елеци за спасување;
сплавови за спасување; електрични брави;

торби, навлаки, контејнери, преносувачи и
корисници на мобилни телефони и пејџери;
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слушалки, телефонски слушалки, слушалки и

полупроводници;

микрофони/звучници за употреба со мобилни

автоматски машини што се активираат со

телефони; индикатори за телефони; мобилни
телефони и пејџери; машини за видео игри;

жетони; ленти за снимање звук; апарати за
демагнетизирање
магнетни
ленти;

маски за преку очи за заштита од светлина;
печатени распореди; аларми; електрични;

телеграфски жици; телеграфска [опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за

читачи за бар-кодови; барометри; часовници
со аларм; електрични часовници со аларм;

пишување; автомати за билети; предаватели
[телекомуникации]; предавателни уреди;

централни процесорски единици [процесори];

[телекомуникации];

чипови [интегрални кола]; хронографи
[апарати
за
регистрирање
време];

екрани; видео телефони; видеорекордери;
звучни аларми; пловки за пливање; [тампони

компјутерски
тастатури;
компјутерски
мемории; компјутерски периферни уреди;

за уши; тампони за уши за нуркачи;
часовници за варење јајца; очила за спорт;

акустични спојки; сврзници [опрема за
обработка на податоци]; оптички носачи на

заштитни шлемови за спортови; апарати за
навигација за возила [компјутер во возила];

податоци;

оптички

дискови;

дискови

програми за компјутерски игри; метрономи;

[магнетни];
автоматски;

машини
нуркачка

за
управување
опрема; маски за

електронски публикации [што можат да се
даунлодираат];
компјутерски
програми

нуркање; одела за нуркање; електронски
огласни
табли;
електронски
пенкала

[софтвер што може да се даунлодира];
апликации за компјутерски софтвер за

[видеотерминели]; врвки за очила; окулари;
навлаки за очила; машини за факсимил;

даунлоадирање; вокмени; сателити за
научни цели; потпирачи за рачни зглобови

филтри [фотографија]; флопи диск; ленти за

што се користат за компјутери; ремени за

чистење на уреди за снимање [снимање];
хигрометри; внатрешни кола; апарати за

преносни телефони; држачи за преносни
телефои; налепници за преносни телефони;

меѓусебна
поврзување

точки
на
машини за

прекривки за антени за преносни телефони;
прекривки за телефони; футроли за

фактурирање; садови за леќи; апарати за
дигање; елементи со магнетна лента [за

телефони; електронски кола и ЦД-Ромови
кои овозможуваат снимање на автоматски

компјутери];

програми

комуникација;
[за компјутери];

магнетни

ленти;

лажици

за

за

слајдови

[фотографија];

вакууметри;

употреба

на

видео

електронски

мерење;
метрономи;
микропроцесори;
модеми; машини за броење и сортирање

музички инструменти] ; преносливи медиа
плеери; слики за даунлодирање; музика за

пари;
монитори
[компјутер
хардвер];
монитори [компјутерски хардвер]; монитори

даунлодирање; ѕвоно на мобилен телефон
за даунлодирање; ДВД плеери; ГПС уреди;

[компјутерски програми]; компјутерско глувче
[опрема за обработка на податоци]; оптички

УСБ уреди; диск за компјутери; лаптоп
компјутери; ЛЕД; уреди за заштита од

влакна [влакна] [филаменти за спроведување

незгоди за лична употреба; заштитни маски;

светлина]; оптички стакла; оптички стоки;
оптички
леќи;
паркинг-часовници;

заштитни ремени за телефони; компаси;
електрични конекции; капаци за штекери;

компјутерски периферни направи; агломери
[инструменти за мерење]; радиотелеграфски

дистрибутивен панел [електрична енергија] ;
хандс фри опрема за телефони; црево за

прибори; радиотелефонски прибори; скенери
[опрема за обработка на податоци];

пожар; црево со прскалица за пожар;
програми за аркадни машини за видео игри;
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програми за домашни машини за видео игри;

дела од благородни метали; часовници со

дигитален личен асистент; чепови за уши за

аларм; копчиња за корсети; украсни игли

пливање;
соларни
батерии;
таблет
компјутери; дигитални камери; електронски

[игли
за
вратоврски];
статуетки
од
благородни материјали [статуетки]; брошови

читач за книги; паметни телефони; паметни
часовници; паметни наочари; паметни

од благородни матерјали; украси за ;евил од
благородни матерјали; трофеи [наградни

прстени; селфи стапови [рачен монопод] ;
електронски интерактивни табли; направа за

купови]; комеморативни штитови; камења;
монистри
за
правење
накит

електрични

кл. 16

или

електронски

музички инструменти;
заштитени
филмови

уреди

за

хартија, картон; печатени работи;

аудио платформа;
приспособени
за

книговезнички
материјали;
фотографии;
канцелариски материјали, освен мебел;

компјутерски екрани; заштитени филмови
приспособени за паметни телефони; уред за

лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали и алати што ги користат

виртуела реалност; човеколики роботи со
вештачка интелегенција; торби за лаптоп

уметниците; четки; машини за пишување и
канцелариски прибор; материјали за обука и

компјутери; торби и футроли за апарати и

настава; пластични материјали за пакување;

фотографска
опрема
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и

печатарски
календари;

производи од скапоцени метали и нивни
легури или обложени со нив, накит,

картички; постери; списанија; печатени
публикации; весници и списанија; честитки;

бижутерија и украси, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти,

инструменти за пишување; гумени печати;
поштенски марки и печати[стационарни];

брошеви;

монети;

перничиња за печати; мастилни перничиња

сувенири, имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки;

за
печати;
фотоалбуми;
платна
за
врамување слики; слики или фотографии;

украси [од скапоцени метали]; предмети од
имитација на злато; кутии за скапоцености;

сликарски
штафелај;
блокчиња
или
перничиња за впивање мастило; држачи за

кутии за накит; ѓердани; игли [накит]; украсни
игли; прстени; статуи и статуетки од

фотографии; мастила; платна; шамичиња од
хартија; тоалетна хартија; шамичиња од

благородни метали; брошеви за вратоврски;

хартија за отстранување шминка; крпи од

часовници, часовници и нивни делови и
опрема; ремчиња за часовници, пружини за

хартија; подметки и плакати од хартија или
картон; хартија за амбалажа, хартија за

часовници; синџирчиња за часовници; кутии
за часовници; штоперица; украси; украсни

завиткување и материјали за пакување;
водени
бои
за
уметници;
графички

игли, игли за вратоврски; медали; приврзоци,
ситни украси или синџирчиња; синџирчиња

репродукции, портрети; литографи; пенкала,
моливи, пера за пишување; топчиња за

за клучеви и кутии за клучеви/превоз на

хемиски пенкала; пера; држачи за пенкала;

скапоцени метали и/или скапоцени камења;
украси на врат; белегзии [накит]; кутии за

држачи за моливи; пенкала на полнење и
прибори за пишување; мини од графит за

рачни часовници [презентации]; кутии за
часовничарство;
електрични
саати
и

технички моливи; боички, креони; кутии за
пенкала и моливи; острилки за моливи;

часовници; сончеви часовници; дијаманти;
бижутерија; полускпоцени камења; уметнички

машини за острење моливи; спојки за
хартија; притискачи за хартија; дупчалки за

синџирчиња;
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хартија; игли за цртање; пастелни боички;

предупредување; машини за уништување

пасти и лепила за канцелариска и куќна

хартија;

употреба; машини за хартија; даски за
сложување на букви; држачи за писма;

пластична фолија; електрични апарати за
загревање,
лепење
и
заштита
од

отварачи за писма; лепливи ленти и држачи
за лепливи ленти; материјали за цртање,

превиткување на документи и фотографии;
електрични апарати за запечатување и

табли, пенкала и прибори; прибори за
цртање; албуми за поштенски марки и

монтирање со заштитна обвивка на
документи и фотографии; држачи и кутии за

парички; торби и пликоа;кеси за праша; кеси

картички; украси од хартија за кошничи за

за ѓубре; кеси за замрзнување; кеси за
подарок; хартиени кеси; кеси за носење; кеси

излети или прехранбени производи; албуми;
бебешки пелени од хартија и целулоза [за

за сендвичи; кеси за сендвичи [хартиени] ;
хартиени кеси за забава; хартиени кеси за

еднократна
употреба];
кеси
[пликоа,
торбички] од хартија или пластика, за

подарок;
кеси
за
ледени
коцки;
конуснихартиени кеси; пластични кеси за

пакување; папки за листови што се вадат;
кутии од картон или хартија; картички;

сендвичи; кеси за готвење во микробранова

држачи и кутии за поштенски марки и печати;

печка; хартиени кеси за купување; хартиени
кеси; пластични кеси за купување, хартиени

стрипови; шестари за цртање; ленти и
картички
од хартија
за
запишување

кеси за пакување; пластични кеси за
купување; пластични кеси за пакување;

компјутерски програми; хартија за копирање
[канцелариски материјали]; течни коректори

хартиени кеси за остатоци; обложени кеси со
картон; пликоа; стикери; држачи за книги;

[канцелариски материјали]; фасцикли за
документи; штитници за прсти [канцелариски

обележувачи; одбележувачи за во книги;

материјали]; знамиња [од хартија]; папки

витрини за канцелариски материјали; платна
за сликање; бележници или блокчиња;

[канцелариски материјали]; папки за хатија;
ленти од гума; шамичиња од хартија;

дневници; нотеси; регистри; бележници за
пишување; потсетници; хартија за пишување;

картички во картотека; ленти со мастило;
заштитни корици за хартија; етикети што не

хартија за цртање; прибор за пишување;
креди за пишување; школски табли; табли за

се од текстил; карти; музички честитки;
билетени;
блокчиња
за
цртање

постери; огласни табли; навлаки за пасоши;

[канцелариски

навлаки за чековни книшки; растегливи
ленти; фотографии; матрици; производи за

цртање [предмети за употреба во училишта];
памфлети; дробење хартија [за канцелариска

бришење; бришачи; бришачи на течности;
електрични отварачи на писма; музички

употреба]; држачи за моливи; поштенски
марки; налепници; салфети од хартија за

честитки; бришачи за табли за пишување;
накит и украси од хартија и/или картон;

маса; клинчиња; билети; ленти од машини за
пишување; машини за пишување [електрични

хартија за амбалажа; салфети од хартија;

и неелектрични]; корици; четки за пишување;

џебни бележници; пенкала на полнење;
ленти за подврзување; прибори за цртање за

креди за пишување; табли за пишување;
корици [канцелариски материјали]; навлаки

графитни моливи; прибори за боички;
линијари; бришачи за табли за пишување;

од хартија за саксии; машини за хартија
[канцелариски материјали]; лигавчиња од

автографски
ножеви за

хартија; кеси за готвење во микробранови
печки; филтри за кафе од хартија; брошури;

книги; спојници; хефталици;
сечење хартија; знаци за
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модели за везење [мостри]; ножеви за

чанти; торби со ремени за носење доенчиња;

сечење хартија [канцелариски материјали];

торби со тркала за пазарење; кутии за

чаршафи од хартија за маса; чаршафи и
салфетки од хартија за маса; огласни табли

клучеви;спортски торби; облека за животни;
состојки за правење колбаси; торби за

од хартија или картон; етикети за картички во
картотека; листови хартија; крпи за лице од

носење деца; прекривки за животни;
поводници, каиши и колани за домашни

хартија; налепници за преносни телефони;
уметнички дела [слики], урамени или

миленици и животни; рачки за ташни; кутии
за визит карти; ранци [јапонски училишни

неурамени; хартиени крпи, тоалетна хартија;

торби];

машина за пластифицирање документи за
канцелариска употреба; картонска кутија за

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
неметални контејнери, за складирање или

капи; уреди за рачно обележување; пенкала
за маркирање; канта за боја; четки за

транспорт; обработени или полуобработени
коски, рогови, слонова коска, китова коска,

фарбање; четки за сликари; бришачи за
табли за пишување; ХУАН хартија за цртање

школки,
килибар,
седеф;
перничиња; воздушни душеци;

и

калиграфија;

за

водење

мали

деца

воздушни
воздушни

моливи

перници; украсни завеси со монистра за

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животинска
кожа, делови од животинска кожа; торби и

декорација; тркалца за кревети што не се од
метал; постелнина [освен лен]; кревети за

куфери; чадори, сонцебрани и стапови за
одење, камшици, узди и сарачки производи;

домашни миленичиња; канти што не се од
метал; затворачи за шишиња; полици за

каиши; колани и облека за животни; торби,
чанти; паричници, кутии, багаж, торбички;

шишиња; тапи за шишиња; пластични
картички за отворање електронски брави;

актовки; ранци; навлаки за алишта; торби за

сандаци; ѕвончиња на ветар што оддаваат

пазарење; ремени од кожа; појаси за рамо;
појаси; појаси за багаж; бастуни; кутии за

звуци; куки за облека; закачалки за палта;
куки за палта; држачи за палта; контејнери,

картички [портмонеа]; околувратници за
животни или домашни миленичиња; кутии за

што не се од метал [складирање, транспорт];
држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за

клучеви; врвки од кожа или имитација на
кожа; несесери; маски за усти за кучиња;

завеси; алки за завеси; палки за завеси;
валјаци за завеси; врвки за завеси; перници;

ученички торби; кожни ремени; рачки за

плакари

куфери; куфери; прибори за патување; торби
за костуми за патување; навлаки за чадори;

миленичиња; кревети, мебел, монтирање
врати; украси за рамки за слики; ладилници

рачки за чадори; држачи за бастуни; ремени
за патни торби; торби за плажа; чанти; кутии

[неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс
или пластика; камини; држачи за саксии;

и торби, од кожа или од кожа и картон;
женски чанти; кожени ремени; планинарски

држачи за цвеќиња; закачалки за капи;
високи столчиња за бебиња; куќни броеви,

стапови; музички кутии; папки за ноти;

што не се од метал, несветлечки; камари за

мрежести торби за пазарење; ранци;
училишни торби; торби за алат од кожа или

домашни миленичиња; плочки со имиња, што
не се од метал; шкафови за регистри;

имитација на кожа [празни]; мали патни
торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти

дубачиња за деца; предмети на надувување
за рекламирање; кутии за накит; поштенски

од кожа за пакување; прекривки за мебел од
кожа или имитација на кожа; рамки за женски

сандачиња; држачи за писма; рафтови за
списанија; душеци; садови од пластика за
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амбалажа; перници; полици за чинии; полици

не се од метал]; оградени простори за

за чаши; регистарски таблички; рекламни

бебиња; дрва за гребење мачки; полици;

натписи; рачки за алати; држачи за
компјутерски тестатури што не се од метал;

уметнички дела, фигурини и статуетки и
ситни декорации и украси од дрво, плута,

држачи за јајца од пластика; пластични
држачи за пакување на храна; држачи како

трска, врбови прачки, рогозина, рогови,
коски, слонова коска, китова коска, школки,

дел од излози на продавници за мебел;
плетена
кошница;
рамки
за
слики;

килибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, или од восок, гипс или

декоративни пораби од пластика и/или дрво

пластика; кутивчиња за таблети [од дрво,

за прозорци; украси и декорации за прозори
или врати од пластика, восок, дрво, плута,

пластика]; затворачи за шишиња; внатрешни
решеткасти ролетни [штитници од сонце]

трска, врбови прачки, рогозина, рогови,
коски, слонова коска, китова коска, школки,

[мебел]; завеси; подлога за пресоблекување
бебиња; платформи за пресоблекување

килибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, затворачи за торби;

бебиња; брави, што не се од метал, за
возила; послужавници што не се од метал;

потпирачи за глава на пумпање; декорации

подлога за играње за бебиња; кваки, што не

од пластика за храна или кошнички за
излети; прстени за клучеви и приврзоци;

се од метал; кваки од порцелан; закачалки за
чевли што не се од метал; флекници што не

граничници за врата; фотелји; кошници, што
не се од метал; кревети; клупи [мебел]; канти

се
од
метал;
држачи
за
весници
кл. 21 средства за домаќинство и кујнски

од дрво или пластика; столарија; креденци;
колички за компјутери [мебел]; кутии од дрво

садови; чешли и сунѓери; четки, освен четки
за фарбање; материјали за производство на

или пластика; столчиња [седишта]; сандаци

четки; средства за чистење; непреработено

за играчки; плута; навлаки за алишта
[гардероба]; колевки; завеси од бамбус;

или полу-преработено стакло, освен стакло
за градење; стакларија, порцелан и

столарски маси; работни маси; колички на
тркалца за послужување [мебел]; потпирачи

грнчарија; бањи за бебиња [преносливи];
корпи, за домашна употреба; кригли; кафези

за глава [мебел]; табли за закачување
клучеви; библиотекарски полици; шкафови;

за птици; неелектрични блендери; даски за
пеглање; дигалки; отварачи за шишиња;

брави [освен електрични], што не се од

затварачи

метал; кројачки кукли; полици [мебел]; пили
за сечење дрва; училишен мебел; седишта;

керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,
грнчарија, теракота и порцелан; шишиња,

софи; маси; колички на тркалца за
послужување чај; колички за послужување

садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи;
кафани [послужавници]; кафези за домашни

чај; колички за компјутери [мебел]; држачи за
чадори; полски кревети; ормани; огласни

миленичиња; модли за колачи [модли];
модли за вафли; свеќи за гасење; прстени за

табли;

од

свеќи; кутии за бонбони; кутии за чешли;

пластика; тоалетни комоди; табуретки за
нозе и столчиња; кошници [канти]; куки за

порцелански украси; садови од порцелан;
стапчиња за храна [кујнски прибор]; шкафови

закачалки за облека; скали од дрво или
пластика; шкафови за лекови; подметки, што

за облека; закачалки за облека; крпи за
чистење; мешалки за коктел; филтри за

можат да се извадат, за мијалници; плочки со
имиња што не се од метал; куки и игли [што

кафе, што не се електрични; мелници за
кафе; цедалки за кафе, што не се

водоводни
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електрични; сервиси за кафе; лончиња за

шприцеви

кафе; електрични чешли; чешли за животни;

растенија; прибор за на маса; големи бокали;

ќеси за пециво; модли за готвење; ражени за
готвење; канти за мраз; преносливи

чајници; прибори за чај; сервиси за чај; чаши
за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет;

ладилници; уреди за ладење на храна кои
содржат флуиди за размена на топлина, за

држачи за тоалетна хартија; сунѓери за
тоалет; средства за тоалет; четки за заби;

домашна употреба; отварачи; козметички
прибор; прекривки за тањири; покривки за

електрични четки за заби, држачи за
чепкалки за заби, не од скапоцен метал;

саксии за цвеќиња; земјени садови; шољи;

чепкалки за заби; корпи за ѓубре; садови за

даски за сечење за во кујна; бокали;
неелектрични пржилници; садови за сапун;

отпад; послужавници за домашна употреба;
троножници;
печати
за
панталони;

диспензери за сапун; пљоски за пиење;
чаши; корита, садови; сушари; метли; чаши

растегнувачи за панталони; шишиња со
вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди

за јајца; корита за хранење; саксии за цвеќе;
фаќачи за муви; ракавици за домашна

за вафли и палачинки, неелектрични; даски
за перење; славини; садови за наводнување;

употреба; пехари; рендиња; неелектрични

уреди за наводнување; апарати за чистење

печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи
за шишиња за хранење, што не се

со восок; уметнички дела, од порцелан,
теракота или стакло; декоративни украси за

електрични; држачи за цвеќиња и растенија;
топли тави; кофи за мраз; модли за мраз,

прозори или врати изработени од керамика;
стакло, кристал, грнчарија, теракота или

покривки за даски за пеглање; бокали;
прибор за ручање; подметачи за ножеви;

порцелан, кутии или садови за ручек или
храна [што не се од скапоцени метали];

копчиња од порцелан; мрзливци; сетови за

стапици за глувци; појаси за кутии за ручек и

пијалоци; кутии за ручек; држачи за менија;
лимени кутии за прибор; лажици за мешање;

садови за домаќинство; садови за ароматици
и мириси; шишиња за ладење; стаклени

крпи; држачи за салфетки;
салфетки; распрскувачи за

за
за

кутии; метли; средства за четкање; садови за
путер; капаци за садови за путер; котли;

наводнување; тампони за чистење; тавчиња;
хартиени тањири; секачи за пециво; млинови

инструменти за чистење [со кои се управува
рачно]; клинови, портабл кутии за ладење,

за

ароматизери;

неелектрични, тегли за колачи, прибор за

есенцијални масла; согорувачи на мириси;
парфимирани води; корпи за излет; касички -

готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки
за чевли, тавчиња за пржење, одводници,

прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари
под притисок; корпи за отпад; држачи за сол;

ракавици за градинарство, стаклени пљоски
[садови], изолациони боци; перничиња за

држачи за бибер; садови за сосови; тањири
за сосови; кугли; тампон за отстранување;

пудра; шејкери; цедалки за чај, не од
скапоцени метали; постави и чаршафи за

четки за бричење; растегнувачи за блузи;

секаква употреба во домаќинства; брисачи;

четки за чистење чевли; рогови за чевли;
врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад за

тепалки, неелектрични; садови или метали за
правење мраз или замрзнати пијалоци;

домашна употреба; држачи за сапун; садови
за сапун; сетови со зачини; држачи за

секачи за [бисквити] колачи, боцички; држачи
за боцички; брипачи за прашина, шејкери за

сунѓери; држачи за четки за бричење; статуи
од порцелан, теракота или стакло; цедилки;

коктели; сетови за пудра, не од скапоцени
метали; кутии за ампули или таблети;

бибер;
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покривки за кутии за палома марамчиња од

[облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна

дрво, или пластика; држачи за четки за заби;

облека [наметки]; долги палта; панталони;

контејнери за домаќинство; домашни и
домаќински приклучпци; сервиси за кафе [за

парка; пуловери; сандали; шалови; шамии;
кошули; комбинезони [женска долна облека];

маса]; садови за кафе, неелектрични; кујнски
садови освен ножеви, вилушки и лажици;

мантили; гамаши; спортски чевли; спортски
дресови; костуми; костуми за капење; маици;

кутии за домаќинство; кутии за апчиња
[дрво,пластика] ; средства за отстранување

панталони; долна облека; униформи; елеци;
водоотпорни костуми за скијање на вода;

шминка; цефки за пиење; деодоранси за

спортски стегачи [облека]; долна облека;

лична употреба; кутии за хартиено ѓубре;
умивалници [округли] ; кригли; контејнери за

обувки за гимнастика; градник [долна
облека]; облека за гимнастика; појаси за

одржување
одржување

температура;контејнери
за
температура
на
пијалоци;

носење; облека за велосипедисти; маска за
спиење

аквариуми; подметачи за чај; електрични
уреди за факање и убивање инсекти;

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње;
апарати за видео игри; кукли; плишани

козметички спатули, отварачи за шипиња;

играчки;

оревокршачи; штипки за шеќерни коцки;
штипки за коцки мраз; сервирачи за пита;

сложувалки; предмети за гимнастика и спорт;
топки и балони; празнични декорации и

кофи за сервиње вино; држачи за чаши
кл. 25
облека, обувки, капи; престилки;

украси; декорации и украси за Новогодишни
елки; украси за забави; возила играчки;

облека за на плажа; облека за капење;
костуми за капење; спортска облека;

возила со далечинско управување [играчки];
даски за сурфање; даски за скијање; ролери;

водоотпорна облека; ракавици; ракавици без

лизгалки

прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи
и жени; бебешека облека; бебешки пелени

потполонки или штитници за спорт и игри;
воздушни пиштоли [играчки]; табла; топки за

[облека]; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;

игри; ѕвончиња за Новогодишни елки;
топчиња за билијард; билијардски маси;

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници
од сонце; баретки; капи за капење и

коцки за градење [играчки]; игри со табли;
бонбони што пукнуваат кога се отвараат

туширање; муфови; муфови за уши; шалови;

[Новогодишни петарди]; чизми за лизгање со

вратоврски; околувратници; панделки, лептир
машни; кратки и долги чорапи; хулахопки;

додадени лизгалки; уреди и механизми за
куглање; игри за градење; држачи за свеќи за

жартели, жартели за кратки чорапи, за долги
чорапи и за хулахопки; обувки; спортски

Новогодишни елки; табли за играње дама;
дама [игри]; игри со шах; табли за шах;

обувки; влечки; обувки за на плажа; костуми
за маскенбал; работнички комбинезони;

Новогодишни елки од синтетички материјал;
маѓионичарска опрема; експлозивни каписли

шамии; шарени шамии [шалови]; сандали за

[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;

капење; влечки за капење; чизми за скијање;
чизми; прерамки за облека [трегери];

стрели за пикадо; коцки; креветчиња за
кукли; облека за кукли; куќички за кукли; соби

градници; панталони [за носење]; женски
маички/поткошули; палта; манжетни; женски

за кукли; домино;табли за шах; игри со табли;
тегови; штитници за лакти [спортска опрема];

крзнени шалови; панделки [облека]; капи за
носење; јакни [облека]; плетени ткаенини

фитнес апарати [растегнувачи]; опрема за
возење на саеми/ панаѓури; шишиња за
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храна за кукли; рибарски јадици; макари за

капи за забави; апарати за бодибилдинг;

риболов;

чипови

перки

за

пливање;

пловки

за

за

коцкање;

грепки

за

играње

риболов;
летачки
дискови
[играчки];
автоматски игри; рекети за игри; игри

лотарија; модели за летачки змејови
[играчки]; флипери; слот машини [машини за

различни од оние адаптирани за користење
со надворешни екрани или монитори; торби

играње]; играчки роботи [дронови играчки];
заштитени филмови приспособени за екрани

за голф; палки за голф; ракавици за голф;
ракавици за игри и спорт; трикови за мамење

за преносливи игри; управувачи за видео
игри

и шега на туѓа сметка [евтини играчки];

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,

макари за летала; макари; штитници за
коленици [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки;

за игри; марионети; театарски маски; маски
играчки; мобили [играчки]; возила макети со

сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии;

размер; евтини играчки за забави, игранки;
заштитни потполнки [делови од спортски

зачини; мраз; бисквити; прашок за колач;
украси за колачи што се за јадење; ароми за

одела]; друштвени игри; ударни каписли

колачи; колач од ориз; слатки и бомбони;

[играчки]; пиштоли играчки; топки за играње;
кукли; рекети; ѕвечки [играчки]; фрлање

чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко;
пијалаци што се на основа на чоколадо;

обрачи околу клин; коњчиња за нишање;
ролери; даски за едрење; скии; санки

слатки за украсување Божикни елки;
пијалаци од какао со млеко; производи од

[спортска опрема]; тобогани [предмети за
играње]; меури од сапуница [играчки];

какао; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци од кафе; ароми на кафе; мешавини

вртимушки

даски

и подготовки за употреба како замена за

[спортска опрема]; статични велосипеди за
вежбање; базени за пливање [објекти за

кафе; пијалаци што се на основа на кафе;
слатки;
пуканки;
пченкарни
снегулки;

игра]; перки за пливање [пераи]; нишалки;
маси за пинг понг; играчки за домашни

сладолед; кари; крем пуддинг; мали парчиња
храна од жито; ароми, со исклучок на

миленици; скии за на вода; објекти за игра за
пливање; игри за во вода, спортови и

есенцијални масла; замрзнат јогурт [вид
сладолед]; овошни желеа; колач со ѓумбир;

активности; топки за на плажа; апарати за

сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили;

забава, автоматски и на парички; торби
специјално дизајнирани за ски и даски за

пити со месо; мирудии за смекнување месо,
за употреба во домаќинство; палачинки;

сурфање; картички за бинго; мрежи за
пеперутки; карти за играње; конфети; ролери

пастили; колачиња; паштета; бибер; пици;
пудинзи; равиоли; матична млеч за човечка

со тркала во една редица; сложувалки;
калеидоскопи; јарболи за даски за едрење;

употреба; шеќер;васаби каши; соја сосови;
тестенини , фиде; удон [Јапонски вид на

мрежи за вадење уловена риба за спортски

тестенини]; суши; ванила; вафли; замрзнат

риболовци; возила играчки со далечинско
управување; тркала за рулет; снежни топки;

јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;
ароматични подготовки за исхрана; средства

дрезги [обувки] за одење по снег; Јапонски
карти за играње; елеци за пливање; каиши за

за спојување смеси за сладолед [мраз за
јадење]; ѓевреци; кифли, колачи; карамели

пливање; пловки за банање и пливање;
пловки за пливање; водени крила; хартиени

[бонбони]; гуми за жвакање што не се за
медицинска употреба; пченкарни оброци;
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мраз за јадење; златен сируп; природен или

приредби, киносали, ноќни клубови, филмски

вештачки

студија, услуги на дискотеки; услуги на

мраз;

макарони;

марципан;

мајонез; овес; пипер [зачини]; пити; мезиња;
зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи;

клубови,
објавување
книги,
списанија, дневни весници и

доматни
пијалаци

сосови; мирудии; освежителни
[замрзнати];
шпагети;
слатки

услуги на библиотеки; обезбедување објекти
за забава; изложби; концерти, шоу програми,

[бонбони]; колачиња; пченично брашно;
преливи за салати; сафт од печено месо; сос

приредби, спортови, игри, активности за
рекреација и културни активности; услуги за

за паста; оброци од нудлс; мусли; мали

здравствени клубови; услуги на кампови за

парчиња храна од ориз; пченкарни снегулки;
пченкарно брашно; овесни снегулки; гликоза

летување; известување за образование,
забави, приредби, рекреација, спортски и

за кулинарски цели; високо протеински
барови;
десертни
муси
[кондиторски

културни активности, радио и телевизиски
програми, продукција на радио и телевизиски

производи]; овесна храна; паста од соја
[додаток]; пијалоци базирани на чај;

програми; филм и
изнајмување
на

градинарски

кинематографски

растенија;

конзервирани

видео
кино

филмови,

текстови,
списанија,

продукција;
-филмови,

видео

ленти,

[зачини]; глутенски адитиви за кулинарски
цели; овошни сосови; преработени семиња

ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување

за зачини; Рамен [Јапонско јадење базирано
на
нудлс];
закуски
од
сирење

звучни
декор;

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и
безалкохолни
пијалаци
и
аперитиви;

инсталирани со аудио и визуелна опрема со
придружни уреди; простории и салони за

пијалаци

сокови;

играње; организирање избори на убавици;

пијалаци од зеленчук и сокови од зеленчук;
сирупи; концетрати и други средства за

циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги
на
естрадни
уметници;
организирање

правење пијалаци; изотонични пијалаци;
овошни сирупи [безалкохолни]; пастили за

изложби за културни и образовни цели;
коцкање; гимнастичка обука; обезбедување

пенливи пијалаци; прашок за пенливи
пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци;

опрема за музеи [претставувања, изложби];
организирање лотарии; услуги на оркестри;

води за маса; води за пиење [пијалаци];

планирање

пијалаци од сурутка; безалкохолни пијалаци;
коктели
[безалкохолни];
аперитиви

пишување сценарија; театарски изведби;
зоолошки градини; услуги на дигитално

[безалкохолни];
минерална
неалкохолни медови пијалоци;

вода;
смутиња;

сликање; електронско издаваштво; услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн [од една

сируп [пијалоци]; алое вера
[безалкохолни]; сок од домат

пијалоци
[пијалок]

информатичка мрежа]; толкување [јазик со
знаци]; професионално насочување [совети

кл. 41

од

овошје

и

овошни

забава; разонода; паркови; забавни

во

записи; изнајмување на
забавишта; клубови и

врска

забави

со

[забави];

сценски
салони

услуги

образованието

за

и

паркови; обезбедување автомати за забава;
образовни услуги; организирање, продукција

оспособувањето]; микрофилмови; услуги на
компонирање
музика;
ноќни
клубови;

и водење на шоу програми, концерти,
претстави во живо, театарски изведби,

фотографија; производство на филмови за
видео ленти; обезбедување услуги за

изложби, спортски натпревари, спортски и
културни активности; сали за музички

караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации
што
не
можат
да
се
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даунлодираат;

он-лајн

публикување

звук и видео од он лајн мрежи; обезбедување

електронски книги и списанија; снимање

информации

видеоленти; кугларница; стадион за безбол
или куполи за безбол [игри]; прикажување

обезбедување он лајн музика, што не се
даунлодира; обезбедување он лајн видеа,

филмови; услуги за забави, односно
обезбедување на интерактивни електронски

што не се даунлодира; обезбедување
филмови, што не се даунлодираат, од видео-

игри
преку
компјутерски
мрежи;
обезбедување на привремена употреба на

по-нарачка
телевизиски

интерактивни игри што не се даунлодираат;

даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги

клуб на здраствени услуги [здравје и фитнес
тренинг] ; филмска продукција, друго од

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајнирање во врска со тоа;

рекламирање филмови; кино презентации;
образовни
информации;
забавни

индустриска анализа и истражувачки услуги;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и

информации; услуги за игри, обезбедени
онлине од компјутерска мрежа; изнајмување

софтвер;
надзор
и
архитектонски
консултации; архитектонски консултации;

на опрема и апарати за игри; обезбедувње

компјутерско програмирање; одржување на

на голф установи; обезбедување на онлине
електронски
публикации,
што
не
се

компјутерски софтвер; конструкциски цртежи;
консултации за заштита на околината;

даунлодираат; објава на текстови, друго од
јавни текстови; обезбедување услуги за

индустриски дизајн; дизајн на внатрешен
декор;
услуги
на
дизајн
паквање;

рекреирање;
рекреативни
информации;
изнајмување на аудио и визуелна опрема;

дозајнирање фустани;
временска
прогноза;

изнајмување на камери; изнајмуање на кино-

софтвер за апликации; урбано планирање;

филмови; изнајмување на светлечки апарати
за театарски сетови или телевизиски студија;

дуплирање
на
компјутерски програми;
компјутерски софтвер дизајн; инсталација на

изнајмување
изнајмување

движечки
слики;
филмски поректори и

компјутерски софтвер; консултации на
полето на компјутерски хардвер; конверзија

додатоци;
изнајмување
на
радио
и
телевизиски сетови; изнајмување на шоу

на податоци или документи од физички во
електронски
медиуми;
создавањ
и

сцени; изнајмување на спортска опрема,

одржување

освен возила; изнајмување на спортски
терени; изнајмување на спортски сали;

конверзација на податоци од компјутерски
програми и податоци[не физичка конверзија];

изнајмување
на
сценска
опрема;
изнајмување на видео камери; изнајмување

одржување на компјутерски страни [веб
страни]; клауд компјутерски програми;

на видео касетни рекордери; изнајмување на
видео
снимки;
изнајмување
играчки;

изнајмување на компјутери, консултации за
компјутерски
софтвер;
анализи
на

дресирање жиотни; практично тренирање

компјутерски систем; дизајн на компјутерски

[демонстрација]; превод; средување и
спроведување на работилници [тренин];

систем;
консултации
за
компјутерска
технологија; дигитализација на документи

услуги за забавување, односно оезбедување
аудио и видео матерјали, слики, телевизиски

[скенирање];
консултациски
услуги
за
информатичка технологија [ИТ]; офсајд бекап

програми и слики во движење од он лајн
компјутерска мрежа; обезбедување слики,

на податоци; обезбедување на информации
за компјутерска технологија и програмирање
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од веб сајт; софтвер како услуга [СааС];
консултации
внатрешен
технолошки

за

дизајн

дизајн;
услуги

на

веб

страни;

компјутерски
за
заштита

и
на

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија, услуги и
едукативни активности БРИЏЕЗ
ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје

компјутерски
податоци,
персонални
финансиски информации и за детекција на

ул. Варшавска бр. 36А, Скопје, MK

неовластен
информации

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

кл. 43

пристап

до

податоци

и

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

услуги за обезбедување храна и

пијалаци;
ресторани,

привремено
сместување;
бифеа, кафетерии, барови,

простории за храна, кантини, коктел барови;
ресторани со самопослужување; снекбарови; салони за коктел; обезбедување
информации воврска со нив, како и за храна
и пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за
исхрана, хотели, мотели, пансиони и
обезбедување информации за нив; услуги на
камповите за летување; обезање на објекти
за изложби, ресторани, бифеа, кафетерии,
барови, простории за храна, кантини, коктел
барови инсталирани со аудио и визуелни
апарати придружени со уреди; услуги за
грижа на деца; детски јасли; кампови за
летување; услуги во барови; служење на
храна и пијалаци за свадби; уредување на
свадбени рецепции [вении]; изнајмување на
електрични тостери, микробранови печки,
топли-чинии,

апарати

и

препарати

за

подготовка на храна и пијалоци; превоз на
животни; обезбедување на терени за
кампување; изнајмување на столици, маси,
прекривки за маси, чаши; изнајмување на
апарати за готвење; изнајмување на
диспензери за пиење вода; изнајмување на
сали

за

состаноци;

изнајмување

на

привремено сместување; изнајмување на
шатори; изнајмување на преносливи објекти
(111) 26366

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1203

(220) 12/12/2017
(181) 12/12/2027
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(591) виолетова, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал;
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата;

забава;

спортски

и

културни

активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

развој

(111) 26298

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1204

(220) 12/12/2017

на

(181) 12/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ
увоз-извоз Битола
ул. Новачки пат бр. 1, 7000, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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за

(540)

заштита

дрвото;материи

од

‘рѓа
за

гниење

на

боење;средства

и

за

нагризување;сурови природни смоли;метали
во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(591) бела, зелена
(551) индивидуална

и

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1205

(220) 12/12/2017
(181) 12/12/2027

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката

(111) 26256

фотографиите,

како

и

за

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ
експорт-импорт
101 бр. 66, Камењане, Боговиње , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

материи за штавење; лепливи материи што
се
кл. 3

користат
во
индустријата
бои, фирнајзи, лакови; средства за

заштита од ‘рѓа и гниење на дрвото; материи
за боење; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во
прав за сликарите, декоратерите, печатарите

(591) бела, зелена, сина, жолта

и

(551) индивидуална
(510, 511)

уметниците

кл.
35
рекламирање,
водење
на
работење;управување
со
работата,

кл. 29 млеко и млечни производи, павлака (

групирање во корист на други, овозможувајќи
потрошувачите соодветно да ги гледаат и

млечни производи), урда, урда со пиперки,
сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо

купуваат овие стоки;услуги при увоз-извоз и
продажба на големо и мало со:хемиски

сирење, мешано сирење), кашкавал (мешан
кашкавал),
јогурт

производи

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при увоз-извоз

за

индустријата,

науката

и

фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството
и
шумарството;сурови

и трговија на големо и мало со: млеко и

вештачки смоли, пластични материи во
сурова состојба;ѓубриња;смеси за гаснење

млечни
производи,
павлака,
(млечни
производи), урда, урда со пиперки, сирење

пожар;производи
заварување;хемиски

(тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење,
мешано сирење), кашкава (мешан кашкавал),

за

конзервирање
производи;материи
материи
што

калење
материи

и
за

прехранбени
за
се

штавење;лепливи
користат
во

индустријата;бои, фирнајзи, лакови;средства
256 | С т р а н а

јогурт
(111) 26382

(151) 19/07/2018

(210) TM 2017/1206

(220) 13/12/2017
Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(181) 13/12/2027

(732) Hankook Tire Co., Ltd

(450) 31/07/2018
(732) McDonald's Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

60523, US

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

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

gu, Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(540)

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
автомобилски гуми;велосипедски

HAPPY STUDIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски публикации кои може да се
превземат,
електронски
апликации

е-книги,
музички
кои

може

видеа,
записки,
да

се

гуми;надворешни обвивки за пневматски
гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за
мотоцикли;лепливи

гумени

парчиња

за

игри
и
мобилни

поправка на внатрешни гуми;внатрешни гуми
за
велосипеди;внатрешни
гуми
за

превземат

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски
гуми;внатрешни
гуми
за
тркала
на

кл. 41 овозможување на он-лајн електронски
публикации,
е-книги,
видеа,
игри
и
електронски музички записи (кои не се за
превземање)
(111) 26248

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1207

(220) 13/12/2017

(181) 13/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS

возила;внатрешни
гуми
за
гуми
за
возила;мрежи за багаж за возила;пневматски
гуми;опрема

за

поправка

на

внатрешни

гуми;бандажи за тркала на возила;покривки
на седла за велосипеди;покривки на седла за
мотоцикли;сигурносни појаси за седишта на
возила;сопирачки
сегменти
за
возила;амортизери за возила;носачи за скии
за автомобили;шилци за гуми;крампони за
гуми;гуми за возила;тврди гуми за тркала за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

возила;шарки
гуми;гасеници

(540)

траки);гасеници
за
(тракторски);пневматвици без

CHIPSY FOOTBALL EMOTIONS

гума
за
велосипеди;пневматици
без
внатрешна гума за мотоцикли;вентили за

(551) индивидуална
(510, 511)

на
вулканизирани
за
возила (транспортни
возила
внатрешна

гуми на возила;гуми за тркала на возила

кл. 29 чипс од компир
(111) 26270

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1209

(111) 26261

(151) 09/07/2018

(210) TM 2017/1208

(220) 14/12/2017

(220) 14/12/2017
(181) 14/12/2027

(181) 14/12/2027

(450) 31/07/2018

(450) 31/07/2018
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(732) Друштво за техничко испитување и

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје

анализа на моторни возила САВА

ул. Загребска бр. 28А, Скопје

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, MK

(540)

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје
(540)

SAVA STATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 тестирање на возната состојба на
возилата
кл. 36 рекламирање, водење на работењето,

(591) зелена, сива и бела

управување

(551) индивидуална
(510, 511)

работи,
бизнис
проценки,
бизнис
пребарување, бизнис исп^тување, бизнис

кл. 35 тестирање на возната состојба на
возилата

информации,
професионално

кл. 36 рекламирање, водење на работењето,

биЗниси ( услуги за преместување на
бизнисите), помош во водењето бизнис,

управување со работата, канцелариски
работи,
бизнис
проценки,
бизнис

со

работата,

бизнис
бизнис

канцелариски

истражување,
консултирање,

советување за бизнис работење, бизнис

пребарување, бизнис исп^тување, бизнис
информации,
бизнис
истражување,

менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај
уметничките професии, аутсорсинг услуги

професионално
бизнис
консултирање,
биЗниси ( услуги за преместување на

(поддршка на бизниси), преговори за бизнис
контакти со други, раководење (советодавни

бизнисите), помош во водењето бизнис,

услуги за бизнис раководење) и советување
за
бизнис
работење
и
организација

советување за бизнис работење, бизнис
менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај

кл. 37

управување со станбени згради

уметничките професии, аутсорсинг услуги
(поддршка на бизниси), преговори за бизнис

кл. 39
кл. 42

технички преглед на возила
услуги поврзани со проверка на

контакти со други, раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење) и советување

возила

за

(111) 26299

(151) 09/07/2018
(220) 14/12/2017

бизнис

работење

и

организација

кл. 37
кл. 39

управување со станбени згради
технички преглед на возила

(210) TM 2017/1211

кл. 42
возила

услуги поврзани со проверка на

(450) 31/07/2018
(732) Антонио Брзанов

(181) 14/12/2027

АВНОЈ 104-2-17, 1000, Скопје, MK
(111) 26266

(151) 03/07/2018

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2017/1210

(220) 14/12/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 14/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за техничко испитување и
анализа на моторни возила САВА
СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, MK
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на аукции на вино; бизнис менаџмент кај
винарии; изнајмување рекламен материјал;
изнајмување
истражување

рекламен
простор;
(бизнис истражување) од

областа на виното и винската култура;
компјутерски
бази
на
податоци
(систематизација
на
компјутерски
бази

информации
во
на
податоци);

комуникациски медиуми (презентација на
(551) индивидуална
(510, 511)

вино преку комуникациски
малопродажба;
маркетинг

кл.
33
алкохолни
пијалоци,
вино
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

објавување рекламни текстови; односи со
јавноста; обезбедување бизнос информации

управување со работата, трговски дејности,

преку веб, одредување цена на производ;
презентација на вино и производители на

увоз-извоз
кл. 39 амбалажирање производи, магацини

вино

преку

медиуми), за
истражување;

комуникациски

медиуми,

за

(изнајмување магацини); пакување стоки;
складирање;
складирање
на
стоката

малопродажба; консултации во врска со
создавање на стратегии за коминкација со

(упатства за складирање), складирање на
стоката

јавност, рекламен материјал (ажурирање на
рекламниот
материјал);
надворешно

(111) 26276

(151) 09/07/2018

рекламирањесистематизација
информации во компјутерски

(210) TM 2017/1214

(220) 15/12/2017

податоци;

трговски

саеми

бази

на
на

(организирање

(181) 15/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Симјановска Ивана
ул. Мирче Ацев бр. 5/1-5, 1000, Скопје, MK

трговски саеми) за комерцијални или
рекламни цели; промовирање на вински

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

вино
кл. 41

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

туризам; поддршка при on-line продажба за
трети лица; ширење на рекламни текстови за
и
вински
туризам
образовни услуги; обука; разонода

(забава); спортски и културни активност;
забави (известување и водење забави);
изложби (организирање изложби) за културни
и
образовни
цели
и
конференции
(организирање и водење конференции) за

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управувањето со работа; канцелариски
работи; изложби; организирање настани од
изложбен и дегустационен карактер за вино
во комерцијални или рекламни цели;
организирање вински салони; организирање

Трговски марки

вино и винската култура; организирање
вински дегустации за едукативни цели;
организирање

на

вински

натпревари

(оценувања);
обезбедување

услуги
на
сомелиери;
електронски
он-лајн

публикации
што
не
можат
да
се
даунлодираат; обука (практична обука,
демонстрирање) од областа на вино и винска
култура;
образовни
услуги;
он-лајн
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публикување електронски книги и списанија;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

организирање

управувањето

и

водење

работилници

и

со

работа;

канцелариски

организирање и водење семинари за винска
култура;
продавање
билети
(забава);

работи; организирање на модни ревии за
рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и

фотографија;
фотографски
репортажи;
електронско издаваштво; информирање за

трговија на големо и мало со: облека, обувки
и капи; модни додатоци, ремени, марами,

образование; конгреси (организирање и
водење конгреси) за експерти од областа на

жартели, држач за кошули, шалови; тантела
и везови, панделки и гајтани, петлици,

виното;

филмски

закачќки и окца, топуски изгли; брошеви

студија; продукција на шоу програми;
производство на филмови; професионално

[додатоци на облека], значки за облека што
не се од благородни метали.

насочување
(совети
во
врска
образованието
и
оспособувањето

(111) 26301

(151) 04/07/2018

познавачи
на
виното)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(210) TM 2017/1216

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027

пијалоци; услуги на вински барови; услуги за

(450) 31/07/2018
(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

прикажување

филмови;

со
на

дегустација на вина (обезбедување на
пијалоци); услуги на привремено сместување
за целите на винскиот туризам

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 26320

(151) 09/07/2018

(540)

(210) TM 2017/1215

(220) 15/12/2017
(181) 15/12/2027

(450) 31/07/2018
(732) Ненад Пантовиќ and Кристијан
Поповски
ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје,
MK and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 4 јаглен, брикети за јаглен, кокс; брикети
(запаливи),
дрвени
брикети,
лигнит,

(540)

искористени за наргиле (шиша) и пушење
кл. 34
цигари, пури, тутун, сиров и
преработен тутун, кутии за пури, кутии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
облека, обувки и капи; модни
додатоци, ремени, марами, жартели, држачи

(цигари), тутун за џвакање, цигарелоси,
меласа, производи за пушачи, запалки за
пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии
за кибрити

за
кошули,
шалови
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани,

(111) 26392

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1257

(220) 26/12/2017

петлици, закачќки и окца, топуски изгли;
брошеви [додатоци на облека], значки за

(181) 26/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Jelena Radulović

облека што не се од благородни метали
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ul. Krunska br. 19, Vračar, 11000, Beograd,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

RS

СКОПЈЕ

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
актовки, куфери, мали патни
торби,портмонеа, торби за преку рамо, џебни

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35

бизнис

паричници,
кожени
ремени
кл. 25 обувки, чевли и чизми од еспарто,
проценки;

бизнис

пребарување; бизнис испитување; бизнис
информации;
бизнис
истражување;
професионално

бизнис

консултирање;

помош во водењето бизнис; советување за
бизнис работење; раководење (советување
за бизнис раководење и организација);
планирање на бизнис средби; економско
прогнозирање; економско прогнозирање за
бизнис цели; економско прогнозирање и
анализа

за

бизнис

економски
кл. 36
финансово
финансово
проучување;

цели;

прогнози

на

афери
економски анализи;

економски
анализи
за
финансово
економски

консултантски
кл.
41
организирање
конференции;подучување

во

услуги
средби
и
областа

на

економијата и управувањето;обука;практична
обука
(демонстрирање);организирање
и
спроведување на дискусиони
едукација, не преку интернет

групи

за

сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за
чевли,
капи;чорапи;
марами;
беретки;
шалови;

ракавици;

машка

облека;

вратоврски;
манжетни
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на актовки,
куфери, мали патни торби,портмонеа, торби
за преку рамо, џебни паричници, кожени
ремени, обувки, чевли и чизми од еспарто,
сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за
чевли,
капи;чорапи;
марами;
беретки;
шалови;
ракавици;
вратоврски; манжетни

машка

облека;

(111) 26396

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1259

(220) 26/12/2017

(181) 26/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 26399

(151) 23/07/2018

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(210) TM 2017/1258

(220) 26/12/2017

(540)

(181) 26/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги
ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална

ул. Александар Турунџов 1А, Скопје, MK

(510, 511)
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кл. 1

хемиски препарати кои се користат

земјоделието; инсектициди за употреба во

во производството на инсектициди за

земјоделието; фунгициди за употреба во

употреба
во
земјоделието;
хемиски
препарати кои се користат во производството

земјоделието; хербициди за употреба во
земјоделието; препарати за уништување на

на фунгициди за употреба во земјоделието;
хемиски препарати кои се користат во

плевел, за употреба во
препарати за уништување

производството на пестициди за употреба во
земјоделието; хемиски препарати кои се

употреба во земјоделието

користат во производството на хербициди

(111) 26398

(151) 23/07/2018

кл. 5
пестициди за употреба во
земјоделието; инсектициди за употреба во

(210) TM 2017/1261

(220) 25/12/2017
(181) 25/12/2027

земјоделието;
штетници, за

земјоделието; фунгициди за употреба во
земјоделието; хербициди за употреба во

(732) Капсикум доо

земјоделието; препарати за уништување на
плевел, за употреба во земјоделието;

ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица,
MK

препарати за

(540)

уништување

штетници, за

(450) 31/07/2018

употреба во земјоделието
(111) 26397

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1260

(220) 26/12/2017

(181) 26/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(591) светло жолта, сива, кафена

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 33 вино

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски препарати кои се користат
во производството на инсектициди за

употреба

во

земјоделието;

хемиски

препарати кои се користат во производството
на фунгициди за употреба во земјоделието;

(111) 26400

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1262

(220) 25/12/2017
(181) 25/12/2027
(450) 31/07/2018

(732) Капсикум доо
ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица,
MK
(540)

хемиски препарати кои се користат во
производството на пестициди за употреба во
земјоделието; хемиски препарати кои се
користат во производството на хербициди
кл.

5

пестициди
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за цигари], писки за чибуци, хартија за
виткање цигари, врвови за цигари, џебни
машини за виткање цигари, кремени за
потпалување, табакери со навлажнувачи,
жици за чистење тутун со лулиња, рафтови
за лулиња, кожни торбички за тутун,
табакери со бурмут, плукалник за корисници
на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и
(591) темно зелена, светло зелена, црвена,
златна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки, слатки од бадем, чајни колачи

држачи за пури, тегли за чување тутун, писки
од жолт килибар за цигари и држачи за пури,
пепелници за пушачи, цигарски цевчиња;
тревки
за
пушење;
шкорки
[кибрит];
кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун
за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун,
што не се за медицинска или лековита

(111) 26395

(151) 23/07/2018

употреба; зачинети мешавини од тутун и

(210) TM 2017/1263

(220) 26/12/2017

меласа за употреба во наргиле; зачинети
течности и растворливи прашоци за употреба

(181) 26/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes
Industry Co.

во наргиле; електронски лулиња за пушење;
електронска течност за наргиле (е-течност)

Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle,

која се состои од ароми во течна форма која
се користи за пополнување на електронски

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO

наргилиња

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ELEGANCE
(551) индивидуална
(510, 511)

или

филтри

за

електронско

наргиле; наргиле ( shisha, шиша); додатоци
или делови од наргиле (вкпучувајќи наргиски
јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња
за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на
наргичлиња и филтри и писки, устно црево за
наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за
наргилиња, ваза на наргиле)

кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски
производи, вклучувајќи и цигари, пури,
цигарило [мали цигари], тутун за виткање
цигари, тутун за лулиња, тутун за џвакање,
цигари што содржат замена за тутун, што не
се за медицинска употреба; зачинет тутун;
меласа; тутун со бурмут; електронски цигари;
електронски наргилиња; глави (чинии) за
електронски наргилиња; запалки; артикли за
пушачи вкпучувајќи хартија за впивање за
лулиња, кутии за цигари, секачи за пури,
држачи за пури, садови со плин за запалки,

(111) 26394

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1264

(220) 26/12/2017
(181) 26/12/2027

(450) 31/07/2018
(732) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes
Industry Co.
Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle,
P.O. Box 941936, Amman 11194, JO
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи
Трговски марки

263 | С т р а н а

Гласник Бр. 7/2018

31 Јули 2018

наргичлиња и филтри и писки, устно црево за

ESCAPE

наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за

(551) индивидуална
(510, 511)

наргилиња, ваза на наргиле)

кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски
производи, вклучувајќи и цигари, пури,
цигарило [мали цигари], тутун за виткање
цигари, тутун за лулиња, тутун за џвакање,
цигари што содржат замена за тутун, што не
се за медицинска употреба; зачинет тутун;
меласа; тутун со бурмут; електронски цигари;
електронски наргилиња; глави (чинии) за
електронски наргилиња; запалки; артикли за
пушачи вкпучувајќи хартија за впивање за
лулиња, кутии за цигари, секачи за пури,
држачи за пури, садови со плин за запалки,

(111) 26401

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1265

(220) 27/12/2017

(181) 27/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за сметководствени услуги
ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје
ул. Петар Поп Арсов бр. 8-1/4, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи
за цигари], писки за чибуци, хартија за
виткање цигари, врвови за цигари, џебни
машини за виткање цигари, кремени за
потпалување, табакери со навлажнувачи,
жици за чистење тутун со лулиња, рафтови
за лулиња, кожни торбички за тутун,
табакери со бурмут, плукалник за корисници
на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и
држачи за пури, тегли за чување тутун, писки
од жолт килибар за цигари и држачи за пури,
пепелници за пушачи, цигарски цевчиња;
тревки
за
пушење;
шкорки
[кибрит];
кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун
за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун,
што не се за медицинска или лековита
употреба; зачинети мешавини од тутун и
меласа за употреба во наргиле; зачинети
течности и растворливи прашоци за употреба
во наргиле; електронски лулиња за пушење;
електронска течност за наргиле (е-течност)
која се состои од ароми во течна форма која
се користи за пополнување на електронски
наргилиња

или

филтри

за

електронско

наргиле; наргиле ( shisha, шиша); додатоци
или делови од наргиле (вкпучувајќи наргиски
јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња
за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на
264 | С т р а н а

(591) темно сина, светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл. 36

со

работата;

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи;
недвижен имот

работи

поврзани

(111) 26393

(151) 23/07/2018

(210) TM 2017/1267

(220) 29/12/2017

со

(181) 29/12/2027
(450) 31/07/2018
(732) FCA US LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

WRANGLER
(551) индивидуална
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(510, 511)

(591) црна, зелена, бела

кл. 12 моторни возила, во класа 12

(551) индивидуална

(111) 26281

(151) 10/07/2018

(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(210) TM 2018/6

(220) 04/01/2018
(181) 04/01/2028

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување

(450) 31/07/2018
(732) КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ

со вода и за санитарни намени;пумпи за
топлење, печки, печки [грејни апарати],

Салији Џумали Фејсал Гостивар

горилници, климатизација, инсталации за

Плоштад Маршал Тито бр. 14, Гостивар,
MK

климатизација
(топлење
и
ладење)
кл. 35 рекламирање.водење на работењето;

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

услуги на продажба на големо и мало со:
апарати
за
осветлување,
греење,

(540)

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени; пумпи за

(591) жолта, црвена, бела, сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
производи од тесто и слатки,
палачинки,
сладолед
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги на трговија
на мало со: производство од тесто и слатки,
палачинки,
сладолед
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; млечен ресторан, слаткарница,
кафетерии
(111) 26278

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/10

(220) 05/01/2018

(181) 05/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ
Скопје
ул.Желево бр.3-4/7, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

топлење, печки, печки [грејни апарати],
горилници, климатизација, инсталации за
климатизација
кл.
37

(топлење

и

ладење)
градежни

конструкции;поправки;инсталациски
услуги;монтирање и поправање апарати за
греење, сервисирање пумпи за топлење,
монтирање и поправање клима уреди,
изведба на системи за климатизација
(топлење и ладење)
(111) 26274

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/12

(220) 09/01/2018
(181) 09/01/2028

(450) 31/07/2018
(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway
Birmingham Business Park, Birmingham B37
7YN, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TRAILMAX MERIDIAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми за мотоцикли
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кл. 35 рекламирање, водење на работење;
(111) 26279

(151) 10/07/2018

управување со работата, услуги при увоз-

(210) TM 2018/13

(220) 09/01/2018
(181) 09/01/2028

извоз и продажба на големо и мало со:
сушено и подготвувано овошје и зеленчук;

(450) 31/07/2018
(732) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d.

свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови,
семиња, зрнести производи што не се

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

опфатени со другите класи, семиња, масла
за јадење; снек храна, локум, житарици

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AMORA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26293

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/14

(220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје

(111) 26291

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/15

(220) 09/01/2018

(181) 09/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје
ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) бела, црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук
кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита
(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити,

колачи,

мирудии,

зачини

(591) бела, црна, зелена
(551) индивидуална

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не

(510, 511)

се опфатени со другите класи, семиња

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук.

(111) 26292

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/16

(220) 09/01/2018

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, семиња
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(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје
ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук
(591) бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук
кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита
(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити,
колачи,
мирудии,
зачини
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, семиња

(мали парчиња храна од жита), брашно,

(111) 26294

(151) 10/07/2018

бисквити,
колачи,
мирудии,
зачини
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти

(210) TM 2018/18

(220) 09/01/2018

плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, семиња

(181) 09/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје

(111) 26295

(151) 10/07/2018

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK

(210) TM 2018/17

(220) 09/01/2018

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

(181) 09/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје

(540)

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, светло и
темно кафена
(551) индивидуална

Трговски марки
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(510, 511)
кл. 29

(181) 16/01/2028
сушено и подготвувано овошје и

зеленчук
кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита

(450) 31/07/2018
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити,
колачи,
мирудии,
зачини

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

се опфатени со другите класи, семиња
(111) 26296

(151) 10/07/2018

(210) TM 2018/19

(220) 09/01/2018
(181) 09/01/2028

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за трговија и услуги БАКОНУТС ДООЕЛ Скопје
ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

производи

тутун;

од

или

пури,

сиров;
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
(591) бела, светло и темно зелена, жолта

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со

(551) индивидуална
(510, 511)

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

кл. 30

џебни

снек храна, локум, житарици, жита

машинки

за

мотање

на

цигари,

(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити,
колачи,
мирудии,
зачини

запалки, кибрити

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не

(111) 26369

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/32

(220) 16/01/2018

се опфатени со другите класи, семиња
(111) 26370

(151) 19/07/2018

(181) 16/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Philip Morris Brands Sàrl

(210) TM 2018/31

(220) 16/01/2018

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

268 | С т р а н а

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

автомобили;

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

гумени ремени и сопирачки за копнени

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

возила;
копнени
возила;
велосипеди;
ублажувачи на удари за возила; сопирачки

ATELIER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 26263

(151) 09/07/2018

(210) TM 2018/33

(220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028

(450) 31/07/2018
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми; внатрешни гуми за тркала за
возила; автомобили; делови и опрема за
Трговски марки

погонски

мотори,

мотори,

уреди за возила; машини за покренување на
моќ за копнени возила; механизми за пренос
на моќ за копнени возила; лежишта за
копнени возила; спојници за копнени возила;
мотори

за

копнени

возила;

вентили

за

копнени возила; шилци за гуми; крампони за
гуми; тркала за автомобили; опрема за
поправка на внатешни гуми; надворешни
обвивки
за
пневматски
гуми
кл. 35 услуги на продажба на големо на
гуми; услуги на малопродажба на гуми;
посредување во продажба на гуми; услуги на
продажба на големо на внатрешни гуми за
тркала за возила; услуги на малопродажба
на внатрешни гуми за тркала за возила;
посредување во продажба на внатрешни
гуми за тркала за возила; услуги на продажба
на големо на копнени возила; услуги на
малопродажба

на

копнени

возила;

посредување во продажба на копнени
возила; услуги на продажба на големо на
делови и опрема за возила; услуги на
малопродажба на делови и опрема за
возила; посредување во продажба на делови
и опрема за возила; услуги на продажба на
големо на тркала за автомобили; услуги на
малопродажба на тркала за автомобили;
посредување во продажба на тркала за
автомобили; услуги на трговија на големо со
синџири за против пролизгување; услуги на
малопродажба со синџири за против
пролизгување; посредување во продажба на
синџири за против пролизгување; услуги на
продажба на големо на погонски мотори,
мотори, гумени ремени и сопирачки за
копнени возила; услуги на малопродажба на
погонски мотори, мотори, гумени ремени и
сопирачки за копнени возила
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(111) 26262

(151) 09/07/2018

акумулатори, електрични (батерии); услуги

(210) TM 2018/34

(220) 18/01/2018

на продажба на големо на батерии за

(181) 18/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

автомобили; услуги на малопродажба на
батерии
за
автомобили;
услуги
на

KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

на
батерии
за
возила;
услуги
на
малопродажба на батерии за возила; услуги

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

на посредување во продажба на батерии за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

возила; услуги на продажба на големо на
акумулатори, електрични, за возила; услуги

(591) портокалова и црна

на
малопродажба
на
електрични,
за
возила;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 суви батерии; фотонапонски ќелии и

посредување во продажба на батерии за
автомобили; услуги на продажба на големо

акумулатори,
услуги
на

посредување во продажба на акумулатори,
електрични, за возила

модули;
литиумски
батерии;
батерии;
комплети на батерии; батерии за возила;

(111) 26257

(151) 09/07/2018

(210) TM 2018/35

(220) 18/01/2018

акумулатори, електрични, за возила; батерии
(мокри); анодни батерии; согорливи ќелии;

(181) 18/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,

батерии

за

автомобили;

батерии

за

електрични возила; електрични батерии за
напојување
на
електрични
возила;

KR

енергетски единици (батерии); мрежни
приклучни апарати (батерии); електрични

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

батерии; акумулатори, електрични; батерии
за
полнење;
уреди
за
непрекинато

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

напојување

(батерии);

стартери

за

акумулатори;
адаптери
за
батерии;
батериски водичи; кабли за полначи за

(591) портокалова и црна

акумулатори
кл. 35 услуги на продажба на големо на

(510, 511)
кл. 7
филтери за мотори и погонски

батерии;
батерии;

на
во

мотори;пумпи (делови за машини, мотори и
погонски мотори);ладилници за машини и

продажба на батерии; услуги на продажба на

мотори;машини
за
дување;пумпи
за
вода;филтери (делови за машини);издувни

услуги
услуги

на малопродажба
на
посредување

големо на електрични батерии; услуги на
малопродажба на електрични батерии;

(551) индивидуална

цевки за копнени возила;актуатори (делови

услуги на посредување во продажба на
електрични батерии; услуги на продажба на

за машини);издувни садови за мотори и
погонски мотори;вентили за рециркулација

големо

на издувни гасови (EGR) на мотори и
погонски мотори;уреди за спречување на

на

акумулатори,

електрични

(батерии); услуги на малопродажба на
акумулатори, електрични (батерии); услуги
на

посредување
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пумпи);вентили (делови за машини);издувни

автомобили;

вентили (делови за мотори);вбризгувачки

клима уреди на автомобили; лампи за клима

вентили (делови за машини);повратни пумпи
за
разладни
средства;компресори
за

уреди на автомобили; разладни модули за
клима уреди на автомобили; автомобилски

обновување и рециклирање на разладувачки
гасови;кондензатори за воздух;кондензатори

изменувачи на топлина, кои не се делови на
машини; грејни апарати за возила; клима

со разладување на воздух;ладилници за
масла за машини;ладилници за масла за

уреди за возила; климатизациони, разладни
и вентилациони апарати и инструменти;

мотори;разменувачи на топлина (делови за

апарати

машини);компресори
компресори;компресори

(машини);воздушни
како делови на

климатизација; грејни системи составени
првенствено од туби, цевки и разводници

машини,
мотори
и
погонски
мотори;компресори за фрижидери;работни

преку кои циркулира топол воздух или вода
со висока температура; анјонски генератори

кола
за
компресија,

за прочистување на воздухот; разладни
вентилатори;
јонизатори
на
вода;

пумпи;издувни
исфрлање
и

гасови;преносници

за

машини
пренос

за
на

машини;турбо

за

испарувачи;

прочистувачи

греење,

вентилатори

на воздух

вентилација

за

за

и

автомобили;

пумпи;турбо полначи за машини;ладилници
за возила;хидраулични струјни контролери за

компресори за клима уреди; пумпи за
греење; пумпи за греење на плински мотори;

машини и мотори;пневматски контроли за
машини,
мотори
и
погонски

разладни кули за вода; акумулатори на пареа
кл. 12
автомобили;делови и опрема за

мотори;контролни механизми за машини или
мотори;уреди за контрола на воздух за

автомобили;модули за контрола на пренос за
автомобили;браници
за

машини

автомобили;разладувачи

и

примарни

мотори;автоматски

на

масло

за

влезни контролни вентили за клипни
компресори за воздух;неповратни вентили за

автомобили;пумпи
за
вода
за
автомобили;спојници за водни пумпи за

испуштање
на
воздушни
компресори
кл. 11 клима уреди за автомобили; грејачи за

автомобили;интеркулери
за
автомобили;носачи за автомобили;примарни

автомобили; вентилациони (климатизациони)
инсталации и апарати за автомобили;

(главни) модули за автомобили;вентили за
електрични автомобили;компресори за клима

испарувачи

уреди за возила;компресори за клима уреди

за

ладење

за

автомобили;

ладилници за автомобили; филтери
воздух за автомобили; радијатори

за
за

за копнени возила;вентилатори за ладење на
мотори за копнени возила;воздушни пумпи

автомобили; компресори за клима уреди на
автомобили; кондензатори за клима уреди на

(опрема за возила);мотори и погонски мотори
за копнени возила;гуми;ублажувачи на удари

автомобили; грејни јадра за клима уреди на
автомобили; испарувачи за клима уреди на

за
возила;системи
за
суспензија
за
возила;машина за покренување на моќ за

автомобили; компресорски спојки за клима

копнени возила;механизми за пренос на моќ

уреди
на
автомобили;
топлински
акумулатори за автомобили; вентилатори за

за копнени
возила

ладење за автомобили; куќишта за разладни
вентилатори на автомобили; филтери за

кл. 35 услуги на продажба на големо на
делови и опрема за автомобили;услуги на

воздух за клима уреди на автомобили;
регулатори (контролори) за клима уреди на

малопродажба на
автомобили;услуги
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продажба

на

делови

и

опрема

за

(111) 26303

(151) 09/07/2018

автомобили;услуги на продажба на големо

(210) TM 2018/42

(220) 23/01/2018

на апарати за греење, вентилација и
климатизација;услуги на малопродажба на

(181) 23/01/2028
(450) 31/07/2018
(732) Automotive Adria trgovina d.o.o
Litostrojska cesta 44A, 1000, Ljubljana, SI

апарати
за
греење,
климатизација;услуги на

вентилација
посредување

и
во

продажба на апарати за греење, вентилација
и климатизација;услуги на продажба на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

големо на вентили за рециркулација на

(540)

издувни гасови (EGR.) на мотори и погонски
мотори;услуги на малопродажба на вентили
за рециркулација на издувни гасови (ЕGR) на
мотори и погонски мотори;услуги на
посредување во продажба на вентили за
рециркулација на издувни гасови (ЕGR) на
мотори

и

погонски

мотори;услуги

на

продажба на големо на компресори;услуги на
малопродажба на компресори;услуги на
посредување
во
продажба
на
компресори;услуги на продажба на големо на
пумпи (делови за машини, мотори и погонски
мотори);услуги на малопродажба на пумпи
(делови за машини, мотори и погонски
мотори);услуги на посредување во продажба
на пумпи (делови за машини, мотори и
погонски мотори);услуги на продажба на
големо на издувни садови за мотори и
погонски мотори;услуги на малопродажба на
издувни садови за мотори и погонски
мотори;услуги на посредување во продажба
на издувни садови за мотори и погонски
мотори;услуги на продажба на големо на
филтери за мотори и погонски мотори;услуги
на малопродажба на филтери за мотори и
погонски мотори;услуги на посредување во
продажба на филтери за мотори и погонски
мотори;услуги на продажба на големо на
ладилници
за
мотори
и
погонски
мотори;услуги
на
малопродажба
на
ладилници
за
мотори
и
погонски
мотори;услуги на посредување во продажба
на ладилници за мотори и погонски мотори
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(591) зелена, бела, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски додатоци за бензин; хемиски
додатоци за горива; хемиски додатоци за
моторни горива; течности за хидраулични
системи; течности за сопирање; средства за
ладење (препарати за пречистување на
мотори); течност за ладење; течност за
сопирање; хемиски интензификатори за гума;
катализатори; катализатори што се користат
за производство на гума; антифриз;
детергенти што се користат во производни
процеси; детергентни додатоци за моторно
масло; детергентни додатоци за бензин;
дестилирана вода со додаден кислород;
дестилирана вода; глицерин за индустиска
употреба; лепила за поправка на гуми;
пополнувачи за каросерии на автомобили;
силиконски течности; средства за заштеда на
гориво; гуми (смеси за репарација на гуми);
средства за конзервирање гума; средства за
разложување на бензин; средства против
зовривање на ладилник на мотор; смеси за
репарација на гуми течни облоги (хемиски
препарати); хемиски додатоци за масла;
хемиски интензификатори за гума; хемиски
супстанции кои се користат како додатоци за
индустриски масла за подмачкување; масла
за амортизери; стабилизатори за масло;
средства за ладење на мотори на возила;
антидетонациски средства за мотори со
Трговкски марки
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внатрешно согорување; хемиски средства

гориво за моторни возила; пумпи за гориво

кои се користат за мотори со внатрешно

за мотори; пумпи за гориво за копнени

согорување;
хемиски
средства
за
декарбонизирање на мотори; препарати за

возила; пумпи за ладење на моторот; пумпи
за подмачкување; пумпи за мотори на

согорување (хемиски адитиви за моторни
горива); хемиски средства за заштита од

копнени возила; цилиндрични мотори за
копнени возила; електрични стартер мотори;

корозија
на
автомобили
кл. 2 бои; бои во прав, што се употребуваат

ремени за моторни вентилатори; кабли за
палење за моторни возила; компресори, кои

за премачкување; производи за заштита од

се делови на машини и мотори; компресори

рѓа; масти против р’ѓа; масла против р’ѓа
кл. 3 течности за чистење на шофершајбна;

за мотори со внатрешно согорување со
палење; кондензатори (уреди за палење за

шампони за миење на автомобили; средства
за
отстранување
корозија

мотори со внатрешно согорување); цевки
(делови на моторот); уреди за контрола на

кл. 4 адитиви (нехемиски) на моторните
горива; адитиви (нехемиски) на масла;

воздух за мотори и машини; свеќички за
мотори; свеќички за мотори на копнени

бензин;

возила;

восок

за

индустриска

употреба;

издувни

гасови;

каталитички

гориво; графити за подмачкување; масла за
индустриска употреба; масти за индустриска

конвертори, кои се дел од издувните гасови
на возилото; издувни системи за возила;

употреба; масла за подмачкување; моторни
горива; моторни масла; масла за синџири за

издувни гасови за садови; издувни гасови;
пригушувачи (звучници) како делови на

автомобили;
масти
за
синџири
за
автомобили; масти за осветлување; средства

издувните
системи
на
машините
кл. 9 акумулатори; апарат за дијагностика на

за подмачкување; течности за подмачкување

моторот; апарат за мерење на ниво на

на
кл. 7

алатки
за
режење
апарати за промена на мотори со

течност за употреба во моторни возила;
апарат за преверка на електричен мотор

внатрешно согорување; ауспуси за мотори и
машини; возила (инсталации за миење

(мониторинг или надзор); батерии; бензин
(мерни инструменти за бензин); бензински

возила); возила со воздушни перничиња;
гориво (апарати за промена на гориво) за

станици (пумпи з абензин на бензински
станици); брзина (мерни инструменти за

мотори

брзина);

со

внатрешно

согорување;

возила

(предупредувачки

катализатори; карбуратори; компресори за
ладилници; ;машини за чистење на течности

инструменти на возила); возила (радија за
возила); гуми на возила (автоматски

за ладење; вакуум пумпи (машини); филтри
(делови од машини и мотори); филтри во

индикатори на низок притисок на гуми на
возила); километри (бележници на километри

прочистување на воздух во ладење мотори;
филтри за гориво; филтри за гориво за

за возила); мерни инструменти за бензин;
мерни инструменти за брзина; мерачи на

мотори на возила; кпипови за мотори на

температура

возила; клипови за мотори со внатрешно
согорување; клипни прстени; клипни прстени

регулатори на температурата за мотори на
возила;
апарат
за
контрола
на

(делови
од
мотори
со
внатрешно
согорување); кпипни прстени за топлински

температурата за возила; кабли, електрични;
електрични брави за возила; колектори,

пумпи; пумпи (делови од машини или
мотори); пумпи; пумпи за гориво; пумпи за

електрични;
светлечки
електронски
покажувачи за дефект на возилото; трепкачи
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(светла
кл.

за

11

автомобили

сигнализирање)

(740) Друштво за застапување од областа на

(уреди

индустриската сопственост ЖИВКО

против

заслепување)
опрема
за
светла;
автомобилски светла; акумулатори на пареа;

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

акумулатори на топлина; возила (апарати за
сушење
на
воздухот);
грејачи
за

(540)

одмрзнување
на
возила;
(климатизација);рефлектори
за

возила
возила;

светла за возила; радијатори за возила;

(551) индивидуална

резервоари; светла за покажување на правец
во
автомобили

(510, 511)
кл. 30 природни засладувачи; замени за

кл. 12 возила; автомобили; автомобилски
гуми; автомобилски каросерии; автомобиски

шеќер; засладувачи за употреба од страна на
потрошувачите за засладување на нивната

шасии; автомобилски синџир; автомобилски
ланци; погонски синџири; преносни синџири

храна и пијалаци, првенствено составени од
природни
засладувачи;
природни

(делови

засладувачи

од

копнени

возила);

преносни

со

хербални

екстракти;

синџири за копнени возила; електрични
возила; легла за возила; обвивки за волани

природни засладувачи со алкохолни шеќери;
природни засладувачи со екстракти од

на возила; облоги за гуртни на возила; оски
на тркала од возила; предни бришачи на

стевиа

возила;
седишта
на
возила;
возила
ладилници; волани за возила; врати за

(111) 26271

(151) 09/07/2018

(210) TM 2018/46

(220) 24/01/2018

возила; гуми за возила; гутни за возила; коли;

(181) 24/01/2028

преносни синџири за мотори на копнени
возила; синџири против лизгање на тркалата

(450) 31/07/2018
(732) BOSNALIJEK d.d.

на возилата;; снежни синџири за тркалата на
возилата; синџири за снег за гуми (делови од

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

копнени
возила)
кл. 17 гума; затки од гума; синтетичка гума;

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

амортизери од гума; силиконска гума; цевки
од силиконска гума; флексибилни цевки
изработени од силиконска гума, засилени со
мувла; силиконска гума за општа намена;
неметални флексибилни црева за ладилници
за автомобили
(111) 26255

(151) 09/07/2018

(210) TM 2018/45

(220) 24/01/2018
(181) 24/01/2028

VALDIPIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 26379

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/70

(220) 05/02/2018
(181) 05/02/2028

(450) 31/07/2018
(732) MERISANT COMPANY 2 SARL

(450) 31/07/2018
(732) United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000
Neuchatel, CH

Middlesex, UB4 8EE, GB

274 | С т р а н а

Трговкски марки

Гласник Бр.7/2018

31 Јули 2018

(740) Друштво за застапување од областа на

слаткарски производи; подготовки направени

индустриската сопственост ЖИВКО

од брашно од компир/пченка и од житарки;

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

ужинки (snack foods)

(540)

(111) 26378

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/73

(220) 07/02/2018

(181) 07/02/2028
(450) 31/07/2018
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited
Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA , GB
(740) Друштво за застапување од областа на
(591) светло сина, темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, солени/зачинети бисквити,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

крекери

NEOSTIKS

(111) 26380

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/71

(220) 05/02/2018
(181) 05/02/2028

(450) 31/07/2018
(732) United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

сиров

или

преработен;

производи од тутун; замени за тутун (не се за
медицински цели); сите со цел да бидат
загревани но не и горени; артикли за пушачи;
електронски направи и нивните делови со
цел за загревање на тутун
(111) 26416

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/80

(220) 07/02/2018
(181) 07/02/2028

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за производство, услуги и
трговија за вработување на инвалидни
лица ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово

(591) темно сина, бела, темно портокалова и
портокалова

ул. Вараждинска бр. 3, Куманово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

кл. 30 леб, бисквити, бисквити покриени со
чоколадо; колач; слатки и тврд бисквит од
брашно (shortbread); чоколадо, чоколадо и
Трговски марки
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(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,
што
кл. 35

(591) окер, црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
конзервирано

месо,
месо,

месни
месо

управување со работи; оп-Ппе рекламирање
по пат на компјутерска мрежа; обработка на
преработки,

во

конзерви,

посолено месо, свинско месо, замрзнатосушено месо, подготвени производи од месо,
желеа
кл. 35

од
месо
огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,
услуги
на
увоз,
извоз,
лагерирање,
дистрибуција и трговија на големо и мало со:
месо, месни преработки, конзервирано месо,
месо во конзерви, посолено месо, свинско
месо, замрзнато-сушено месо, подготвени
производи од месо, желеа од месо
кл. 40 преработка и конзервирање на месо,
замрзнување на месо, чадење месни
производи на буково дрво
(111) 26372

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/81

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

(450) 31/07/2018
(732) Друштво за компјутерски услуги
БЛОКВЕРС ДОО
ул. Анкарска бр. 18/кат 1 Карпош, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

можат
да
се
преземат
огласување, водење на работење,

текстови
кл.
42
компјутерско програмирање;
изнајмување
компјутерски
програми;
умножување
инсталирање
одржување
програмирање
советување

компјутерски
компјутерски

програми;
програми;

компјутерски
компјутерски

програми;
системи;

компјутерски

програми;

за

изработка
на
осовременување

компјутерски
програми;
на
компјутерските

програми; издавање лиценци за компјутерски
програми; производство на софвер; софтвер
како услуга [ЅааЅ]
(111) 26420

(151) 24/07/2018

(210) TM 2018/94

(220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028

(450) 31/07/2018
(732) Arysta LifeScience
Route d'Artix - BP 80 64150 Nogueres, FR
(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)

MALVIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 дезинфекциони производи за употреба
во земјоделство, хортикултура и дом и
градина;
хербициди,
фунгициди,
инсектициди, пестициди, биолошки средства
за примена во биоконтрола, и препарати за
уништување штетници, секое за употреба во
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земјоделство, хортикултура, шумарство, нега

кл. 43

на тревници и декоративни билки, и/или дом

сместување (хотели и агенции); сместување

и градина

(изнајмување за времено сместување);
резервирање за сместувања; резервирање

(111) 26375

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/95

(220) 12/02/2018

привремено сместување; бироа за

пансиони;
летувалишта;
резервирање
хотели; хотели; изнајмување простории за

(181) 12/02/2028
(450) 31/07/2018
(732) Друштво за туризам, трговија и

состаноци;
сместување

услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип
ул. Кирил и Методи бр. 26, 2000, Штип, MK

(111) 26419

(151) 24/07/2018

(210) TM 2018/96

(220) 12/02/2018

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(181) 12/02/2028
(450) 31/07/2018
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

(540)

изнајмување

за

времено

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

ROSSO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
(591) сина, светлосина, бела

хербициди, фунгициди, инсектициди

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 26376

(151) 19/07/2018

кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања;
организирање
крстарења;

(210) TM 2018/100

(220) 14/02/2018
(181) 14/02/2028

придружување

(450) 31/07/2018
(732) Трговско друштво за производство

патници;

превезување

патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни
знаменитости
информирање

и

обиколку
за

(туризам);
превоз

кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности; насочување
(професионално
академии,
колоквиуми;

насочување),

организирање
организирање

и
и

конгреси,
водење
водење

концерти; семинари (организирање и водење
семинари); услуги на клубови (забава и
образование); организирање шоу програми;
организирање спортски натпревари; паркови
(забавни паркови); фотографски репортажи;
продавање

билети

Трговски марки

(забава)

промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. Алберт Ајнштајн бр. 8, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на
мало на: актовки, ранци, торби за кампери,
торби за алпинисти, спортски торби, торби за
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патување,

кожени

ремени,

портмонеа,

(111) 26418

(151) 24/07/2018

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од

(210) TM 2018/104

(220) 15/02/2018

кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од
кожа, палта, јакни, фустани, ракавици,

(181) 15/02/2028
(450) 31/07/2018
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation

пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека,
пуловери,
кошули,
шамии,
шалови,

300 Park Avenue New York, 10022 New York,
US

пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

виљушки за маса, лажици, ножеви, прибор за
јадење, биберници, соларници, бокалчиња,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

вазни, чинии, шишиња, шољи, стакпени чаши
за пиење, стаклени садови, чајници, тави,
тенџериња, термоси, украсни статуетки од
порцелан теракота или стакпо, саксии за
цвеќе, сервиси за јадење со искпучок на
ножеви виљушки и лажици, сервиси за кафе,
сервиси за чај, производи од кристал
(стакпарија), предмети од порцелан, прибори
за употреба во домаќинствата
(551) индивидуална
(111) 26374

(151) 19/07/2018

(210) TM 2018/102

(220) 15/02/2018

(510, 511)
кл. 3
производи за лична нега, имено,

(181) 15/02/2028
(450) 31/07/2018
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

препарати за чистење на кожата и телото;
бар сапун; течен сапун за раце; гелови за

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

антиперспиранти и спрејови за под пазуви за

(540)

AZOMEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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креми за телото и кожата; талк пудра;
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козметички
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

5

26374

11

26278

18

26399

25

26385

1

26298

5

26396

11

26303

19

26250

25

26386

1

26303

5

26397

11

26345

20

26265

25

26388

1

26396

5

26411

11

26408

20

26282

25

26389

1

26397

5

26412

12

26250

20

26310

25

26390

2

26303

5

26415

12

26257

20

26311

25

26399

3

26250

5

26419

12

26261

21

26250

26

26280

3

26258

5

26420

12

26263

21

26282

26

26320

3

26282

6

26250

12

26274

21

26310

27

26250

3

26298

6

26310

12

26303

21

26311

27

26310

3

26303

6

26311

12

26345

21

26317

27

26311

3

26317

7

26250

12

26364

21

26408

28

26260

3

26377

7

26257

12

26393

21

26417

28

26282

3

26417

7

26303

14

26250

22

26250

28

26310

3

26418

7

26345

14

26282

22

26310

28

26311

4

26250

8

26345

16

26250

22

26311

28

26342

4

26301

9

26260

16

26282

23

26250

29

26248

4

26303

9

26262

16

26310

24

26250

29

26250

5

26249

9

26268

16

26311

24

26300

29

26256

5

26250

9

26282

16

26342

24

26310

29

26259

5

26253

9

26284

16

26357

24

26311

29

26269

5

26271

9

26303

16

26358

24

26360

29

26283

5

26279

9

26305

16

26360

24

26388

29

26285

5

26300

9

26345

16

26366

24

26389

29

26291

5

26302

9

26356

16

26388

24

26390

29

26292

5

26321

9

26367

16

26389

25

26250

29

26293

5

26322

9

26372

16

26390

25

26280

29

26294

5

26323

9

26382

17

26250

25

26282

29

26295

5

26324

9

26408

17

26303

25

26287

29

26296

5

26325

10

26268

18

26250

25

26297

29

26314

5

26340

10

26284

18

26282

25

26300

29

26315

5

26341

10

26287

18

26342

25

26320

29

26316

5

26344

10

26297

18

26360

25

26342

29

26355

5

26346

10

26345

18

26388

25

26360

29

26359

5

26361

11

26250

18

26389

25

26383

29

26368

5

26373

11

26257

18

26390

25

26384

29

26416
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30

26250

34

26329

35

26316

36

26270

40

26250

30

26251

34

26343

35

26320

36

26286

40

26317

30

26254

34

26348

35

26327

36

26288

40

26416

30

26255

34

26353

35

26328

36

26328

41

26273

30

26269

34

26362

35

26330

36

26330

41

26276

30

26272

34

26369

35

26331

36

26349

41

26282

30

26281

34

26370

35

26332

36

26367

41

26289

30

26282

34

26378

35

26333

36

26371

41

26308

30

26283

34

26394

35

26334

36

26387

41

26313

30

26285

34

26395

35

26335

36

26392

41

26328

30

26291

34

26402

35

26336

36

26401

41

26330

30

26292

34

26403

35

26337

37

26250

41

26339

30

26294

34

26404

35

26338

37

26266

41

26342

30

26295

34

26409

35

26349

37

26270

41

26354

30

26296

35

26250

35

26350

37

26278

41

26357

30

26355

35

26254

35

26351

37

26309

41

26358

30

26363

35

26256

35

26352

37

26312

41

26366

30

26368

35

26257

35

26353

37

26317

41

26375

30

26379

35

26262

35

26357

37

26328

41

26382

30

26380

35

26263

35

26358

37

26330

41

26392

30

26400

35

26264

35

26360

37

26381

41

26413

30

26406

35

26265

35

26372

37

26410

41

26414

30

26407

35

26266

35

26376

37

26421

42

26250

31

26291

35

26267

35

26383

38

26250

42

26260

31

26292

35

26270

35

26384

38

26275

42

26266

31

26293

35

26272

35

26385

38

26277

42

26268

31

26294

35

26275

35

26386

38

26367

42

26270

31

26295

35

26276

35

26388

39

26250

42

26282

31

26296

35

26277

35

26389

39

26266

42

26284

32

26250

35

26278

35

26390

39

26270

42

26286

32

26282

35

26280

35

26391

39

26275

42

26288

32

26318

35

26281

35

26392

39

26277

42

26312

32

26352

35

26289

35

26399

39

26299

42

26347

32

26355

35

26293

35

26401

39

26305

42

26354

33

26250

35

26298

35

26405

39

26309

42

26366

33

26299

35

26299

35

26407

39

26328

42

26367

33

26352

35

26300

35

26410

39

26330

42

26371

33

26391

35

26305

35

26413

39

26375

42

26372

33

26398

35

26309

35

26414

39

26383

42

26381

34

26250

35

26310

35

26416

39

26384

42

26387

34

26290

35

26311

36

26250

39

26385

43

26250

34

26301

35

26313

36

26266

39

26386

43

26259

34

26304

35

26315

36

26267

39

26391

43

26269
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43

26273

43

26282

43

26365

44

26252

45

26330

43

26275

43

26306

43

26368

45

26250

45

26354

43

26276

43

26307

43

26375

45

26289

45

26367

43

26277

43

26313

43

26413

45

26319

43

26281

43

26316

43

26414

45

26328

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

Boncafe International Pte Ltd

26355

MK/T/ 2011/873

Razor USA LLC, a Delaware limited liability company

26356

MK/T/ 2011/1246

ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ

26365

MK/T/ 2012/1120

Вик - Дентал ДОО

26302

MK/T/ 2013/1060

Inter On Line Trading Group Inc

26285

MK/T/ 2015/591

Inter On Line Trading Group Inc

26283

MK/T/ 2015/592

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

26251

MK/T/ 2017/346

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)

26252

MK/T/ 2017/349

Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Скопје
ТОЛТУ МОТОРС ДООЕЛ

26410

MK/T/ 2017/412

26309

MK/T/ 2017/499

CHANEL

26377

MK/T/ 2017/510

Интекс + Ко

26300

MK/T/ 2017/523

Друштво за производство, трговија и услуги ЕДНА ПРАВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

26317

MK/T/ 2017/524

Philip Morris Products S.A.

26304

MK/T/ 2017/538

Друштво за угостителство, трговија и услуги МОНТ ЕВЕРЕСТ ОКБ ДОО Скопје

26307

MK/T/ 2017/539

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

26332

MK/T/ 2017/543

26333

MK/T/ 2017/544

26334

MK/T/ 2017/545

26335

MK/T/ 2017/546

26337

MK/T/ 2017/547

26338

MK/T/ 2017/548

26336

MK/T/ 2017/549

26351

MK/T/ 2017/550

26350

MK/T/ 2017/551

26264

MK/T/ 2017/552
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Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО
Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
Трпкова Андријана

26331

MK/T/ 2017/553

26308

MK/T/ 2017/556

Вељуслиев Митко

26306

MK/T/ 2017/557

Marriott Worldwide Corporation

26313

MK/T/ 2017/812

Занаетчија Производство на друга горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер
Ахмеди Муареми
Друштво за услуги ВФВ КОНСАЛТИНГ дооел Скопје

26280

MK/T/ 2017/817

26319

MK/T/ 2017/821

Палензовска Електролукс Силвана

26305

MK/T/ 2017/825

Evolution Fresh, Inc

26318

MK/T/ 2017/829

ДГПТУ „УНИКАД“ ДООЕЛ КУМАНОВО

26312

MK/T/ 2017/839

Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd

26406

MK/T/ 2017/933

ДЕИТ Р.С.Т. - Електрика извоз-увоз доо Велес

26421

MK/T/ 2017/964

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S

26328

MK/T/ 2017/965

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S

26330

MK/T/ 2017/966

Трговско друштво за угостителство и промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски Скопје

26368

MK/T/ 2017/969

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26321

MK/T/ 2017/973

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26323

MK/T/ 2017/974

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26322

MK/T/ 2017/975

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26324

MK/T/ 2017/976

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26249

MK/T/ 2017/977

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

26325

MK/T/ 2017/978

BMJ Industries FZCO

26329

MK/T/ 2017/979

БОЕМИ ДООЕЛ

26259

MK/T/ 2017/984

Apple Inc.

26260

MK/T/ 2017/987

Јуроп Шок Абсорберс ДООЕЛ Илинден

26364

MK/T/ 2016/748

Андреев Иван

26272

MK/T/ 2016/941

Друштво за угостителство, трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје

26273

MK/T/ 2016/1000

ДТППТ НИКОМ Стевче дооел Скопје

26265

MK/T/ 2017/995

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје

26267

MK/T/ 2017/1000

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје

26349

MK/T/ 2017/1001

Александра Шаровиќ Атанасовска

26357

MK/T/ 2017/1006

Александра Шаровиќ Атанасовска

26358

MK/T/ 2017/1007

LRC Products Limited

26287

MK/T/ 2017/1059

Друштво за приозводство на млеко и млечни производи, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
Друштво за производство на млеко и млечни производи, трговија на големо и
мало, увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ
ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia

26316

MK/T/ 2017/1060

26315

MK/T/ 2017/1061

26314

MK/T/ 2017/1062

26373

MK/T/ 2017/1064

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Unilever N.V.

26386

MK/T/ 2017/1067

26385

MK/T/ 2017/1068

26384

MK/T/ 2017/1069

26383

MK/T/ 2017/1070

26258

MK/T/ 2017/1071
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EA LOGISTICS SHPK

26290

MK/T/ 2017/1072

LRC Products Limited

26297

MK/T/ 2017/1073

САВА осигурување а.д. Скопје

26387

MK/T/ 2017/1074

САВА осигурување а.д. Скопје

26371

MK/T/ 2017/1075

САВА осигурување а.д. Скопје

26286

MK/T/ 2017/1076

САВА осигурување а.д. Скопје

26288

MK/T/ 2017/1077

ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ

26254

MK/T/ 2017/1082

Brand Management Group Ltd

26269

MK/T/ 2017/1084

Здружение за обука и професионален развој на адвокати, медијатори и арбитри
А.М.А Скопје
Philip Morris Brands Sàrl

26289

MK/T/ 2017/1087

26362

MK/T/ 2017/1092

MARBO PRODUCT d.o.o.

26359

MK/T/ 2017/1097

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

26361

MK/T/ 2017/1098

Froneri Ltd.

26363

MK/T/ 2017/1108

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје

26360

MK/T/ 2017/1116

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје

26388

MK/T/ 2017/1117

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје

26389

MK/T/ 2017/1118

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје

26390

MK/T/ 2017/1119

ВИЗБА ВАЛАНДОВО

26391

MK/T/ 2017/1126

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

26411

MK/T/ 2017/1133

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

26412

MK/T/ 2017/1135

ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје

26408

MK/T/ 2017/1136

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

26407

MK/T/ 2017/1138

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

26346

MK/T/ 2017/1140

Bekim Maraj

26352

MK/T/ 2017/1141

Philip Morris Brands Sàrl

26402

MK/T/ 2017/1142

Philip Morris Brands Sàrl

26403

MK/T/ 2017/1143

Philip Morris Brands Sàrl

26343

MK/T/ 2017/1145

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

26340

MK/T/ 2017/1146

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

26341

MK/T/ 2017/1147

Viacom Overseas Holdings C.V.

26342

MK/T/ 2017/1150

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC
IGLA Sh.p.k

26345

MK/T/ 2017/1151

26344

MK/T/ 2017/1153

26353

MK/T/ 2017/1154

Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР дооел Скопје

26339

MK/T/ 2017/1156

Dunhill Tobacco of London Limited

26409

MK/T/ 2017/1157

Gulbahar Tobacco International FZE

26348

MK/T/ 2017/1188

CORPORACION HABANOS, S.A.

26404

MK/T/ 2016/1167

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за архитектонски дејности АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје

26310

MK/T/ 2017/82

26381

MK/T/ 2017/120

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје

26311

MK/T/ 2017/132

26277

MK/T/ 2015/130

Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје

26275

MK/T/ 2015/131

Друштво за трговија и услуги М СМАРТ ЕФЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

26327

MK/T/ 2017/601

КОЖУВЧАНКА ДОО

26413

MK/T/ 2017/621
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КОЖУВЧАНКА ДОО

26414

MK/T/ 2017/623

БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ

26405

MK/T/ 2017/635

Приватна установа за комплементрана и алтернативна медицина Центар за
комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантната медицина и
сродни техники информодијагностика со електроакупунктурна дијагностика и
информотерапија КЈУБИТ ПЛУС Скопје
Државен завод за статистика

26253

MK/T/ 2017/726

26347

MK/T/ 2017/757

ENNELIN LTD

26367

MK/T/ 2017/1197

Abbott Diabetes Care Inc.

26284

MK/T/ 2017/1199

Abbott Diabetes Care Inc.

26268

MK/T/ 2017/1200

Sanrio Company, Ltd

26282

MK/T/ 2017/1201

Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЏЕЗ ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР
ДОО Скопје
Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увозизвоз Битола
Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ
експорт-импорт
McDonald's Corporation

26366

MK/T/ 2017/1203

26298

MK/T/ 2017/1204

26256

MK/T/ 2017/1205

26382

MK/T/ 2017/1206

MARBO PRODUCT d.o.o.

26248

MK/T/ 2017/1207

Hankook Tire Co., Ltd

26261

MK/T/ 2017/1208

Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН
ДООЕЛ Скопје
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН
ДООЕЛ Скопје
Антонио Брзанов

26270

MK/T/ 2017/1209

26266

MK/T/ 2017/1210

26299

MK/T/ 2017/1211

Симјановска Ивана

26276

MK/T/ 2017/1214

Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски

26320

MK/T/ 2017/1215

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

26301

MK/T/ 2017/1216

Jelena Radulović

26392

MK/T/ 2017/1257

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје

26399

MK/T/ 2017/1258

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

26396

MK/T/ 2017/1259

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

26397

MK/T/ 2017/1260

Капсикум доо

26398

MK/T/ 2017/1261

Капсикум доо

26400

MK/T/ 2017/1262

Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.

26395

MK/T/ 2017/1263

Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.

26394

MK/T/ 2017/1264

Друштво за сметководствени услуги ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје

26401

MK/T/ 2017/1265

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the
State of Delaware
КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салији Џумали Фејсал Гостивар

26393

MK/T/ 2017/1267

26281

MK/T/ 2018/6

Друштво за производство, трговија и услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ
Скопје
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

26278

MK/T/ 2018/10

26274

MK/T/ 2018/12

BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d.

26279

MK/T/ 2018/13

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26293

MK/T/ 2018/14

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26291

MK/T/ 2018/15

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26292

MK/T/ 2018/16

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26295

MK/T/ 2018/17

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26294

MK/T/ 2018/18

Друштво за трговија и услуги БАКО-НУТС ДООЕЛ Скопје

26296

MK/T/ 2018/19
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Philip Morris Brands Sàrl

26370

MK/T/ 2018/31

Philip Morris Brands Sàrl

26369

MK/T/ 2018/32

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

26263

MK/T/ 2018/33

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

26262

MK/T/ 2018/34

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd

26257

MK/T/ 2018/35

Automotive Adria trgovina d.o.o

26303

MK/T/ 2018/42

MERISANT COMPANY 2 SARL

26255

MK/T/ 2018/45

BOSNALIJEK d.d.

26271

MK/T/ 2018/46

United Biscuits (UK) Limited

26379

MK/T/ 2018/70

United Biscuits (UK) Limited

26380

MK/T/ 2018/71

British American Tobacco (Brands) Limited

26378

MK/T/ 2018/73

Друштво за производство, услуги и трговија за вработување на инвалидни лица
ДИАДОРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО

26416

MK/T/ 2018/80

26372

MK/T/ 2018/81

Arysta LifeScience

26420

MK/T/ 2018/94

Друштво за туризам, трговија и услуги ВИКТОРИ ТРАВЕЛ ДОО Штип

26375

MK/T/ 2018/95

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз

26419

MK/T/ 2018/96

Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП - ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Скопје
BOSNALIJEK d.d.

26376

MK/T/ 2018/100

26374

MK/T/ 2018/102

Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation

26418

MK/T/ 2018/104

Здружение на граѓани Медиа Плус

26354

MK/T/ 2015/1175

LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana

26415

MK/T/ 2015/1308

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

26417

MK/T/ 2015/1344

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

26250

MK/T/ 2012/1194

ПРЕНОС
(111) 4654
(732) H.J. Heinz Company Brands LLC
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania

(111) 11411
(732) Accessorize Limited

15222, US

1 Nicholas Road London, W11 4AN, GB

(111) 9003

(111) 13696

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN

(732) Друштво за трговија, производство и
услуги ШОУ КОЗМЕТИК ДОО експорт-

Boxmeer, NL

импорт с. Здуње
с. Здуње, Гостивар, MK

(111) 8875
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN

(111) 13932

Boxmeer, NL
Трговски марки
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(732) Друштво за трговија, производство и
услуги ШОУ КОЗМЕТИК ДОО експорт-

(111) 17983

импорт с. Здуње
с. Здуње, Гостивар, MK

(732) Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road,

(111) 15172

Spencers Wood, Reading, Berkshire RG7
1NT, GB

(732) Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21, 8212

(111) 17983

Neuhausen am Rheinfall, CH

(732) Gowan - Comércio Internacional e

(111) 15172

Serviços Lda
Rua Ivens No. 3 B, Dona é Building, 6th

(732) ADT Services GmbH
Victor von Brauns-Strasse 21, 8212

Floor, 9000-046 Funchal, Madeira , PT

Neuhausen am Rheinfall, CH

ПРОМЕНИ
(111) 1000

(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, MK

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(111) 13696
(732) Друштво за трговија, производство и

(111) 5886
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company

услуги ШОУ-ХЕМ ДОО експорт-импорт
Гостивар

1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US

ул. ЈНА бр. 173, 1230, Гостивар, MK

(111) 15774

(111) 13932
(732) Друштво за трговија, производство и

(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

услуги ШОУ-ХЕМ ДОО експорт-импорт

Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, MK

Гостивар
ул. ЈНА бр. 173, 1230, Гостивар, MK

(111) 15775

(111) 14175

(732) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Скопје

(732) Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street New York, NY 10017-

бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000, Скопје, MK

5755, US

(111) 15776
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СПОЈУВАЊА
(111) 7113
(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 21692 MK/T/ 2013/1159
(111) 21693 MK/T/ 2013/1160

ОБНОВУВАЊА
(111) 429

(186) 15/05/2026

(111) 3886

(186) 25/08/2027

(111) 2057

(186) 05/03/2026

(111) 2255

(186) 25/01/2027

(111) 4617

(186) 10/04/2027

(111) 4619

(186) 25/05/2027

(111) 2752

(186) 23/08/2026

(111) 4654

(186) 05/03/2027

(111) 7170

(186) 19/08/2026

(111) 7740

(186) 02/10/2026

(111) 7365

(186) 12/12/2026

(111) 8021

(186) 29/01/2027

(111) 7672

(186) 27/08/2027

(111) 7743

(186) 27/08/2027

(111) 15774

(186) 26/05/2025

(111) 15775

(186) 26/05/2025

(111) 15776

(186) 26/05/2025

(111) 13782

(186) 24/03/2026

(111) 13659

(186) 04/04/2026

(111) 13589

(186) 04/04/2026

(111) 13588

(186) 04/04/2026

(111) 13590

(186) 04/04/2026

Трговски марки
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(111) 13586

(186) 04/04/2026

(111) 13642

(186) 07/04/2026

(111) 14033

(186) 10/04/2026

(111) 13644

(186) 12/04/2026

(111) 13719

(186) 21/04/2026

(111) 13861

(186) 25/04/2026

(111) 14118

(186) 27/04/2026

(111) 13668

(186) 03/05/2026

(111) 13914

(186) 30/06/2026

(111) 14515

(186) 07/08/2026

(111) 15172

(186) 06/10/2026

(111) 14175

(186) 30/10/2026

(111) 16702

(186) 12/07/2027

(111) 16052

(186) 02/07/2028

Трговкски марки

31 Јули 2018

Гласник Бр. 7/2018

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Индустриски дизајн
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(21) ID 2018/11

31 Јули 2018

(45) 31/07/2018
(22) 03/04/2018

(28)
2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Елена Пазарџиевска
(73) Елена Пазарџиевска
ул. Орце Николов 118а-1/2 1000 Скопје, MK
(51) 08-10
(54) "Држач за велосипеди"

Индустриски дизајн
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(21) ID 2018/15

(45) 31/07/2018
(22) 04/05/2018

(28)
5 (дизајни), тродимензионални
(30) EM 004716090 20/02/2018 -(72) Kathrin Mangold
(73) mikamoco GERMANY e. K.,
Kathrin Mangold
Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach,, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(51) 06-04
(54) ПОЛИЦИ И МАСИ
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Гласник Бр.7/2018
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31 Јули 2018
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(21) ID 2018/17

(45) 31/07/2018
(22) 22/06/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Красен Ангелов Куркчиев (Krasen Angelov Kyurkchiev)
(73) Итал Фоод ЕАД
ул. Тракиска број 10 Шумен,, BG
(74) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски
ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје
(51) 09-03
(54) Фиока за транспорт
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(21) ID 2018/18

31 Јули 2018

(45) 31/07/2018
(22) 25/06/2018

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Емил Боев and Кристофер Боев
(73) Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увозизвоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје
ул. Петре Георгиев бр. 117 Скопје - Чаир, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
(51) 20-02
(54) "Дисплеј"

Индустриски дизајн
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)
08-10

(21)
MK/I/ 2018/11

06-04

MK/I/ 2018/15

09-03

MK/I/ 2018/17

20-02

MK/I/ 2018/18

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Елена Пазарџиевска

MK/I/ 2018/11

mikamoco GERMANY e. K.,Kathrin Mangold

MK/I/ 2018/15

Итал Фоод ЕАД
Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало
увоз-извоз ИНТЕР ББ ДОО Скопје

MK/I/ 2018/17
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MK/I/ 2018/18

Индустриски дизајн

