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

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

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот
завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање
за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)
______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) C 08G 73/00, A 61K 31/00

(57)

(11) 9435

(13) А

(21) 2018/421

(22) 21/05/2018

Ова иноновациа се однесува на
фармацеутски состав која содржи најмалку
еден состав од формулата I како долу

(45) 31/07/2019
(30) AL/P/2018/78 05/02/2018 AL
(73) „Alind & Kraja“ SH.A.
„Koder Mallishte“ Nr. 8, 1050 Kashar, Tiranë,
Shqipëri, AL
(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000,
Скопје

Во која R е избран од група која е сочинета
од водород, алкил, ходроксиалкил, кетон,
алхеид, естер или етер, нарочито за
третирање на болестите со инфекци на
внатрешните органи или канцери.

(72) Shuajp Kraja
(54) Еден состав за третирање на
инфламацијата на внатрешните органи,
која содржи еден дериват на
дихидроантрецен-дисулфонична
киселина

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

(51) основен

(11)

(13)

8C08G73/00

8A61K31/00

9435

A

8A61K31/00

8A61K31/00

9435

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
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(73)
„Alind & Kraja“ SH.A.
„Alind & Kraja“ SH.A.

(51)
C 08G 73/00
A 61K 31/00

(11)
MK/P/2018/0421
MK/P/2018/0421

(13)
А
A

ПРОМЕНИ
(11) 3216
(73) H. Lundbeck A/S

Ottililiavej 9, 2500 Valby,, DK

Ottiliavej 9
2500 Valby, US

(11) 6552
(73) Biopsafe ApS
Bygstubben 4, 2950 Vedbæk,, DK

(11) 4594
(73) H. Lundbeck A/S

ПРЕНОС
(11) 4217
(73) Mallinckrodt Hospital Products IP

(11) 4217

Limited
College Budinrdd & Technology Park,

(73) Mallinckrodt Hospital Products IP
Limited

Cruiserath, Blanchardstown Dublin 15,, IE

College Budinrdd & Technology Park,
Cruiserath, Blanchardstown Dublin 15,, IE

(11) 4217
(73) Mallinckrodt Hospital Products IP

(11) 8067

Limited

(73) Teijin Limited

College Budinrdd & Technology Park,
Cruiserath, Blanchardstown Dublin 15,, IE

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka 530-0005, , JP

ПРОМЕНА НА ИМЕ НА ПРОНАЈДУВАЧ
(11) 3216

Ottililiavej 9, 2500 Valby,, DK

(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9

(11) 6552

2500 Valby, US

(73) Biopsafe ApS
Bygstubben 4, 2950 Vedbæk,, DK

(11) 4594
(73) H. Lundbeck A/S
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ПРЕСТАНОК
(11) 862

(11) 2002

(73) Kasa, Martin

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Franz Keimgasse 44/11, A-2345 Brunn am
Gebirge, AT

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(11) 2518
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

(11) 891
(73) PFIZER INC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

US

(11) 3048

(11) 1072

(73) Bayer CropScience NV
J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem, BE

(73) Alloystream Holdings
(Proprietary)Limited and Alloystream

(11) 3399

Holdings (Proprietary) Limited
P.O.Box 9229 Pretoria 0001, ZA and

(73) СТОЈАНОВ Никола
ул.Милан Мијалковиќ бр.71 Скопје, MK

Exxaro Corporate Centre Roger Dyason
Road, Pretoria West, Pretoria, Gauteng,
ZA

(11) 4561
(73) Александар Тасев
ул.29 Ноември, 17/2-5 1000 Скопје, MK

(11) 1469
(73) ISOVOLTAIC AG
Isovoltastrabe 1, A-8403 Lebring, AT

(11) 4319
(73) NsGene A/S
154 Baltorpvej 2750 Ballerup, DK

(11) 1835
(73) NEUROMED TECHNOLOGIES, INC

(11) 5440

Suite 400, 601 West Broadway, Vancouver,
British Columbia V5Z 4C2, CA

(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61K

нитрофенил}сулфонил)-2-(1H-пироло[2,3-

31/496, A 61K 45/06, A 61P 35/00

b]пиридин-5-илокси)бензамид;

(11) 9364
(21) 2018/681

(13) Т1
(22) 30/08/2018

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[(2S)-4-

(45) 31/07/2019
(30) US201361781070P 14/03/2013 US and

диоксан-2-ил-метил]амино}-3нитрофенил)сулфонил]-2-(1H-пироло[2,3-

US201414176506 10/02/2014 US
(96) 21/02/2014 EP14709488.2

b]пиридин-5-илокси)бензамид;
4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-

(97) 30/05/2018 EP2970257
(73) AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064, US

1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-{[4-({[4-

(74) Друштво за застапување од областа на

(хидроксиметил)тетрахидро-2H-пиран-4ил]метил}амино)-3-нитрофенил]сулфонил}-2-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид;
4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SULLIVAN, Gerard; TAO, Zhi-Fu; WANG,

1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[(3хидроксиоксетан-3-ил)метил]амино}-3-

Xilu; SOUERS, Andrew, J.; WENDT, Michael, D.;

нитрофенил)сулфонил]-2-(1H-пироло[2,3-

JUDD, Andrew, S. and KUNZER, Aaron
(54) АГЕНСИ КОИ ИНДУЦИРААТ АПОПТОЗА

b]пиридин-5-илокси)бензамид;
4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-

ЗА ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР И ИМУНИ И
АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-{[4({[(2S,5R)-5-метил-4-диоксан-2-

(57) 1 Соединение селектирано од групата
составена од:

ил]метил}амино)-3-нитрофенил]сулфонил}-2(1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид;

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс-

1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[(2R)-4диоксан-2-ил-метил]амино}-3-

1-ен-1-ил]метил)пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[(4цианотетрахидро-2H-пиран-4-ил)метил]амино}-

нитрофенил)сулфонил]-2-(1H-пироло[2,3b]пиридин-5-илокси)бензамид;

3-нитрофенил)сулфонил]-2-(1H-пироло[2,3b]пиридин-5-илокси)бензамид;

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(3-нитро-4-

4-(4-{[2-(4-хлоро-2-флуорофенил)-4,4диметилциклохекс-1-ен-1-ил]метил}пиперазин-

{[(5R,8R)-1-оксаспиро[4.5]дец-8-

1-ил)-N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4-

илметил]амино}фенил)сулфонил]-2-(1Hпироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид;

илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1Hпироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид; и

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[(4-

4-[4-({2-[4-(дифлуорометил)фенил)]-4,4диметилциклохекс-1-ен-1-ил)метил)пиперазин-

хидрокситетрахидро-2H-пиран-4ил)метил]амино}-3-нитрофенил)сулфонил]-2-

1-ил]-N-({3-нитро-4-[(тетрахидро-2H-пиран-4илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1H-

(1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид;

пироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид;
и негови терапевтски прифатливи соли.

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-диметилциклохекс1-ен-1-ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({4-[(4диоксаспиро[4.5]дец-8-илметил)амино]-3-

има уште 10 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61K 47/02, A

(c) шеќерен стабилизатор, кадешто шеќерниот

61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/19, A 61K 39/00,

стабилизатор е не-редуцирачки дисахарид

A 61K 47/12
(11) 9365

(13) Т1

избран од групата којашто вклучува трехалоза
и сукроза; и

(21) 2018/684

(22) 31/08/2018

(d) полисорбат 80; и
кадешто составот:

(45) 31/07/2019
(30) EP20140169753 23/05/2014 -(96) 15/05/2015 EP15722541.8

• има pH помеѓу 5.0 и 5.5;
• е или слободен од аргинин или содржи

(97) 22/08/2018 EP3145487
(73) Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE

аргинин во концентрација од најмногу 0.1 mM;

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

систем во концентрација од најмногу 0.1 mM;
• е или слободен од аминокиселини или содржи

(72) DEL RIO, Alessandra; RINALDI, Gianluca
and FRATARCANGELI, Silvia
(54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ

една или повеќе аминокиселини во (збирна)
концентрација од најмногу 0.1 mM; и

(57) 1 Воден фармацевтски состав којшто
содржи:

полисорбат 80, или содржи еден или повеќе
сурфактанти со исклучок на полисорбат 80 во

(a) адалимумаб;
(b) ацетатен пуферирачки агенс (или ацетатен

збирна концентрација од најмногу од 0.001 mM.

пуферен систем);

има уште 14 патентни барања

(51) G 01N 33/49, G 09B 23/32, G 09B 23/34, G
09B 23/30

• е или слободен од фосфатни пуферирачки
агенси или содржи фосфатен пуферирачки

• е или слободен од сурфактанти со исклучок на

(11) 9366

(13) Т1

(72) Spotnitz, William; Forest, Patricia; Wittmann,
Catherine; Guyot, Vincent and Picot, Sylvain
(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА СИМУЛАЦИЈА НА

(21) 2018/685

(22) 03/09/2018

ПОВРШИНСКИ КРВАРЕЊА

(45) 31/07/2019

(57) 1 Уред за симулација на површинско

(96) 08/04/2015 EP15305517.3
(97) 06/06/2018 EP3079139
(73) BIOM'UP 8, allée Irène Joliot-Curie 69800
Saint Priest, FR

крварење, што содржи:
- извор (1) на крвна течност, особено

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

- систем со пумпа (2) поврза за изворот (1) на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

крвна течност и конфигуриран да обезбеди

синтетичка крвна течност или крвна течност
што е отстранета од човечко тело;

7

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

контролиран проток на наведената крвна

специфичниот модел е различен за секоја

течност;

плочка (32) од комплетот на заменливи плочки

- симулатор на рана (3) што има отворена
комора (31) поврзана за системот со пумпа (2)

(32), и
• секоја плочка (32) е приспособена да може

за да го прими контролираниот проток на крвна
течност, назначено со тоа, што симулаторот на

отстранливпо да се монтира на симулаторот на
рана (3) за да се затвори отворената комора

рана (3) содржи комплет на заменливи плочки
(32),

(31), така што крвна течност истекува од
комората (31) низ дупките (321) на плочката

• секоја плочка (32) има мнозинство на дупки

(32) монтирана на симулаторот на рана (3).

(321) распоредени низ наведената плочка (32)
според специфичен модел, каде што

има уште 15 патентни барања

(51) C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 3/04

(72) JUNG, Sung Youb; JANG, Myung Hyun;

(11) 9367
(21) 2018/686

(13) Т1
(22) 03/09/2018

SHEN, Ling Ai; PARK, Young Kyung; PARK,
Young Jin and KWON, Se Chang
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ОКСИНТОМОДУЛИН И ФАРМАЦЕВТСКИ

(45) 31/07/2019
(30) KR20110056472 10/06/2011 KR
(96) 07/06/2012 EP12797363.4
(97) 25/07/2018 EP2718318
(73) Hanmi Science Co., Ltd. Hwaseong-si,

СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГОЈАЗНОСТ
КОЈ ШТО ГИ СОДРЖИ ИСТИТЕ

Gyeonggi-do 445-813, KR

аминокиселинската низа од која било од НИЗА
ИД БР: 24, 25, или 26.

(57) 1 Пептид кој што ја содржи

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

има уште 10 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

8

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) B 01D 53/80, B 01D 53/64, B 01D 53/50, C
02F 101/20, C 02F 1/38, C 02F 103/18, C 02F

на гас (10) на постројка за прочистување на
влажни издувни гасови и каде што суспензијата

1/24

која што содржи гипс (1) е згусната со помош на

(11) 9368
(21) 2018/687

(13) Т1
(22) 03/09/2018

најмалку еден хидроциклон (11), а згуснатата
гипсена суспензија се испушта преку дол¬ниот

(45) 31/07/2019
(30) AT20150050298 15/04/2015 AT

тек (3) од хидроциклонот (11), каде што горниот
тек (2, 4) од хидроциклонот (11) се дотура до

(96) 09/03/2016 EP16159392.6
(97) 25/07/2018 EP3081533
(73) Andritz AG 8045 Graz, AT

најмалку еден циклон за отпадни води (12) за
да се вратат во првобитна состојба цврстите

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

води (12) тогаш се третира последователно во
постројка за тре¬тирање на отпадни води (13),

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

што се карактеризира со тоа што горниот тек (5)
од циклонот за отпадни води (12) е згуснат во

(72) KRAMER, Michael and REISSNER, Harald
(54) МЕТОД ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА ЖИВА ОД

концентратор (14), каде што се концентрирани
ситните честички за кои што е врзана живата и

СУСПЕНЗИИ ЗА ИЗМИВАЊЕ

на овој начин концентрацијата на жива се

(57) 1 Метод за отстранување на жива при
десулфуризација на издувен гас, каде што

зголемува, и со тоа што овој концентриран
проток на отпадни води (7) се дотура до

гипсена суспензија (1) која што исто така ја
содржи живата се произведува во прочистувач

постројката за третирање на отпадни води (13).
има уште 4 патентни барања

тела, а горниот тек (5) од циклонот за отпадни

9

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) A 61K 39/395
(11) 9369

(13) Т1

(21) 2018/688

(22) 03/09/2018

NO:79 и CDR-L3 на SEQ ID NO:80, за употреба
во постапка за покачување на коскена
минерална густина кај жена во постменопауза,
постапката содржи администрирање кај жена во

(45) 31/07/2019
(30) US201161477065P 19/04/2011 US

постменопауза којашто има T-резултат на

(96) 18/04/2012 EP12717002.5
(97) 11/07/2018 EP2699261
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799 , US

лумбални пршлени од помалку или еднакво на 2 од споменатото анти-склеростин антитело во

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

лумбални пршлени (BMD) за барем 9% од
основното ниво пред лекување од дванаесет

(72) SAN MARTIN, Javier and WASSERMAN,

месеци по почетокот на администрација на

Scott
(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

анти-склеростин антитело; кадешто количината
на администрираното анти-склеростин

ОСТЕОПОРОЗА
(57) 1 Анти-склеростин антитело коешто

антитело е 140 mg до 210 mg и количината на
анти-склеростин антитело е администрирано во

содржи CDR-H1 на SEQ ID NO:245, CDR-H2 на
SEQ ID NO:246, CDR-H3 на SEQ ID NO:247,

интервал од не повеќе од еднаш месечно.
има уште 12 патентни барања

количина и за период на лекување ефективнo
да ја зголеми коскената минерална густина на

CDR-L1 на SEQ ID NO:78, CDR-L2 на SEQ ID

10

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(57) 1 Модифицирана сулфамидаза којашто

(51) C 12N 9/14, C 12N 9/96, A 61K 38/00
(11) 9370

(13) Т1

значително не содржи епитопи за глукан

(21) 2018/690

(22) 04/09/2018

препознавачки рецептори, кадешто природните
глукан половини од споменатата сулфамидаза

(45) 31/07/2019
(30) EP20140162996 01/04/2014 -(96) 01/04/2015 EP15713502.1

се прeкинати со прекинувачи на единечна врска
и двојна врска, степенот на прекинувачи на

(97) 04/07/2018 EP2970413
(73) Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)

единечна врска од вкупните прекинувачи на
врска е барем 60% во олигоманоза глукани, при

112 76 Stockholm, SE

што се овозможува транспортирање на

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

споменатата сулфамидаза преку крвната
мозочна бариера на цицач, кадешто

(72) NORDLING, Erik; BERGHARD, Charlotta;
SVENSSON GELIUS, Stefan and TJERNBERG,

споменатата сулфамидаза има каталитичка
активност во мозокот на споменатиот цицач.

Agneta
(54) МОДИФИЦИРАНА СУЛФАМИДАЗА И

има уште 15 патентни барања

НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

носачи, каде што методот ги опфаќа следните

(51) H 04L 5/00, H 04W 52/14
(11) 9371
(21) 2018/691

(13) Т1
(22) 05/09/2018

чекори спроведени од корисничката опрема:
генерирање на извештај за статусот на силата

(45) 31/07/2019
(30) EP20090013756 02/11/2009 -- and

кој што вклучува извештај за висината на сила¬та и специфичната максимална сила на

EP20100008477 13/08/2010 -(96) 20/10/2010 EP10773252.1

трансмисијата на компонентните носачи за
секој конфигуриран и активиран излезен

(97) 20/06/2018 EP2497318
(73) Sun Patent Trust New York, NY 10017, US

компонентен носач, каде што специфичната

(74) Друштво за застапување од областа на

максимална сила на трансмисијата на
компонентните носачи го зе¬ма предвид

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

намалувањето на моќноста на соодветниот
конфигуриран и активиран излезен

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LÖHR, Joachim; WENGERTER, Christian

компонентен носач, а специфичната
максимална сила на трансмисијата на

and FEUERSANGER, Martin
(54) ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА
СИЛАТА ВО КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ СО

компонентните носачи се генерира кога

КОРИСТЕЊЕ НА АГРЕГАЦИЈА НА НОСАЧИ

компонентен носач, и
пренесување на извештајот за статусот на

корисничката опрема има доделен ресурс за
конфигурираниот и активиран излезен

(57) 1 Метод за информирање на eNodeB за
статусот на силата на преносот на корисничка
опрема во еден мобилен комуникациски систем

силата до eNodeB.

со користење на агрегација на компонентни

има уште 13 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/57, A 61K 9/14, A

дијаметар понизок од 20 микрон;

61P 11/00, A 61P 11/06
(11) 9372

(13) Т1

b) фракција на груби честички составени од
алфа-лактоза монохидрат коишто имаат среден

(21) 2018/692

(22) 05/09/2018

масен дијаметар еднаков на или поголем од
175 микрон, кадешто односот помеѓу фините

(45) 31/07/2019
(30) EP20120152392 25/01/2012 --

честички и грубите честички е помеѓу 2:98 и

(96) 23/01/2013 EP13704372.5
(97) 11/07/2018 EP2806855
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

20:80 процент по тежина; и
c1) формотерол фумарат дихидрат во формата

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

формата на микронизирани
честички; кадешто i) не повеќе од 10% од

(72) CANTARELLI, Anna Maria; COCCONI,

споменатите BDP честички (d(v,0.1)) има

Daniela; MONARI, Elisa and PASQUALI, Irene
(54) СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА

дијаметар на волумен помалку од 0.6 микрон; ii)
не повеќе од 50% од споменатите честички

КОЈАШТО СОДРЖИ КОРТИКОСТЕРОИД И
БЕТА-АДРЕНЕРГИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

(d(v,0.5)) коишто имаат дијаметар на волумен
којшто е содржан помеѓу 1.5 микрон и 2.0

СО ИНХАЛАЦИЈА
(57) 1 Сува прашкаста формулација за

микрон;
и iii) барем 90% од споменатите честички

употреба во сув прашкаст инхалатор (DPI)

(d(v,0.9)) имаат дијаметар на волумен понизок

којашто содржи:
а) фракција од фини честички направени од

од 4.7 микрон и кадешто споменатите BDP
честички понатаму се карактеризираат со

смеса на 90 до 99.5 процент од масата на
честички на алфа-лактоза монохидрат и 0.5 до

растојание на големина на честичка,
дефинирано како [d(v,0.9) - d(v,0.1)]/ d(v,0.5),

10 процент од тежината на магнезиум стеарат,
споменатата смеса има среден масен

содржанo помеѓу 1.2 и 2.2 и со специфична
површина којашто содржи помеѓу 5.5 и 7.0 m2/g.

на микронизирани честички;
c2) беклометазон дипропионат (BDP) во
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има уште 11 патентни барања
синџир ") кој е дефиниран со следната

(51) C 07K 16/28
(13) Т1
(22) 05/09/2018

секвенца:
VQLQQSGAELKKPGASVKVSCKASGYTFTEYIIH

(45) 31/07/2019
(30) EP20100290389 13/07/2010 -- and

WIKLRSGQGLEWIGWFYP
GSNDIQYNAQFKGKATLTADKSSSTVYMELTGLT

EP20100290080 18/02/2010 AE

PEDSAVYFCARRDDFSGY

(96) 16/02/2011 EP11707918.6
(97) 04/07/2018 EP2536764
(73) OSE Immunotherapeutics and INSTITUT
NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA

DALPYWGQGTLVTVSA
(SEQ ID NO:1), кадешто предметниот

RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
22 Boulevard Benoni Goullin 44200 Nantes, FR

крај;
- втор варијабилен домен (кој тука исто така се

and 10 rue de Tolbiac 75013 Paris, FR

дефинира како "варијабилен домен на лесен

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

синџир ") кој е дефиниран со следната
секвенца:

(72) MARY, Caroline; POIRIER, Nicolas and
VANHOVE, Bernard
(54) АНТИ-CD28 ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА

DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCKTNENIYSNLA
WYQQKDGKSPQLLIYAATH

(11) 9373
(21) 2018/693

варијабилен домен може опционо понатаму да
содржи Q остаток на неговиот N-терминален

(57) 1 Анти-CD28 антитело кое има CD28-

LVEGVPSRFSGSGSGTQYSLTISSLQPEDFGNYY
CQHFWGTPXTFGGGTKLEI KR, кадешто X = C

место на врзување кое се состои од:

или A.

- прв варијабилен домен (кој тука исто така се
дефинира како "варијабилен домен н тежок

има уште 7 патентни барања

(51) C 07K 14/545, A 61P 19/02
(11) 9374
(13) Т1

(45) 31/07/2019
(30) US20100368799P 29/07/2010 US;

(21) 2018/695

US201161436178P 25/01/2011 US;

(22) 06/09/2018
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US201161436184P 25/01/2011 US;

(57) 1 Изолиран протеин кој што содржи домен

US201161493966P 06/06/2011 US and

на цитокини од семејство на химерен

US201161493967P 06/06/2011 US
(96) 29/07/2011 EP11749612.5

интерелеу¬кин-1 (IL-1), каде што доменот на
цитокини има аминокиселинска низа која што е

(97) 05/09/2018 EP2598526
(73) Eleven Biotherapeutics, Inc. 215 First

најмалку 90% иден¬тична на низа селектирана
од која било од НИЗА ИД БР: 17 (Р01), НИЗА

Street Suite 400 Cambridge, MA 02142, US

ИД БР: 18 (Р02), НИЗА ИД БР: 19 (Р03), НИЗА
ИД БР: 20 (Р04) и НИЗА ИД БР: 21 (Р05);

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

и каде што изолираниот протеин се
врзува за IL-1 рецептор I (IL-1RI) и ја
антагонизира сиг¬на¬ли¬зирачката активност

(72) BARNES, Thomas, M.; HOU, Jinzhao and
KING, Bracken, M.
(54) АГОНИСТИ И АНТАГОНИСТИ НА
ХИМЕРЕН IL-1 РЕЦЕПТОР ТИП I

на IL-1RI рецепторот.
има уште 29 патентни барања

(51) C 07D 487/04, C 07D 403/04, C 07D 401/14,
C 07D 401/04, C 07D 211/48, C 07D 403/14, A

(54) Н-(ХЕТЕРО)АРИЛ ЗАМЕНЕТ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧЕН ДЕРИВАТ КОРИСЕН ВО

61K 31/4545, A 61K 31/4375, A 61K 31/437, A
61K 31/409, A 61K 31/4025, A 61P 25/00

ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ ИЛИ СОСТОЈБА
ВО ВРСКА СО ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

(11) 9375

(13) Т1

(57) 1 Соединение според формула I,

(21) 2018/697

(22) 06/09/2018

кадешто:

(45) 31/07/2019
(30) GB20140016351 16/09/2014 GB
(96) 14/09/2015 EP15774987.0
(97) 20/06/2018 EP3194385
(73) Chronos Therapeutics Limited
41 Cornmarket Street Oxford OX1 3HA, GB
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) CREMONESI, Susanna; MICHELI, Fabrizio;
SEMERARO, Teresa; TARSI, Luca; LUKER, Tim

A е избран помеѓу фенил и хетероарил;
B е избран помеѓу фенил и хетероарил;

and LESLIE, Colin

15

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

L е група која поврзува (линкер) избрана

заситен јагленводород помеѓу 3 и 6 јаглеродни

помеѓу алкилен и О;

атоми (C3-C6); алкил моѓе опционо да биде

R1 е избран помеѓу H, алкил, алкокси, S-алкил,
S(O)алкил, COR5, CONR5R6, COOR5, CH2OH

заменет со 2, 3, 4 или 5 сусптитуенти избрани
помеѓу S-алкил, S(O)алкил, S(O)2алкил,

OH, F и Cl;
R2 е избран помеѓу NR7R8, CR11R12NR7R8,

циклоалкил,хетероциклил, алкокси, OH, -CN,
CF3, COOR13, CONR13R14, F, Cl, NR13COR14

CONR7R8, (CR11R12)2NR7R8 и
(CR11R12)3NR7R8, кадешто R1 е алкил,

и NR13R14;
циклоалкил е моноцикличе заситен

алкокси, CH2OH COR5, CONR5R6 или COOR5

јаглеводород помеѓу 3 и 7 јаглеродни атоми

кадешто R2 е NR7R8;
R3е избран помеѓу H, алкил, алкокси, NR7R8,

(C3-C7); циклоалкил може опционо да биде
заменет со 2, 3, 4 или 5 супституенти

CH2OH OH, F и Cl;
или R2 и R3 заедно со јаглеродни атоми за кој

независно избрани помеѓу S-алкил, S(O)алкил,
S(O)2алкил, алкил, алкокси, OH, -CN, CF3,

се врзани создаваат хетероциклил или
хетероарил, кадешто хетероциклил или

COOR13, CONR13R14, F, Cl, и NR13R14;
фенил може да биде опционо заменет со 2 или

хетероарил содржи барем еден член на прстен

3 супституенти независно избрани помеѓу

помеѓу N и NR13; под услов кога R2 и R3
заедно со јаглеродни атоми за кои се врзани

алкил, циклоалкил,хетероциклил, алкокси, Sалкил, S(O)алкил, S(O)2алкил, OH, F, Cl, -CN,

создаваат хетероциклил или хетероарил, L е O;
под услод кога R1 е H, или

OCF3, CF3, NR13COR14 и NR13R14;
алкилен е бивалентен C1-3 вистински алкил

R2 и R3 заедно со јаглеродни атоми за кои се
врзани создаваат хетероциклил; или R3 е

радикал или бивалентен C3-4 разгранат алкил,
кадешто алкилен може опционо д абиде

избран помеѓу алкил, алкокси, NR7R8, CH2OH

заменет со или 2 супституенти избрани помеѓу

OH, F и Cl;
R4, R5 и R6 е секој независно избран помеѓу H

S-алкил, S(O)алкил, S(O)2алкил,хетероциклил,
алкокси, OH, -CN, CF3, COOR13, CONR13R14,

и алкил;
R7 и R8 се независно избрани помеѓу H, алкил,

F, Cl, NR13COR14 и NR13R14;
хетероциклил е моноцикличен прстне кој е

циклоалкил, хетероциклил, и C(O)R10, кадешто
кога R7 е C(O)R10, R8 е H или алкил; или R7 и

засите или делумно заситен, кој содржи,
кадешто е можно, 1 или 2 члена на прстен

R8 можат заедно со атом на азот за кој се

независно избрани помеѓу N, S, O i NR13 и 2 до

врзани да создадат хетероциклил;
R9a, R9b, R9c, R9d, R9e и R9f се независно

5 јаглеродни атоми;хетероциклил може
опционо да биде заменет со 2 или 3

избрани помеѓу H и алкил;
R10 е избран помеѓу алкил, арил, хетероциклил

супституенти независно избрани помеѓу алкил,
циклоалкилa, алкокси, S-алкил, S(O)алкил,

или хетероарил;
----е отсатен или претставува врска, кадешто

S(O)2алкил, оксо, OH, F, Cl, -CN, OCF3, CF3,
NR13COR14 и NR13R14;

кога ----е врска R7 и R4 не се присатни;

хетероарил е 5 или 6 член ароматичен прстен

m е 0,1 или 2;
n е 0, 1 или 2;

кој содржи, кога е можно, 2 или 3 члена на
прстен независно избрани помеѓу N, NR13, S и

под услов m и n е 0, 1 или 2;
q е 1 или 2;

O; хетероарил може да бид еопционо заменет
со 2 или 3 суптитуенти независно избрани

алкил е вистински заситен јаглеводород кој има
до 6 јаглеродни атоми (C1-C6) или разгранат

помеѓу алкил, циклоалкил,хетероциклил,
алкокси, S-алкил, S(O)алкил, S(O)2алкил, OH,
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F, Cl, -CN, OCF3, CF3, NR13COR14 и NR13R14;

помеѓу H и алкил; и таутомер, стереоизомер

алкокси е линеарен О-врзан јаглеводород

(вклучувајќи енантиомери, диастереоизомери и

помеѓу 1 и 6 јаглеродни атоми (C1-C6) или
разгранат О-врзан јалеводород помеѓу 3 и 6

нивни рацемски и нерацемски смеси), нивни
фармацевтски прифатливи соли и солвати;

јаглеродни атоми (C3-C6); алкокси може да
биде опционо заменет со 2, 3, 4 или 5

кадешто соединение на фомрула I не е:

супституенти независно избрани помеѓу Sалкил, S(O)алкил, S(O)2алкил, алкил, OH, -CN,
CF3, COOR13, CONR13R14, F, Cl, NR13COR14
и NR13R14;
R1 R12, R13 и R14 се независно избрани

има уште 13 патентни барања

(51) H 04L 1/00, H 04L 5/00, H 04L 1/16
(11) 9376
(13) Т1

компонентни носа-чи, при што влезните
компонентни носачи се секундарни влезни

(21) 2018/699

компонентни носачи дода-дени на примарен

(22) 06/09/2018

(45) 31/07/2019
(30) EP20100153484 12/02/2010 --

компонентен носач кој што е секогаш
активиран, при што секој влезен компонентен

(96) 02/02/2011 EP14185868.8
(97) 11/07/2018 EP2819339
(73) Sun Patent Trust New York, NY 10022, US

носач одговара на еден бит вклучен во
мноштвото битови, и при што едниот бит

(74) Друштво за застапување од областа на

означува дека соодветен влезен компонентен
носач треба да се активира или деактиви¬ра,

индустриската сопственост ЖИВКО

каде што кога кој било еден бит од мноштвото

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

битови означува дека неговиот соодветен
секундарен компонентен носач треба да биде

(72) Golitschek Edler Von Elbwart, Alexander;
Feuersänger, Martin and Löhr, Joachim
(54) АКТИВИРАЊЕ И ДЕАКТИВИРАЊЕ НА
КОМПОНЕНТЕН НОСАЧ СО КОРИСТЕЊЕ НА

активиран, при што мноштвото битови
означу¬ваат звучен референтен сигнал, SRS,

ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕСУРСИ

влезните компонентни носачи во согласност со

(57) 1 Комуникациски метод кој што опфаќа:
Прием на информации за доделување на

ин¬формациите за доделување на ресурси; и
пренесување на SRS трансмисија на

ресурс вклучително мноштво битови кои што
озна-чуваат статуси на активирање или

активираните секундарни компонентни носачи.

деактивирање на соодветните влезни

има уште 15 патентни барања

барање за трансмисија;
активирање или деактивирање на секој од
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(54) ФАКТОР IX ПОЛИПЕПТИДЕН МУТАНТ,

(51) C 12N 15/57, C 12N 9/64, A 61K 38/48
(13) Т1
(22) 06/09/2018

НЕГОВИ УПОТРЕБИ И ПОСТАПКА ЗА
НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

(45) 31/07/2019
(30) IT2008BO00564 15/09/2008 IT and

(57) 1 Модифициран FIX (фактор IX)
полипептид за употреба во медицинско

(11) 9377
(21) 2018/700

IT2009BO00275 06/05/2009 IT
(96) 15/09/2009 EP09748260.8
(97) 13/06/2018 EP2337849
(73) uniQure biopharma B.V. Paasheuvelweg
25a 1105 BP Amsterdam, NL

400
модифициран FIX полипептид којшто има

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

позиција којашто соодветствува на позиција 338
од немодифициран зрел FIX полипетид како

(72) Simioni, Paolo

што е идентификуван со SEQ ID NO: 2.

барем 70% идентичност со SEQ ID NO: 1 или
SEQ ID NO: 2; кадешто леуцин е присутен на

има уште 8 патентни барања

(51) B 01D 11/04, B 01F 7/00, C 07C 249/08, C

(72) PAATERO, Erkki; JYRKKÄ, Kai and

22B 3/30, C 22B 3/24, C 22B 3/42, C 22B 3/16

VIROLAINEN, Sami
(54) МЕТОДИ И АПАРАТИ ЗА
РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ЕКСТРАКЦИОНО

(11) 9378
(21) 2018/701

(13) Т1
(22) 07/09/2018

(45) 31/07/2019
(30) FI20090000238 11/06/2009 FI

РЕШЕНИЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА МЕТАЛНИ
ЕКСТРАKЦИЈИ

(96) 26/05/2010 EP10785790.6
(97) 18/07/2018 EP2440678
(73) OUTOTEC (FINLAND) OY

(57) 1 Постапка за третирање на раствор за
органска екстракција што се користи во

Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

реагенсот за екстракција на растворот е
базиран на хидроксиоксим и каде што

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

металните својства за екстракција на

екстракција со течна-течност, каде што
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наведениот раствор се хемиски изменети во

растворот во процесните услови се

условите на процесот, назначен со тоа, што

реоксимираат, по што растворите се одделени

третманот на растворот за екстракција за
обновување на својствата на физичката и

и растворот за екстракција се третира во втора
фаза или фаза на прочистување на

металната екстракција на растворот за
екстракција на првобитното ниво се одвива во

адсорпцијата, во која растворот за екстракција
се доведува во контакт со некои адсорпциски

две фази, од кои првата фаза е реакциона
фаза во која растворот за екстракција е

материјали во цврста форма, со помош на кој
растворот за екстракција е прочистен од

контактиран со воден раствор на

соединенија на штетни материи генерирани во

хидроксиламин или нивно соединение при што
алдехидите и/или кетоните формирани во

реакции на реоксимирање.
има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 401/04, C 07D 413/04, C 07D 405/12,
C 07D 403/14, C 07D 235/24, C 07D 235/30, C

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

07D 413/12, C 07D 403/04, C 07D 403/12, A 61K
31/4184, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00

(72) RZYMSKI, Tomasz; GALEZOWSKI, Michal;
CZARDYBON, Wojciech; WIKLIK, Katarzyna;

(11) 9379

(13) Т1

MILIK, Mariusz; BRZÓZKA, Krzysztof; WINDAK,

(21) 2018/702

(22) 07/09/2018

Renata; ZAWADZKA, Magdalena; GUZIK, Pawel;
WINCZA, Ewelina; PROKOP, Marta; SABINIARZ,

(45) 31/07/2019
(30) GB20120023265 21/12/2012 GB
(96) 20/12/2013 EP13811246.1
(97) 27/06/2018 EP2935244
(73) SELVITA S.A. ul. Bobrzynskiego 14 30 348

Aleksandra; CHOLODY, Wieslaw Marek and
HORVATH, Raymond
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗИ

Krakow, PL

(57) 1 Соединение на формулата (I):
во кое
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X1 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат

супституиран со еден или повеќе супституенти

нитро, цијано, трифлуорометил и -C(=O)OT4;

независно одбрани од -OT7, -N(T2)(T3) и 6-

Z и X2 се секое независно одбрани од групата
која што ја сочинуваат F, Cl, Br и I;

члениот заситен хетероцикл;
T T2 и T3 се секој независно одбрани од H и -

X3 e изопропил или етил;
X4 e или одсатно или одбрано од -NR4- и -

C1-6 aлкил опционо супституиран со еден или
повеќе супституиенти независно одбрани од F,

N(R4)(CH2)-;
R4 e одбрано од H и -C1-6 aлкил;

-N(T5)(T6), -OT7, -ST7, цијано, -C(=O)OT7, C(=O)N(T5)(T6), -OC(=O)N(T5)(T6), -S(=O)2T7, -

Y1 e одбрано од групата која што ја сочинуваат

S(=O)2OT8 и -S(=O)2N(T5)(T6);

H, -C1-6 aлкил и 4- дo 7-член заситен или
незаситен ароматичен карбоцикл или

T4 e -C1-6 aлкил опционо супституиран со еден
или повеќе супституиенти независно одбрани

хетероцикл, со услов да точката на врзување
на спомнатиот хетероцикл јаглерод ако X4

од F, -N(T5)(T6), -OT7, -ST7, цијано, -C(=O)OT7,
-C(=O)N(T5)(T6), -OC(=O)N(T5)(T6), -S(=O)2T8, -

представува -NR4- или -N(R4)(CH2)-, при што
спомнатиот -C1-6 aлкил е опционо e

S(=O)2OT7 и -S(=O)2N(T5)(T6);
T5, T6 и T7 се секој независно одбрани од H и -

супституиран со еден или повеќе супституенти

C1-6 aлкил опционо супституиран со еден или

независно одбрани од F, -OT -N(T2)(T3), C(=O)N(T2)(T3), -C(=O)OT -ST -S(=O)2T -

повеќе супституенти независно одбрани од F,
aмино, хидроксил, тиол, и цијано; и

S(=O)2N(T2)(T3) и 5- дo 6-член заситен
хетероцикл, и при што спомнатиот 4- дo 7-

T8 e oдбрано од -C1-6 aлкил опционо
супституиран со еден или повеќе супституенти

члени карбоцикл или хетероцикл опционо е
супституиран со еден или повеќе супституенти

независно одбрани од F, aмино, хидроксил,
тиол и цијано;

независно одбрани од F, -OT -N(T2)(T3), -

или неговата фармацевтски прифатлива сол.

C(=O)N(T2)(T3), -C(=O)OT -ST -S(=O)2T S(=O)2N(T2)(T3), oксо и -C1-3 aлкил, каде што

има уште 10 патентни барања

спомнатиот -C1-3 aлкил опционо е
(51) A 24B 15/18, A 24B 3/12, A 24B 3/00, A 24B

Huamin; SCOTT, Cheryl, Cooper and FAGG,

15/22

Barry, Smith
(54) Постапка за сушење на тутун

(11) 9380
(21) 2018/703

(13) Т1
(22) 07/09/2018

(57) 1 Постапка за сушење на тутун, при што

(45) 31/07/2019
(30) US201113048584 15/03/2011 US

спомнатата постапка се состои од следните
фази:

(96) 13/02/2012 EP12705574.7
(97) 15/08/2018 EP2685843
(73) R. J. Reynolds Tobacco Company

прием на тутун со зелен лист;
отстранување на главните ребра на листовите

950 Reynolds Boulevard Winston-Salem, NC
27102-1487, US

oмекнување на тутун поради намалување на
неговата содржина на влага;

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

физичка обработка на тутунот;
вентилација на тутун конфигурирано така да ја

(72) CHEN, Gong; DUBE, Michael, Francis;
CANTRELL, Daniel, Verdin; MARSHALL, Jerry,

промовира оксидацијата; и
сушење на тутун до содржина на влага под

Wayne; ST. CHARLES, Frank, Kelley; GAN,

околу 20%;

од стеблата на тутунот;
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при што фазата на вентилација се спроведува
во тек на дванаесет часа или помалку.

има уште 8 патентни барања

(51) C 12N 15/1 C 12N 15/113, A 61K 31/713
(11) 9381
(13) Т1

(72) NIITSU, Yoshiro; AKOPIAN, Violetta;
MINOMI, Kenjiro; PAYNE, Joseph E.; KNOPOV,

(21) 2018/704

Victor; WITTE, Richard P.; AHMADIAN,
Mohammad; PERELMAN, Loren A.; TANAKA,

(22) 07/09/2018
(45) 31/07/2019

(30) US201161494832P 08/06/2011 US and

Yasunobu; FEINSTEIN, Elena; AVKIN-NACHUM,

US201161497447P 15/06/2011 US
(96) 08/06/2012 EP16169874.1

Sharon; KALINSKI, Hagar; METT, Igor; YING,
Wenbin and LUI, Yun
(54) РЕТИНОИД-ЛИПОЗОМИ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА МОДУЛАЦИЈАТА HSP47

(97) 15/08/2018 EP3075855
(73) NITTO DENKO CORPORATION

ЕКСПРЕСИЈА

1-1-2, Shimohozumi Ibaraki-shi, Osaka 5678680, JP

(57) , има уште патентни барања

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

(51) C 12N 9/88, A 61K 47/10, A 61K 38/5 A 61K
47/18, A 61P 3/00
(11) 9382
(21) 2018/705

OKHAMAFE, Augustus O.; BELL, Sean M.;
ZECHERLE, G. Nick; ANTONSEN, Kris; ZHANG,

(13) Т1
(22) 07/09/2018

Yanhong; LY, Kieu Y. and FITZPATRICK, Paul A.
(54) МЕТОД ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

(45) 31/07/2019
(30) US20100301478P 04/02/2010 UG

ПРОКАРИОТСКИ ФЕНИЛАЛАНСКИ
АММОНИЈА-ЛИАЗНИ ВАРИАНТИ

(96) 03/02/2011 EP15202466.7

(57) 1 Постапка за прочистување на Anabaena

(97) 08/08/2018 EP3025728
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

variabilis фенилаланин амонијак-лиаза (AvPAL)
варијанта со минимална агрегација која опфаќа:

105 Digital Drive Novato, CA 94949, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(а) лизинг бактериски клетки кои ја содржат
AvPAL варијанта со хомогенизација за да

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KAKKIS, Emil D.; MUTHALIF, Mubarack;

генерираат клеточен лизат;
(b) загревање на клеточниот лизат до 65 ° C за

VELLARD, Michel Claude; WENDT, Daniel J.;

време од 30 до 120 минути;
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(c) центрифугирање на загреаниот клеточен

хидрофобна интеракција (HIC), при што елуатот

лизат, при што супернатант кој содржи

од колоната HIC содржи AvPAL варијанта,

варијанта AvPAL е задржан;
(d) филтрирање на супернатантот за

при што цистеинските остатоци на позициите
503 и 565 од наведената варијанта AvPAL се

отстранување на преципитатите; и
(e) одделување на варијантата AvPAL од

супституирани со серински остатоци (SEQ ID
NO: 11).

контаминирачки протеини со секвенцијална
хроматографија преку колона за размена на

има уште 12 патентни барања

анјони (AIEX), проследена со колона за

(51) B 65H 9/10, B 65H 3/08
(11) 9383

(13) Т1

меѓусебно паралелни први линии (4) на
свиткување, и со првиот збир (8) на

(21) 2018/706

(22) 07/09/2018

страничните наставки сместени на една страна

(45) 31/07/2019
(30) FR20120000338 03/02/2012 FR

и поврзани со главните панели преку другите
линии (9) на свиткување на насочени на првите

(96) 01/02/2013 EP13706617.1
(97) 13/06/2018 EP2809507
(73) DS Smith Packaging France Tour Initiale 1
Terrasse Bellini 92800 Puteaux, FR

линии (4) на свиткување и изведени да најмалку
делумно го формираат дното на кутијата, при

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

спомнатите панели и наставките на спомнатиот

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DESERTOT, Didier and LEBAULT, François
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
КУТИЈА ОД БРАНОВИДЕН КАРТОН ОКОЛУ

прв скуп околу вметокот (29; 46; 55, 56; 62, 63)
во форма компламентарна на внатрешноста на

ВМЕТОК СО РЕФЕРЕНТНЕН РАБ
(57) 1 Постапката за производство на кутија од

наставки од другата страна, при што тие се
меѓусебно прицврстени со лепење за да се

плочкаст материјал од брановиден картон од

формира спомнатата кутија, во која постапка

исечокот ( 43, 58, 59, 60) кој што има серии (2)
на панели кои што опфаќаат најмалку четри

исечокот се отстранува од рамниот куп со
дигање на најгорниот исечок (24, 72) од

правоаголни главни панели (5, 6) кои што се
завршуваат со правоаголно прицврстно крило

вертикалното складиште (23) со константна
висина со купот (21) на исечоци (22),

(3, 49), a кои што се меѓусебно поврзани со

по лепењето на крилата (3) и наставката, на

што спомнатата кутија е изработена за да
автоматски се формира со свиткување на

кутијата, од крајниот панел на серијата на
панели и крила од една страна, и соседните
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спомнатиот исечок се постава на однапред

ослонува на страничниот раб на соседниот

одредено место, а главниот панел (5, 44)

панел (7) со притискање на спомнатото крило

соседен на главниот панел (6, 47) со кој што е
поврзан со прицврсното крило (3, 49) директно

околу референтниот раб (5 61) на вметокот на
спротивната страна на спомнатата долна или

или индиректно преку посреден панел, се
поставува точно спротивно на долната и

горна страна,
и што, за да се формира кутија со димензији

горната страна (30, 45) на вметокот (29, 46, 62,
63) така што долниот и горниот раб (3 32, 53) на

и/или од форма различна на онаа претходно
конфигурирана, големината на вметокот се

вметокот (29) се точно спротивно на првите

менува додека положбата на референтниот раб

линии (4) на свиткување на соочениот исечок,
потоа спомнатиот соседен панел се ослонува

(5 61) на вметокот (46, 62, 63) околу кого
крилото е свиткано и се задржува непроменето

на вметокот со движење (33) нагоре или со
движење надолу,

во положба која што е фиксна во однос на
складиштето.

и панелите (6, 7) aвтоматски се свиткуваат
околу работ на вметокот, н а з н а ч е н со т о

има уште 17 патентни барања

а, што крилото (3), однапред залепено, се

(51) F 41H 11/14, F 42B 3/087, F 42B 3/02
(11) 9384
(21) 2018/707

(72) MANGOLDS, Arnis and FARINELLA,

(13) Т1
(22) 07/09/2018

Michael, D.
(54) ЛИНИЈА НА ЕКСПЛОЗИВНО ПОЛНЕЊЕ

(45) 31/07/2019

(57) 1 Систем за линиско полнење (10)

(30) US201213668902 05/11/2012 US and
US201261686870P 13/04/2012 US

comprising:
серија на секции со експлозив (12a, 12b)

(96) 21/03/2013 EP13813698.1
(97) 22/08/2018 EP2836786
(73) Critical Solutions International, Inc.
2933 Eisenhower Street Suite 120 Carrollton TX

кадешто секоја секција со експлозив (12a, 12b)
вклучува експлозивна плоча (14a);

75007, US

секција со експлозив (12a, 12b);

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

најмалку една детонациска врска помеѓу
линијата (24) и секоја секција со експлозив (12a,

линија (24) која што е жица за детонирање,
линјата (24) е зглобно приклучена кон секоја

12b), детонациската врска вклучува пар на
23
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разделелни цевки (16a, 16b) изработени од

вметнати сериите на секции со експлозив (12a,

експлозивен материјал поставени околу

12b), кадешто наведената подлошка (30)

линијата (24), кадешто парот разделени цевки
(16a, 16b) е соседен со раб на наведената

вклучува разделени внатрешни џебови (46a,
46b, 46c) за секциите со експлозив (12a, 12b).

експлозивна плоча (14a); и
флексибилна подлошка (30) вока што се

има уште 9 патентни барања

(51) C 12N 15/113, A 61P 21/00

(54) АНТИСЕНС ПОЛИНУКЛЕОТИДИ ЗА

(11) 9385
(21) 2018/708

(13) Т1
(22) 07/09/2018

ИНДУЦИРАЊЕ НА ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА
ЕГЗОН И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(45) 31/07/2019
(30) US201261697766P 06/09/2012 US

ДИСТРОФИИ

(96) 06/09/2013 EP13835266.1

која содржи два или повеќе антисенс

(97) 13/06/2018 EP2892617
(73) The University of Chicago 5801 South Ellis

полинуклеотиди, при што секој полунуклеотид
специфични хибридизира со целниот регион на

Avenue Chicago, IL 60637, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

егзони на РНК гамасар когликан, кадешто егзон
е избран од група која ја сочинуваат егзон4

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) MCNALLY, Elizabeth

(SEQIDNO:1),егзон5(SEQIDNO:2),егзон6(SEQID
NO:3),егзон7(SEQIDNO:4) и нивна комбинација.

(57) 1 Композиција за прескокнување на егзони

има уште 14 патентни барања
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(51) B 29C 70/08, B 29C 70/54, B 29C 70/48, B

нанесување на смола преку полу-производ со

29C 70/44

уредите на влезната линија (10) и дозволувајќи

(11) 9386
(21) 2018/710

(13) Т1
(22) 10/09/2018

истата да навлезе во него, се состои од
следните чекори:

(45) 31/07/2019
(30) DE20131012762 31/07/2013 DE

поставување на изолациониот матеијал
(4) врз алатот (7);

(96) 16/07/2014 EP14002455.5
(97) 05/09/2018 EP2842729
(73) MT Aerospace AG Franz-Josef-Strauß-

формирање на подеднакво распоредени
шуплини (5) во изолациониот материјал (4);

Straße 5 86153 Augsburg, DE

полу-производ со влакна (3) врз изолациониот
материјал (4) формиран на претходниот начин;

-

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

поставување или намотување на сув

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) Lippert, Thomas
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОМПОНЕНТИ СО ВЛАКНЕСТИ

инфузија или инфилтрација, соодветно,
на полу-производот со влакна (3) со смола

СОЕДИНЕНИЈА И ИНТЕГРИРАНА

распределува со смолата и/или реакционите

ИЗОЛАЦИЈА
(57) 1 Методот за произведување на

гасови се пропушта низ шуплините (5)
хоризонтално на нивото на шуплините (5);

компоненти со влакнести соединенија со
инфузија на смола или инјектирање на смола,

стврднување и вадење од калапот на
компонентата.

соодветно, во кои слојот со влакнести
соединенија (1) и изолацијата (2) се

има уште 15 патентни барања

одозгора па надолу врз полу-производот (3),
назначено со тоа што воздухот кој се

истовремено интегрирано формирани со
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(51) A 61K 31/165, A 61K 8/42, A 61K 9/70, A

(54) СОСТАВИ И ОПРЕМИ ЗА

61P 29/00, A 61Q 17/00, A 61Q 19/10

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ИРИТИРАЧКИ

(11) 9387
(21) 2018/711

(13) Т1
(22) 10/09/2018

СОЕДИНЕНИЈА ОД ТЕЛЕСНИ ПОВРШИНИ
(57) 1 Опрема, којашто содржи како посебно

(45) 31/07/2019
(30) US20020408751P 05/09/2002 US and

спакувани компоненти:
(a) прв состав којшто содржи капсаицин за

US20020410616P 13/09/2002 US
(96) 05/09/2003 EP03752011.1

апликација на телесна површина; и
(b) втор состав за чистење на телесната

(97) 18/07/2018 EP1539124
(73) Vanderbilt Royalty Sub L.P. 300 Atlantic
Street, Suite 600 Stamford, CT 0690 US

површина којашто содржи супстанција во
којашто капсаицинот е растворлив, кадешто
супстанцијата содржи полиетилен гликол.

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

има уште 20 патентни барања

(72) ANGEL, Arturo; LITLE, Larry; BLEY, Keith,
R.; WILCOX, Allan, L.; JAMIESON, Gene and
MUHAMMAD, Naweed
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(51) A 61P 35/00
(11) 9388

(13) Т1

(21) 2018/712

(22) 10/09/2018
(45) 31/07/2019

(30) US201261712924P 12/10/2012 US;
US201261712928P 12/10/2012 US;
US201361784460P 14/03/2013 US;
US201361784477P 14/03/2013 US and
US201361784525P 14/03/2013 US

ConjB:

(96) 11/10/2013 EP13795435.0
(97) 01/08/2018 EP2906253
(73) Medimmune Limited and ADC
Therapeutics SA Milstein Building Granta Park
Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB and
Route de la Corniche 3B 1066 Epalinges, CH
ConjC:

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL,
Patricius Hendrikus Cornelis
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН - АНТИ PSMA АНТИТЕЛО КОЊУГАТИ
(57) 1 Коњугат од формулата ConjA:

ConjD:
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

каде што Ab е антитело кое се врзува за PSMA,
антителото содржи VH домен кој ја има
секвенцата според било кое од SEQ ID NOs. 3,
5, 7, 8, 9 или 10, опционално понатаму содржи
VL домен кој ја има секвенцата според било кое
од SEQ ID NOs. 2, 4, 6, 1 12, 13, 14, 15, 16, 17
или 18; и при што оптоварувањето на лекот (p)
на лекови (D) на антителото (Ab) е цел број од 1
до околу 8

Или ConjE:

има уште 12 патентни барања
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(54) МОДИФИЦИРАНИ КРВНИ ФАКТОРИ КОИ

(51) A 61K 38/37, A 61P 7/04, A 61P 7/02
(11) 9389

(13) Т1

СОДРЖАТ НИЗОК СТЕПЕН ВО ВОДА

(21) 2018/713

(22) 10/09/2018

РСТВОРЛИВ ПОЛИМЕР

(45) 31/07/2019
(30) US20080106424P 17/10/2008 US
(96) 16/10/2009 EP09752930.9

(57) 1 Хемиски - модифицирана молекула на
Фактор VIII (FVIII) кој што содржи

(97) 27/06/2018 EP2349342
(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated

рекомбинантна FVIII молекула и 1 или 2
полисиална киселина (PSA) делови по

Zählerweg 4 6300 Zug, CH and 1200 Lakeside

молекула на FVIII, каде што PSA половините се

Drive Bannockburn, IL 60015, US

прикачени на молекулата FVIII преку
редуктивна аминираност.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TURECEK, Peter; SIEKMANN, Juergen and

има уште 6 патентни барања

ROTTENSTEINER, Hanspeter

(51) C 02F 1/00, C 02F 1/52, C 02F 1/56, C 02F

(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya

1/76, C 02F 103/00, C 02F 9/00, C 02F 103/42, E

W.F.G. (Jombi) Mensing 14, XX

04H 4/12, E 04H 4/16
(11) 9390

(13) Т1

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

(21) 2018/714

(22) 11/09/2018

(72) FISCHMANN TORRES, Fernando Benjamin
(54) МЕТОДА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА

(45) 31/07/2019
(30) US201361915331P 12/12/2013 US and
US201414564957 09/12/2014 US

КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ВО ГОЛЕМИ ТЕЛА
СО ВОДА

(96) 29/12/2014 EP14835490.5

(57) 1 Метода за третирање големи тела со

(97) 25/07/2018 EP3087037

вода за рекреативни цели, вклучително
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вештачки ископани или пловечки структури со

филтрирање на водата вшмукана од мобилниот

дна што содржат флексибилни мембрани,

уред за вшмукување и враќање на

назначено со тоа, што телото со вода има
површинска област од барем 7,000 m2, каде

филтрираната вода до телото со вода, каде
што водата вшмукана од мобилниот уред за

што методата содржи:
(a) нанесување ефективна количина од

вшмукување не надминува 10% од вкупниот
волумен на вода во телото со вода во 24

флокулант на вода во телото со вода за да се
одржи заматеност на водата под 2 NTU, каде

часовен интервал;
(д) работење систем за одмастување за да се

што флокулантот флокулира суспендирани

одржи површински слој на вода што има

цврсти материи во водата во честички што се
таложат на дното на телото со вода.

помалку од околу 20 mg/L на пловечки масти во
рамките на најгорните 1 cm од површинскиот

(б) работење на мобилен уред за вшмукување
за да се одржи зголемување во црната

слој на вода, каде што масти од површинскиот
слој на вода што течат во системот за

компонента на бојата на дното под 30%
базирано на CMYK скалата, каде што

одмастување се отстранети, каде што системот
за одмастување содржи систем за цедење и

мобилниот уред за вшмукување се движи на

апарат за прелевање во комбинација со екран,

дното на телото со вода и вшмукува дел од
вода од дното на телото со вода што содржи

груб филтер, или филтер, и каде што водата
што има поминато низ системот за

наталожени честички, каде што уредот е
способен на движење и чистење по стапка од

одмастување се враќа до телото со вода; и
каде што систем за контрола ја активира

10,000 m2 на 24 часа, и каде што работење со
мобилниот уред за вшмукување не ги ре-

апликацијата на флокуланти, филтрацијата на
водата вшмукана од мобилниот уред за

суспендира повеќе од 30% од наталожените

вшмукување, и работата на системот за

честички во областа на дното на телото со вода
исчистени од мобилниот уред за вшмукување;

одмастување.

(ц) работење на систем за филтрација за

има уште 31 патентни барања
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пестицидниот препарат додатно содржи амин

(51) A 01N 25/08, A 01N 43/08, A 01N 25/12
(11) 9391

(13) Т1

што е способен да формира состојба поврзана

(21) 2018/715

(22) 11/09/2018

со пестицид активната состојка и што содржи
група што има хидрофобна средина на азотен

(45) 31/07/2019
(30) JP20110221411 05/10/2011 JP
(96) 04/10/2012 EP12772280.9

атом, назначено со тоа, што аминот е барем
еден амин одбран од групата составена од

(97) 04/07/2018 EP2763528
(73) Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-

дифениламин, N,N-диметиланилин и Nметиланилин и активната пестицидна состојка

Straße 50 40789 Monheim, DE

содржи барем едно соединение селектирано од

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

групата составена од пиримисулфан,
триафамон, тефурилтрион, кетоспирадокс,

(72) MUKAI, Keiichiro and SATO, Atsuhi
(54) ПЕСТИЦИДЕН ПРЕПАРАТ И ПОСТАПКА

мезотрион, сулкотрион и темботрион и
материјалот што се топи на топлина и/или

ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ
(57) 1 Пестициден препарат што содржи

термопластичниот материјал е восок,
полицикличен ароматичен јаглеводород или

активна пестицидна состојка и материјал што

мешавина од истите.

се топи на топлина и/или термопластичен
материјал,

има уште 2 патентни барања

(51) H 04L 5/00

(30) JP20120107677 09/05/2012 JP

(11) 9393
(21) 2018/716

(13) Т1
(22) 11/09/2018

(96) 25/04/2013 EP13787942.5
(97) 27/06/2018 EP2816855
(73) Sun Patent Trust New York, NY 10017, US

(45) 31/07/2019
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(74) Друштво за застапување од областа на

компонентен носач, а вториот простор за

индустриската сопственост ЖИВКО

пребарување вклучува еден или повеќе

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

кандидати за мапирање за мапирање на втори
дојдовни контролни информации за вториот

(72) NISHIO, Akihiko and HORIUCHI, Ayako
(54) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКРСТЕНИ

компонентен носач; и
дел за пренесување (210) конфигуриран така да

НОСИТЕЛИ ВО E-PDCCH
(57) 1 Комуникациска апаратура која што се

ги пренесува првите дојдовни контролни
информации со користење на првиот простор

состои од:

за пребарување и да ги пренесува вторите

дел за конфигурирање (205) конфигуриран така
да конфигурира прв простор за пребару¬ва-ње

дојдовни контролни информации со користење
на вториот простор за пребарување, каде што,

и втор простор за пребарување во рамките на
најмалку еден физички ресурсен блок, PRB,

секој од мноштвото PRB комплети вклучува
мноштво елементи на контролниот канал, CCE;

поставен меѓу мноштво
PRB комплети вклучени во Засилениот физички

и во делот за конфигурирање (205), еден или
повеќе CCE кои што одговараат на едниот или

дојдовен контролен канал, EPDCCH, регион

повеќето кандидати за мапирање вклучени во

дефиниран во регион на податоци на прв
компонентен носач, каде што вториот простор

просторот за второ пребарување се дадени со
цикличнотото менување на еден или повеќе

за пребарување е конфигуриран со користење
на Поле за означување на носачот, CIF,

CCE кои што одговарат на едниот или повеќето
кандидати за мапирање вклучени во првиот

вредност која што е подесена зо втор
компонентен носач, при што првиот простор за

простор за пребарување со CIF вредноста која
што е подесена за вториот компонентен носач.

пребарување вклучува еден или повеќе
кан¬дидати за мапирање за мапирање на први
дојдовни контролни информации за првиот

има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 31/573, A

(21) 2018/717

61K 31/58, A 61K 45/06, A 61K 9/12, A 61K 9/00,
A 61K 9/06, A 61M 15/00, A 61M 39/22

(45) 31/07/2019
(30) EP20130199784 30/12/2013 --

(11) 9398

(13) Т1

(22) 11/09/2018

(96) 23/12/2014 EP14825154.9
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(97) 11/07/2018 EP3089735
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo,

(а) гликопирониум бромид во доза во опсег од 5

26/A 43100 Parma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(б) формотерол, или негова сол или солват на
наведената сол, во доза во опсег од 1 до 25 μg

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BONELLI, Sauro; USBERTI, Francesca;

по активација;
(в) HFA пропелент;

ZAMBELLI, Enrico; COPELLI, Diego and DAGLI
ALBERI, Massimiliano
(54) СТАБИЛЕН СОСТАВ НА АЕРОСОЛЕН

(г) ко-растворувач;
(д) стабилизирачка количина на минерална

РАСТВОР ПОД ПРИТИСОК НА
ГЛИКОПИРОНИУМ БРОМИД И ФОРМОТЕРОЛ

и наведениот состав е содржан во аеросолен
контејнер внатрешно обложен со смола, којшто

КОМБИНАЦИЈА
(57) 1 Фармацевтски состав на аеросолен

содржи полимер на флуориран етилен
пропилен (FEP).

раствор за употреба во инхалатор со измерена
доза, под притисок, којшто содржи:

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 103/00, A 61K 103/20, A 61K 51/08, A

горе споменатитете лизин мономерни единици

61K 49/14, A 61K 49/08
(11) 9409

(13) Т1

во олигомерот се во секој случај поврзани преку
ε-амино група од страничната низа, се

(21) 2018/718

(22) 12/09/2018

до 26 μg по активација;

киселина;

карактеризира со тоа што, во случај
соединението да носи карбоксилни групи,

(45) 31/07/2019
(30) EP20090009393 20/07/2009 --

пропорцијата на карбоксилните групи во

(96) 09/07/2010 EP10730731.6
(97) 27/06/2018 EP2456467
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt, DE

молекуларната тежина на соединението коeшто
ги носи карбоксилните групи е поголема од

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

карбоксилни групи коишто се коњугирани за
олигомерот којшто содржи две или повеќе

(72) KUEBELBECK, Armin; LARBIG, Gregor;

слободни карбоксилни групи,

MIER, Walter; BEIJER, Barbro and HABERKORN,
Uwe
(54) ЕПСИЛОН-ПОЛИЛИЗИН КОЊУГАТИ И
НИВНА УПОТРЕБА

со тоа што коњугатот содржи помеѓу 3 и 6 или
повеќе од 9 соединенија коишто носат

(57) 1 Коњугат којшто содржи барем едно
соединение коешто носи карбоксилни групи и

10 до 50 мономерни единици.

олигомер којшто е составен од пептидно

има уште 11 патентни барања

30%,
со тоа што барем едно соединение носи

карбоксилни групи на 10 мономерни единици и
со тоа што олигомерот има должина на низа од

поврзани лизин мономерни единици, кадешто
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(51) A 01N 25/00, A 01N 25/32, A 01N 43/52, A

(54) УПОТРЕБА НА АЛС ИНХИБИТОР

01N 43/90, A 01N 47/36, A 01N 47/38, A 01N

ХЕРБИЦИДИ ЗА КОНТРОЛА НА НЕСАКАНА

61/00, C 12N 15/82
(11) 9410

(13) Т1

ВЕГЕТАЦИЈА ВО РАСТЕНИЈА ОД РЕПКА
ТОЛЕРАНТНИ НА АЛС ИНХИБИТОР

(21) 2018/719

(22) 13/09/2018

ХЕРБИЦИД

(45) 31/07/2019

(57) 1 Употреба на еден или повеќе АЛС

(30) EP20120196862 13/12/2012 -- and
US201261736620P 13/12/2012 US

инхибитор хербицид(и) за контролирање
несакана вегетација во области во кои расте

(96) 10/12/2013 EP13802372.6

репка во кои растенијата од репка содржат

(97) 13/06/2018 EP2931034
(73) Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-

мутации во АЛС генот кој кодира АЛС
полипептид што содржи амино киселина што е

Straße 50 40789 Monheim am Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

различна од триптофан на позиција 569 и
амино киселина што е различна од пролин на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HAIN, Rüdiger and JOHANN, Gerhard

позиција 188.
има уште 12 патентни барања
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(51) A 61K 36/185, A 61K 36/53, A 61K 8/97, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61P 17/14, A 61Q 7/00

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 9412
(21) 2018/720

(13) Т1
(22) 13/09/2018

(72) GIULIANI, Giammaria; BENEDUSI, Anna and
MARZANI, Barbara
(54) УПОТРЕБА НА РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА

(45) 31/07/2019
(30) IT2013MI01792 28/10/2013 IT
(96) 28/10/2014 EP14809516.9
(97) 27/06/2018 EP3062636
(73) Giuliani S.p.A. 20129 Milano, IT

ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА

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

третирање или спречување на опаѓање на
косата.

(57) 1 Не-терапевтска употреба на растителен
екстракт од Galeopsis segetum Necker при

има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 38/18, A 61P 19/02
(11) 9362
(21) 2018/766

(13) Т1
(22) 26/09/2018

(72) LADEL, Christoph H. and GUEHRING, Hans
(54) РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ НА ОЕДИНЕНИЕ
НА FGF-18

(45) 31/07/2019

(57) 1 Соединение на FGF-18 за употреба во

(30) EP20140000600 20/02/2014 -(96) 20/02/2015 EP15706006.2

третман на пореметување на рскавицата каде
што соединението на FGF-18 треба да биде

(97) 11/07/2018 EP3107559
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse

администрирано интра-зглобно најмалку
трипати по циклус на третман, наведените

250 64293 Darmstadt, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

администрирања се разделени на околу 3, 4
или 5 недели.

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

има уште 18 патентни барања

лок.8, 1000, Скопје
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(51) A 61K 38/18, A 61P 19/02
(11) 9361
(13) Т1

(72) LADEL, Christoph H. and GUEHRING, Hans
(54) Режим на дозирање на соединение на

(21) 2018/767

(22) 26/09/2018

ФГФ-18

(45) 31/07/2019

(57) 1 Соединение на FGF-18 за употреба во

(30) EP20140000600 20/02/2014 --

третман на пореметување на рскавицата каде

(96) 20/02/2015 EP15707076.4
(97) 11/07/2018 EP3119417
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt, DE

што соединението на FGF-18 треба да биде
администрирано интра-зглобно најмалку

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

недели.
има уште 16 патентни барања

трипати по циклус на третман, наведените
администрирања се разделени на околу 2

лок.8, 1000, Скопје
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(51) A 61K 31/573, A 61K 31/58, A 61K 9/00, A
61P 11/00
(11) 9360

(13) Т1

(72) AVEN, Michael; ALBRECHT, Balazs;
LAMAR, Janine and LANG, Ingo
(54) ЦИКЛЕЗОНИД ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА

(21) 2018/768

(22) 26/09/2018

БОЛЕСТИ НА ДИШНИ ПАТИШТА КАЈ КОЊИ

(45) 31/07/2019

(57) 1 Циклезонид или негова фармацевтска

(30) EP20120199302 21/12/2012 -(96) 18/12/2013 EP13811924.3

прифатлива сол или состав којшто содржи
циклезонид или негова фармацевтска

(97) 19/09/2018 EP2934479
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

прифатлива сол за употребата во постапка или
лекување на болест на дишни патишта кај

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

копитари, особено коњи.

DE

има уште 14 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) B 01D 46/00, B 01D 53/94, B 01J 23/42, B
01J 23/44, B 01J 37/02, B 01J 35/00, F 01N

на филтер супстратот со порозен ѕид;
каде што мноштвото премини имаат влезни

3/035, F 01N 3/10
(11) 9359

(13) Т1

премини кои што имаат отворен влезен крај и
затво-рен излезен крај, и излезни премини кои

(21) 2018/769

(22) 26/09/2018

што имаат затворен влезен крај и отворен

(45) 31/07/2019
(30) US20100306960P 23/02/2010 US

излезен крај;
каде што внатрешните ѕидови на влезните

(96) 22/02/2011 EP11746943.7
(97) 18/07/2018 EP2539040
(73) BASF Corporation and BASF SE
Florham Park, NJ 07932, US and 67056

премини имаат влезна облога која што се
протега од влезниот крај до крајот на влезната

Ludwigshafen am Rhein, DE

влезната облога е x % од аксијалната должина

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

на супстратот, со 0 < x ≤ 80; каде што
внатрешните ѕидови на излезнте премини

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

имаат излезна облога која што се протега од
излезниот крај до крајот на излезната облога,

(72) NEUBAUER, Torsten; GRUBERT, Gerd; LI,
Yuejin; SIANI, Attilio; PUNKE, Alfred Helmut;

со што се дефинира должината на излезната
облога, каде што должината на излезната

WOLFF, Ruediger; ROTH, Stanley; MÜLLER-

облога е 100-x % од аксијалната должина на

STACH, Torsten and VOSS, Kenneth
(54) ПОДОБРЕН КАТАЛИТИЧКИ ФИЛТЕР ЗА

супстратот; каде што должината на влезната
облога дефинира горна зона на каталитичкиот

ГАРЕЖ
(57) 1 Каталитички филтер за гареж, кој што се

филтер за гареж, а дол¬жината на излезната
облога дефинира долна зона на каталитичкиот

состои од супстрат со порозен ѕид кој што има
влезен крај, излезен крај, при што аксијалната

филтер за гареж; каде што влезната облога
содржи оксидациски катализатор кој што

должина на суп¬стратот се протега помеѓу

содржи платина (Pt) и незадолжително

влезниот крај и излезниот крај, и мноштво
премини дефинирани од внат¬решните ѕидови

паладиум (Pd);
каде што излезната облога содржи оксидациски

облога, со што се дефинира должината на
влезната облога, ка¬де што должината на
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

катализатор кој што содржи Pd и

се присутни на супстратот со порозен ѕид со

незадолжително Pt, каде што концентрацијата

соодност помеѓу облогата и полнењето во

на Pt во излезната облога е пониска од
концентрацијата на Pt во влез¬ната облога и

распон од 0,5 до 5, пресметан како сооднос на
полнењето на влезната облога (во g/L (g/in3)) :

каде што тежинскиот сооднос на Pt : Pd во
излезната облога е во распон од 0:1 до помалку

полнење на излезната облога (во g/L (g/in3)).

од 2:1;
каде што влезната облога и излезната облога

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 47/00

селектирана од секвенца наведени како што

(11) 9358
(21) 2018/771

(13) Т1
(22) 27/09/2018

следи

(45) 31/07/2019

СЕК ИД БР:

Секвенца

Име*

(30) US201161539280P 26/09/2011 US
(96) 26/09/2012 EP12768999.0

10

(97) 04/07/2018 EP2760475
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED
PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY

CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA
PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN

(72) BOETTCHER, Brian R.; CAPLAN, Shari L.;
DANIELS, Douglas S.; HAMAMATSU, Norio;

YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG
NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKGSD

LICHT, Stuart and WELDON, Stephen Craig
(54) ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

SSPLLQFGGQ VRQRYLYTDD ACQTEAHLEI
REDGTVGGAA DQSPESLLQL KALKPGVIQI

МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА
(57) 1 Фузион протеин што содржи FGF21

LGVKTSRFLC QRPDGTLYGS LHFDPEACSF
RELLLEDGYN VYQSEAHGLP LHLPCNRSPH

варијанта и Fc регион, назначено со тоа, што

RDPASRGPAR FLPLPGLPPA LPEPPGILAP

секвенцата од наведениот протеин е

QPPDVGSSDP LAMVGGSQAR SPSYAS
39

DKTHTCPPCP APEAAGGPSV

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Варијанта # 101 = N-термин Fc Фузија со

TDDACQTEAH LEIREDGTVG GAADQSPESL

2 АА поврзувачот (GS) помеѓу Fc и FGF21 =

LQLKALKPGV IQILGVKTSR FLCQKPDGAL

(Q55C, A109T, G148C, K150R, P158S, S195A,
P199G, G202A)

YGSLHFDPEA CSFRELLLED GYNVYQSEAH
GLPLHLPCNR SPHRDPASRG PARFLPLPGL

11

DKTHTCPPCP APEAAGGPSV

PPALPEPPGI LAPQPPDVGS SDPLAMVGGS
QARSPSYAS

FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED
PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY

Варијанта #188 = V103 со 15 AA
поврзувач (GGGGS x 3) помеѓу Fc и FGF21

RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA

= (Q55C, R105K, G148C, K150R, P158S, S195A,

PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK
NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN

P199G, G202A)

YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG
NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKGSD

13
DKTHTCPPCP APEAAGGPSV
FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED

SSPLLQFGGQ VRQRYLYTDD ACQTEAHLEI
REDGTVGGAA DQSPESLLQL KALKPGVIQI

PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA

LGVKTSRFLC QKPDGALYGS LHFDPEACSF

PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK

RELLLEDGYN VYQSEAHGLP LHLPCNRSPH
RDPASRGPAR FLPLPGLPPA LPEPPGILAP

NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN
YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG

QPPDVGSSDP LAMVGGSQAR
SPSYASВаријанта # 103 = N-термин Fc Фузија

NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKGGG
GSGGGGSGGG GSDSSPLLQF GGQVRQRYLY

со 2 АА поврзувачот (GS) = (Q55C, R105K,
G148C, K150R, P158S, S195A, P199G, G202A)

TDDACQTEAH LEIREDGTVG GAADQSPESL
LQLKALKPGV IQILGVKTSR FLCQRPDGTL
YGSLHFDPEA CSFRELLLED GYNVYQSEAH

12
DKTHTCPPCP APEAAGGPSV
FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED

GLPLHLPCNR SPHRDPASRG PARFLPLPGL
PPALPEPPGI LAPQPPDVGS SDPLAMVGGS

PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA

QARSPSYAS
Варијанта #204 = V101 со 15 AA

PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSREEMTK
NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN

поврзувач (GGGGS x 3) помеѓу Fc и FGF21 =
(Q55C, A109T, G148C, K150R, P158S, S195A,

YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG

P199G, G202A)

NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKGGG
GSGGGGSGGG GSDSSPLLQF GGQVRQRYLY

има уште 6 патентни барања

(51) A 01G 1/04

(11) 9356
40

(13) Т1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(21) 2018/772

(22) 27/09/2018

- најмалку една решетка (12), назначена со тоа

(45) 31/07/2019

што печурките што растат на подлогата се

(30) DE201510108250 26/05/2015 DE
(96) 24/05/2016 EP16170945.6

наредени на решетката (12) во најмалку две
нивоа (14, 16) наредени едени над други, и

(97) 04/07/2018 EP3097764
(73) Pilzkulturen Wesjohann GbR

- најмалку една станица за собирање (18), што
може да биде поместена хоризонтално по

Paul-Wesjohann-Strasse 43 49429 Visbek, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

должината на решетката (12) и има мноштво на
локации за собирање (20, 22) за луѓето кои ги

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

собираат печурките,

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

се карактеризира со тоа што секоја локација за
собирање (20, 22) е доделена на одредено,

(72) VOGT, Christian and KRUSE, Torben
(54) СИСТЕМ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И

различно ниво (14, 16), и затоа е можно за
печурките што се на различни нивоа (14, 16) на

СОБИРАЊЕ НА ПЕЧУРКИ

решетката (12) да се собираат во исто време.

(57) 1 Систем (10) за одгледување и собирање
печурки, со:

има уште 13 патентни барања

(51) G 01N 33/543, G 01N 33/68, G 01N 33/577,
C 07K 16/18, C 07K 14/47, C 07K 7/06, A 61K
39/00
(11) 9355

(13) Т1

(72) GRIMM, Jan; HEITZ, Fabrice; CHEN, Feng
and COMBALUZIER, Ioana
(54) СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИ
АМИЛОИДНИ ПОЛИПЕТИДНИ

(21) 2018/773

(22) 27/09/2018

ОСТРОВЧИЊА (HIAPP) И НИВНА УПОТРЕБА

(45) 31/07/2019

(57) 1 Човечко моноклонално антитело на анти

(30) EP20120184134 12/09/2012 -- and

амилоидни полипептидни островчиња (IAPP)

US201261700110P 12/09/2012 US
(96) 12/09/2013 EP13765328.3

или негов IAPP и/или prolAPP врзувачки
фрагмент, назначено со тоа што антителото по

(97) 04/07/2018 EP2895512
(73) Neurimmune Holding AG Wagistrasse 13

можност препознава човечки IAPP и/или
prolAPP агрегати кои се состојат од IAPP и/или

8952 Schlieren, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

prolAPP олигомери и/или фибрили наспроти
физиолошките IAPP и/или prolAPP и во

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

значителна мера не го препознава патолошкиот

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

амилоид-ß пептид (Aß1-42) во човечки мозок
заболен од Алцхајмерова болест,
назначено со тоа што антителото е избрано од

41
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група која се состои од:

на амино киселини;

(a) антитело кое специфично се врзува за IAPP

(iv)

епитоп којшто ја содржи
аминокиселинската секвенца SSNNFGA

VHCDR1: позиции 26-35 од SEQ ID NO: 24,
VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 24,

наведена во SEQ ID NO: 4, CNTATCA наведена
во SEQ ID NO: 5, или QRLANFLVHS наведена

VHCDR3: позиции 99-113 од SEQ ID NO: 24,
VKCDR1: позиции 24-39 од SEQ ID NO: 26,

во SEQ ID NO: 71;
(б) антитело кое е способно да се врзе за

VKCDR2: позиции 55-61 од SEQ ID NO: 26 и
VKCDR3: позиции 94-102 од SEQ ID NO: 26, или

епитоп на човечко IAPP, каде што антителото

назначено со тоа што еден или повеќе CDR

или неговиот IAPP врзувачки фрагмент ги
содржи во својот варијабилен регион следните

региони можат да содржат една или две замени
на амино киселини;

шест региони за одредување на
комплементарност на (CDR) региони:

(v)
VHCDR1: позиции 26-35 од SEQ ID NO: 28,

(i)

VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 28,
VHCDR3: позиции 99-113 од SEQ ID NO: 28,

VHCDR1: позиции 26-35 од SEQ ID NO: 12,

VLCDR1 : позиции 23-34 од SEQ ID NO: 30,

VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 12,
VHCDR3: позиции 99-110 од SEQ ID NO: 12,

VLCDR2: позиции 50-56 од SEQ ID NO: 30 и
VLCDR3: позиции 93-101 од SEQ ID NO: 30, или

VKCDR1: позиции 24-34 од SEQ ID NO: 14,
VKCDR2: позиции 50-56 од SEQ ID NO: 14 и

назначено со тоа што еден или повеќе CDR
региони можат да содржат една или две замени

VKCDR 3: позиции 89-96 од SEQ ID NO: 14, или
назначено со тоа што еден или повеќе CDR

на амино киселини;
(vi)

региони можат да содржат една или две замени

VHCDR1: позиции 26-35 од SEQ ID NO: 64,

на амино киселини;
(ii)

VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 64,
VHCDR3: позиции 99-116 од SEQ ID NO: 64,

VHCDR1: позиции 26-35 од SEQ ID NO: 16,
VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 16,

VKCDR1: позиции 24-34 од SEQ ID NO: 66,
VKCDR2: позиции 50-56 од SEQ ID NO: 66 и

VHCDR3: позиции 99-111 од SEQ ID NO: 16,
VKCDR1: позиции 24-34 од SEQ ID NO: 18,

VKCDR3: позиции 89-96 од SEQ ID NO: 66, или

VKCDR2: позиции 50-56 од SEQ ID NO: 18 и

назначено со тоа што еден или повеќе CDR

VKCDR3: позиции 89-97 од SEQ ID NO: 18, или
назначено со тоа што еден или повеќе CDR

региони можат да содржат една или две замени
на амино киселини:

региони можат да содржат една или две замени
на амино киселини;

(vii)

(iii)
VHCDR1: позиции 26-37 од SEQ ID NO: 20,

VHCDR1: позиции 25-35 од SEQ ID NO: 68,
VHCDR2: позиции 50-66 од SEQ ID NO: 68,

VHCDR2: позиции 52-67 од SEQ ID NO: 20,

VHCDR3: позиции 99-112 од SEQ ID NO: 68,

VHCDR3: позиции 100-110 од SEQ ID NO: 20,
VKCDR1: позиции 24-38 од SEQ ID NO: 22,

VLCDR1 : позиции 23-35 од SEQ ID NO: 70,
VLCDR2: позиции 51-57 од SEQ ID NO: 70 и

VKCDR2: позиции 54-60 од SEQ ID NO: 22 и
VKCDR3: позиции 93-101 од SEQ ID NO: 22, или

VLCDR3: позиции 90-100 од SEQ ID NO: 70, или
назначено со тоа што еден или повеќе CDR

назначено со тоа што еден или повеќе CDR
региони можат да содржат една или две замени

региони можат да содржат една или две замени
на амино киселини; и
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(в) антитело кое е способно да се врзе за

VHCDR3: позиции 100-110 од SEQ ID NO: 20,

епитоп на човечко IAPP или prolAPP, каде што

VKCDR1: позиции 24-38 од SEQ ID NO: 22,

антителото или неговиот IAPP или prolAPP
врзувачки фрагмент ги содржи во својот

VKCDR2: позиции 54-60 од SEQ ID NO: 22 и
VKCDR3: позиции 93-101 од SEQ ID NO: 22, или

варијабилен регион следните шест CDR
региони:

каде што еден или повеќе CDR региони можат
да содржат една или две замени на амино

(viii)

киселини.

VHCDR1: позиции 26-37 од SEQ ID NO: 20,

има уште 18 патентни барања

VHCDR2: позиции 52-67 од SEQ ID NO: 20,

(51) H 02J 3/14, H 04L 12/28, G 05B 15/02, G

(72) BENNETT, Rob
(54) ПРОГРАМАБИЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕН
КОНТРОЛЕН УРЕД

05B 19/04, G 05F 1/66, H 05B 37/02, G 06F 1/26
(11) 9354
(21) 2018/774

(13) Т1
(22) 27/09/2018

(57) 1 Програмабилен електричен контролен
уред (10) адаптиран за програмирање од

(45) 31/07/2019

страна на екстерен програмски уред (24b, 24c),

(30) AU20120901567 20/04/2012 AU and
AU20130204369 12/04/2013 AU

програмабилниот електричен контролен уред
(10) за контрола на електрично напојување во

(96) 16/04/2013 EP13778063.1
(97) 11/07/2018 EP2839496
(73) Smartswitch Pty Ltd 1232 High Street
Armadale Victoria 3143, AU

соработка со уред за електрично префрлување
(12), уредот за електрично префрлување (12)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и рачен прекинувач (16) за секој излез за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

електрично напојување, рачниот прекинувач

има тело, влезно електрично напојување,
најмалку едно излез за електрично напојување
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(16) има позиција вклучен и исклучено,

на процесорот во согласност со време на

програмабилниот електричен контролен уред

префрлување и/или времетраење, и во

вклучува:

соработка со рачниот прекинувач (16) за
контрола на електрично напојување низ излезот

модул за поврзување со податоци за
комуникација на податок за време на

за електрично напојување.
кадешто времето на префрлување и/или

префрлување и/или податок за времетраење
помеѓу програмабилниот електричен контролен

времетраење вклучува најмалку едно
напојување во временски период во којшто

уред (12) и екстерниот програмски уред (24b,

излезот за електрично напојување може да

24c);
меморија за сочувување на времето за

изврши електрично напојување кога
соодветниот рачен прекинувач (16) е во

префрлување и/или податокот за времетраење,
временски модул за обезбедување еден или

позиција вклучено, и најмалку еден период кога
напојувањето е исклучено за чиешто време

повеќе часовни времиња, календарски датум и
времетраење;

излезот за електрично напојување не е во
можност да напојува, кога соодветниот рачен

процесор за процесирање на податок за време

прекинувач (16) е или во позиција вклучено или

на префлување и/или податок за времетраење
во согласност со едно или повеќе часовни

во позиција исклучено, и кадешто најмалку дел
од програмабилниот електричен контролен

времиња и календарски датуми за
обезбедување на време на префрлување и/или

уред е во можност да биде интегриран во
рамките на телото.

времетраење; и
модул за префрлување контролиран од страна

има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 36/315, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A

(11) 9357

(13) Т1

61K 9/06, A 61P 17/06

(21) 2018/923

(22) 07/11/2018
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(57) 1 Производ од екстрахирано масло од

(45) 31/07/2019
(30) TW20110105463 18/02/2011 TW

природно индиго кој што се добива со постапка

(96) 21/10/2011 EP15176576.5
(97) 19/09/2018 EP2974732
(73) Galderma S.A. Zugerstrasse 8 6330 Cham,
CH

која што содржи чекори на:
екстракција на прашак од природно индиго со

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

однос на природно индиго со маслиново масло
во опсег од 1:10 (w/v) дo 1:40 (w/v);

(72) Lin, Yin-Ku
(54) ПРОИЗВОД ОД ЕКСТРАХИРАНО МАСЛО
ОД ПРИРОДНО ИНДИГО, И ПОСТАПКА ЗА

пропратено со рафинирање преку филтрација.

маслиново масло при загревање на
температура во опсег од 100°C дo 155°C и во

има уште 9 патентни барања

ПОДГОТОВКА И НЕГОВА УПОТРЕБА

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/24, C 12N 15/09, C

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

12N 5/10, C 12N 1/15, C 12N 1/19, C 12N 1/2 A
61K 39/395, A 61P 37/06, A 61P 1/04

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) NISHIMURA, Miyuki; SAKAMOTO,

(11) 9363

(13) Т1

(21) 2018/949

(22) 15/11/2018

Yoshimasa; KAWANO, Tetsu and IMAI, Toshio
(54) ПОДОБРЕНИ АНТИ ЧОВЕЧКИ
ФРАКТАЛКИН АНТИТЕЛА И НИВНИ

(45) 31/07/2019
(30) US20090256521P 30/10/2009 US
(96) 28/10/2010 EP10826929.1

УПОТРЕБИ

(97) 19/09/2018 EP2493930
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.

фракталкин-врзувачки фрагмент, назначено со
тоа, што антителото или неговиот фракталкин-

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku

врзувачки фрагмент содржи тежок ланец и

Tokyo 112-8088, JP

лесен ланец,

(57) 1 Анти-фракталкин антитело или негов
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каде што тешкиот ланец ја содржи секвенцата

киселина од СЕК ИД БР: 37 и лесниот ланец ја

на амино киселина од СЕК ИД БР: 26 и лесниот

содржи секвенцата на амино киселина од БР:

ланец ја содржи секвенцата на амино киселина
од БР: 27,

38,
тешкиот ланец ја содржи секвенцата на амино

тешкиот ланец ја содржи секвенцата на амино
киселина од СЕК ИД БР: 36 и лесниот ланец ја

киселина од СЕК ИД БР: 37 и лесниот ланец ја
содржи секвенцата на амино киселина од БР:

содржи секвенцата на амино киселина од БР:
38,

44, или
тешкиот ланец ја содржи секвенцата на амино

тешкиот ланец ја содржи секвенцата на амино

киселина од СЕК ИД БР: 37 и лесниот ланец ја

киселина од СЕК ИД БР: 36 и лесниот ланец ја
содржи секвенцата на амино киселина од БР:

содржи секвенцата на амино киселина од БР:
45.
има уште 30 патентни барања

44,
тешкиот ланец ја содржи секвенцата на амино

(51) H 02J 5/00, H 02J 7/02, H 04B 5/00, G 06K

примарна единица (5A, 5B, 5C), која што може

7/10
(11) 9348

(13) Т1

да прима сигнал за податоци и која што содр-жи
модулатор кој што може да генерира и

(21) 2019/16

(22) 08/01/2019

пренесува сигнал кој што е модулиран со сигналот за податоци, при што споментиот сигнал е

(45) 31/07/2019
(30) GB 201013590 13/08/2010 GB

радио сигнал или сигнал за магнетна индук-

(96) 13/08/2011 EP11745534.5
(97) 10/10/2018 EP2603961
(73) Chintala, Sandeep Kumar Sutton, Surrey
SM1 4FD, GB

ција, или и двата и
една или повеќе секундарни единици (5) во
синџирот, каде што секоја од едната или повеќето секундарни единици (5) се состои од:

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

прва антена (10), која што може да прима

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

влезен сигнал модулиран така да го вклу-чу¬ва

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Chintala, Sandeep Kumar
(54) БЕЗЖИЧНО НАПОЈУВАЊЕ

сигналот за податоци;
средство кое што може да го прима и декодира

(57) 1 Систем кој што има синџир од

влезниот сигнал за да се обезбеди декодиран
сигнал за податоци;

апаратури за прием и проследување на сигнали
за податоци и енер-гија, при што синџирот од

средство кое што може да го претвора влезниот
сигнал во електрична енергија за напојување на

апаратури содржи:

секоја од едната или повеќето секундарни
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единици (5);

што се карактеризира со тоа што,

средство за генерирање на излезен сигнал

едната или повеќето секундарни единици (5)

модулиран со декодираниот сигнал за
податоци; и

може да бидат поврзани во синџирот со примарната единица (5A, 5B, 5C) со што се
формира почетокот на синџирот.

втора антена (32) која што може да го
пренесува излезниот сигнал,

има уште 14 патентни барања

(51) C 07F 9/24, A 61K 31/66 A 61P 25/28

(57) 1 Соединение што ја има формата

(11) 9347

(13) Т1

или негова фармацевтски прифатлива сол,

(21) 2019/38

(22) 11/01/2019

каде што R, R‟ и R" се метил:

(45) 31/07/2019
(30) 201261639602P 27/04/2012 US
(96) 26/04/2013 EP16001739.8
(97) 07/11/2018 EP3112372
(73) Retrophin, Inc. 3721 Valley Centre Drive,
Suite 200 San Diego, CA 92130, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Vaino, Andrew; Biestek, Marek and Shkreli,
Martin
(54) ПАНТОТЕНАТ ДЕРИВАТИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА НЕВРОЛОШКИ

има уште 12 патентни барања

ПОРЕМЕТУВАЊА

47

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07D 487/04, C 07F 9/6506, A 61K

(57) 1 Соединение 4-[(5R)-6,7-дихидро-5H-

31/4188, A 61K 31/55, A 61P 5/00

пироло[2-c]имидазол-5-ил]-3-флуоро-

(11) 9346
(21) 2019/39

(13) Т1
(22) 11/01/2019

бензонитрил што ја има формулата

(45) 31/07/2019
(30) 294980 P 14/01/2010 US
(96) 13/01/2011 EP11702096.6
(97) 24/10/2018 EP2523731
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,
US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MEREDITH, Erik; MONOVICH, Lauren G.;

или негова фармацевтски прифатлива сол, за
употреба во третманот на Кушингов синдром

PAPILLON, Julien; HU, Qi-Ying; KSANDER, Gary
and SCHUMACHER, Christoph
(54) УПОТРЕБА НА АГЕНС ЗА

или Кушингова болест.
има уште 7 патентни барања

МОДИФИЦИРАЊЕ НА АДРЕНАЛЕН ХОРМОН
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(51) C 07D 413/14, C 07D 471/04, C 07D 401/14,
C 07D 413/04, C 07D 519/00, C 07D 417/04, C

повеќе од два N атоми и не повеќе од две C=O
групи се соседни;

07D 417/14, A 61K 31/54, A 61P 35/00
(11) 9326
(13) Т1

W5 е N или CR7;
W6 е N или CR8;

(21) 2019/51

(22) 15/01/2019

R1 е водород, алкил, хетероалкил, алкенил,

(45) 31/07/2019

алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,

(30) 234617P 17/08/2009 US

алкокси, хетероциклоалкилокси, амидо, ацил,
ацилокси, алкоксикарбонил, сулфонамидо,

(96) 17/08/2010 EP10810518.0
(97) 31/10/2018 EP2467141
(73) Intellikine, LLC La Jolla CA 92037, US
(74) Друштво за застапување од областа на

хало, цијано, хидрокси, нитро, фосфат, уреа,
карбонат, или NR‟R" каде што R‟ и R" се земени

индустриската сопственост ЖИВКО

заедно со азот за да формираат циклична

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

половина;
R2 е незаменет амино;

(72) REN, Pingda; LIU, Yi; WILSON, Troy,
Edward; LI, Liansheng; CHAN, Katrina and

R3 и R4 се независно водород, алкил,
хетероалкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,

CAMPBELL, Simon, Fraser
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И

хетеро-циклоалкил, арил, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил, алкокси,

НИВНИ УПОТРЕБИ

хетероциклоалкилок¬си, амидо, амино, ацил,

(57) 1 Соединение со Формулата:

ацилокси, алкоксикарбонил, сулфонамидо,
хало, цијано, хидрокси, нитро, фосфат, уреа,
или карбонат;
или R3 и R4 земени заедно формираат
циклична половина; и
R5, R7 и R8 се независно водород, алкил,
хетероалкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил, алкокси,

или негова фармацевтски прифатлива сол,

хетероциклоалкилокси, амидо, амино, ацил,
ацилокси, алкоксикарбонил, сулфонамидо,

каде што
W1 е S, N, NR3 или CR3, W2 е N или CR4, W3 е
S, N или CR5, W4 е N или C, каде што не

хало, цијано, хидрокси, нитро, фосфат, уреа,
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карбонат, или NR‟R" каде што R‟ и R" се земени

ароматичен радикал кој што вклучува еден или

заедно со азот за да формираат циклична

повеќе прстенести хетероатоми селектирани од

половина; каде што:
"алкил" се однесува на радикал со прав или

азот, кислород и сулфур, и кои што може да
биде моноцикличен, бицикличен, трицикличен

разгранет јаглеводороден синџир кој што се
состои само од јаглеродни и водородни атоми,

или тетрацикличен прстенест систем;
"хетероарилалкил" се однесува на една

кој што не содржи незасите-ност, има од еден
до десет јаглеродни атоми;

половина која што има хетероарил половина
поврзана со една алкилполовина, каде што

"хетероалкил" се однесува на алкил радикал кој

поврзаноста со остатокот од молекулата е

што има еден или повеќе скелетни верижни
атоми селектирани од атом кој што не е

преку алкил групата;
"алкокси" се однесува на групата -O-алкил,

јаглерод;
"алкенил" се однесува на група радикали со

вклучително од 1 до 8 јаглеродни атоми со
права, разгранета, циклична конфигурација и

прав или разгранет јаглеводороден син¬џир кој
што се состои само од јаглеродни и водородни

нивна комбинација закачени за ос-нов¬ната
структура преку кислород;

атоми, кој што содржи најмалку една двојна

"хетероциклоалкилокси" се однесува на

врска, и кој што има од два до десет јаглеродни
атоми;

(хетероциклоалкил)-O- половина, каде што
хетероциклоалкил половината е закачена преку

"алкинил" се однесува на група радикали со
прав или разгранет јаглеводороден синџир кој

јаглероден атом за кислород, каде што
кислородот функционира како линкер за да се

што се состои само од јаглеродни и водородни
атоми, кој што содржи најмалку една тројна

закачи половината за едно соеди¬не¬ние;
"амидо" се однесува на хемиска половина со

врска, кој што има од два до десет јаглеродни

формула -C(O)N(R)2 или -NHC(O)R, каде што R

атоми;
"циклоалкил" се однесува на моноцикличен или

е селектиран од групата која што се состои од
водород, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил

полицикличен радикал кој што со-др¬жи само
јаглерод и водород, и може да биде заситен,

врзан преку прстенест јаглерод и
хетероалициклик врзан преку прс¬тенест

или делумно незаситен, ка-де што циклоалкил
групите вклучуваат групи кои што имаат од 3 до

јаглерод, од кои секоја половина може самата
да биде незадолжително заменета, или каде

10 прстенести атоми;

што R3 е амидо со формула -C(O)N(R)2, при

"хетероциклоалкил" се однесува на стабилен 3до 18-член не-ароматичен прстенест радикал

што споменатите (R)2 групи земени заедно со
азотот за кој што тие се закачени формираат

кој што содржи два до дванаесет јаглеродни
атоми и од еден до шест хетероатоми

незадолжител¬но заменет 4-, 5-, 6-, или 7-член
прстен;

селектирани од азот, кислород и сулфур;
"арил" се однесува на ароматичен радикал со

"амино" се однесува на -N(Ra)2 радикална
група, каде што секој Ra е независно водород,

шест до десет прстенести атоми кој што има

алкил, флуороалкил, карбоциклил,

најмалку еден прстен кој што има конјугиран пи
електронски систем кој што е карбоцикличен;

карбоциклилалкил, арил, аралкил,
хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил,

"арилалкил" се однесува на (арил)алкилрадикал каде што арилалкил половината е

хетероарил или хетероарилалкил;
"ацил" се однесува на групите (алкил)-C(O)-,

закачена преку алкил делот од половината;
"хетероарил" се однесува на 5- до 18-член

(арил)-C(O)-, (хетероарил)-C(O)-,
(хетероалкил)-C(O)-, и (хетероциклоалкил)-
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C(O)-, каде што групата е закачена за

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,

основната структура преку карбонил

алкокси, хетероциклоалкилокси, амидо, амино,

функционалноста;
"ацилокси" се однесува на R(C=O)O- радикал

ацил, ацилокси, алкоксикарбонил, и
сулфонамидо група е незадолжително

каде што "R" е алкил, арил, хетероарил,
хетероалкил, или хетероциклоалкил;

заменета со еден или повеќе супституенти кои
што независно се: алкил, хетероалкил, алкенил,

"алкоксикарбонил" се однесува на група со
формулата (алкокси)(C=O)- закачен преку

алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил,
арил,арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,

карбонил јаглеродот каде што алкокси групата

хидрокси, хало, цијано, трифлуорометил,

го има означениот број на јаглеродни атоми;
"сулфонамидо" се однесува на -S(=O)2-NRR

трифлуорометокси, нитро, триметилсиланил, ORa, -SRa, -OC(O)-Ra, -N(Ra)2,-C(O)Ra, -

радикал, каде што секој R е селектиран
независно од групата која што се состои од

C(O)ORa, -OC(O)N (Ra)2, -C(O)N(Ra)2, N(Ra)C(O)ORa, -N(Ra)C(O)Ra,-

водород, алкил, циклоалкил, арил, хетеро¬арил врзан преку прстенест јаглерод и

N(Ra)C(O)N(Ra)2, N(Ra)C(NRa)N(Ra)2, -N(Ra)S
(O)tRa (каде што t е 1 или 2), -S(O)tORa (каде

хетероалициклик врзан преку прстенест

што t е 1 или 2), -S(O)tN(Ra)2 (каде што t е 1

јаглерод каде што R групите во -NRR од S(=O)2-NRR радикалот може да се земат за-

или 2), или PO3(Ra)2 каде што секој Ra е
независно водород, алкил, флуороалкил,

едно со азотот за кој што тој е закачен за да се
формира 4-, 5-, 6-, или 7-член прстен;

кар¬боциклил, карбоциклилалкил, арил,
аралкил, хетероциклоалкил,

"хало" се однесува на флуоро, хлоро, бромо
или јодо;

хетероциклоалкилалкил, хетероарил или
хетероарилалкил.

каде што секоја алкил, хетероалкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, хетероциклоал¬кил, арил,

има уште 22 патентни барања

(51) C 07D 405/12, C 07D 417/12, C 07D 403/12,

(21) 2019/52

C 07D 491/052, C 07D 413/04, A 61K 31/517, A
61P 35/00
(11) 9327

(22) 15/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) US201361777816P 12/03/2013 US
(96) 12/03/2014 EP14719434.4

(13) Т1
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(97) 28/11/2018 EP2970218
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

X е -NH-, -O-, или -OC1-4 алкил-;

Boston, MA 02210, US
(74) Друштво за застапување од областа на

C(O)NHR4, -C(O)OR4, -NHC(O)R4, -NHC(O)OR4,
-NHC(O)NHR4, -NHS(O)2R4, -C0-4 алкил-NHR4,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

или -OR4, каде што R1 и R2 не можат
истовремено да бидат водород, и каде што R1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CHARIFSON, Paul, S.; RONKIN, Steven, M.;

и R2 и интервенирачкиот јаглероден атом може
да фор¬ми-раат диок¬сан или диоксолан

LI, Pan; COURT, John, J.; DENG, Hongbo; GU,

прстен;

Wenxin; GIROUX, Simon; JACKSON, Katrina,
Lee; LAUFFER, David, J.; MAXWELL, John,

R3 е водород, -C1-4алкил, флуоро, хлоро, OC1-2алкил, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)OC1-

Patrick; MORRIS, Mark, A.; PIERCE, Albert,
Charles; WAAL, Nathan, D.; XU, Jinwang; TANG,

2алкил,-CN, -C(O)NHC1-2алкил, или -C(O)NH2,
каде што секој од споменатиот R3 алкил е

Qing and COTTRELL, Kevin, M.
(54) ИНХИБИТОРИ НА DNA-PK

незадолжително заменет со најмногу до 3
флуор атоми, најмногу до два OH, или најмногу

(57) 1 Соединение кое што ја има формулата:

до две OC1-2алкил групи;

секој од R1 и R2 е, независно, водород, -

R4 e водород, C1-4алкил, C2-4алкенил, C24алкинил, C3-5циклоалкил, фенил, пирол,
имидазол, пиразол, триазол, тиазол, изотиазол,
оксазол, пиридин, пиримидин, пиримидинон,
пиразин, пиридазин, квинолин, оксетан,
тетрахидрофуран, тетрахидропиран,
дихидроизоксазол, пи¬ри¬мидин-2,4(1H,3H)или негова фармацевтски прифатлива сол,

дион, дихидрофуропиримидин,
дихидропиранопиримидин,

каде што
Прстенот A е

дихид¬ро¬пи¬ролопиримидин,
тетрахидроптеридин, или
тетрахидропиридопиримидин, каде што секоја
од споменатите R4 групи е незадолжително
заменета со најмногу до четири Br, Cl, F, или
C1-4алкил, најмногу до три CN, NO2, C24алкенил, C2-4алкинил, C3-6циклоалкил, C0-4

Прстенот Б е

алкил-C3-5 цик¬лоалкил, C0-4 алкил-O-C1-4
алкил, C0-4 алкил-O-C0-4 алкил-C3-5
циклоалкил, C(O)OC1-4 алкил, C(O)OC0-4
алкил-C3-5 циклоалкил, C0-4 алкил-C(O)NH2,

каде што Прстенот Б е незадолжително

C(O)NHC1-4 алкил, C(O)N(C1-4алкил)2,

заменет со најмногу до 4 флуор атоми, најмногу
до два OH или најмногу до два C1-4алкил кој

C(O)NH(C0-4 алкил-C3-5 циклоалкил), CH2OR5,
C0-4 алкил-C(O)R5, C0-4 алкил-C(O)N(R5)2, C0-

што е незадолжително заменет со најмногу до 3
флуор атоми, најмногу до два OH, или најмногу

4 алкил-C(O)OR5, C0-4 алкил-NHC(O)R5, C0-4
алкил-N(R5)2, оксетан, азетидин,

до две OC1-2алкил групи;
Прстенот Ц е циклохексан или циклобутан

тетрахидрофуран, дихидро¬пиран,
тетрахидропиран, морфолин, пиперидин,

прстен;
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пиролидин, пиперазин, фуран, оксазол,

дин, оксетан, тетрахидрофуран, или

оксадиазол, пирол, пиразол, триазол,

тетрахидропиран, и секоја R5 група е

оксадиазол, тетразол, или најмногу до два OR5,
каде што секој од споменатите незадолжителни

незадолжително заменета со хлоро, најмногу
до три флуор атоми, најмногу до два C1-

R4 супституенти е незадолжително заменет со
најмно¬гу до четири флуор атоми, најмногу до

2алкил, CH2OH, CN, нај-многу до два OH,
најмногу до два OC1-2алкил, спирооксетан,

две C1-4алкил групи, најмногу до две OH групи,
најмногу до две OC1-4алкил групи, најмногу до

пиролидин, или триазол, или две R5 групи
заедно со интервенирачкиот азот атом

две SC1-4алкил групи, C(O)C1-4 алкил,

формираат морфолин прстен, азетидин прстен,

C(O)OC1-4 алкил, или C(O)OC0-4 алкил-C3-5
циклоалкил; и

пиролидин прстен, пиперидин прстен, или
пиперазин прстен.

секој од R5 е, независно, водород, C1-4алкил,
имидазол, триазол, тиазол, пиридин, пирими-

има уште 22 патентни барања

(51) C 07D 209/10, C 07D 209/12, C 07D 209/14,
C 07D 401/04, C 07D 403/04, C 07D 413/04, C
07D 405/04, C 07D 405/14, C 07D 409/04, C 07D
409/12, C 07D 409/14, C 07D 403/10
(11) 9328
(13) Т1
(21) 2019/53

(22) 15/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) US201361839729P 26/06/2013 US and
или негова фармацевтски прифатлива сол,

US201361897577P 30/10/2013 US
(96) 26/06/2014 EP14817453.5

назначено со тоа, што:
X е NR2 и R2 е H;

(97) 31/10/2018 EP3013337
(73) Abbvie Inc. North Chicago, IL 60064, US

Y е CR1 и R1 од Y е H, опционално

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

супституиран етенил, опционално супституиран
етил, опционално супституиран метил,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

опционално супституиран 2,3дихидробензофуранил, опционално

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FRANK, Kristine, E.; WALLACE, Grier, A.;

супституиран 4-диоксанил, опционално
супституиран 3,4-дихидро-2H-

WANG, Lu; WANG, Lu; BONAFOUX, Dominique;
DAVIS, Heather, M.; FRIEDMAN, Michael, M.;

бензо[b][4]оксазинил, опционално супституиран

HEROLD, J., Martin; HOEMANN, Michael, Z.;
HUNTLEY, Raymond; OSUMA, Augustine;

6,7-дихидро-4H-пиразоло[5,1-c][4]оксазинил,
опционално супституиран хроманил,

SHEPPARD, George; SOMAL, Gagandeep, K.;

опционално супституиран циклохексенил,
опционално супституиран циклопропил,

VAN CAMP, Jennifer; VAN EPPS, Stacy, A.;
VASUDEVAN, Anil; WANG, Zhi; WILSON, Noel, S.

опционално супституиран тетрахидрофуранил,
опционално супституиран изохроманил,

and XU, Xiangdong
(54) ПРИМАРНИ КАРБОКСАМИДИ КАКО БТК

опционално супституиран 2,3,4-тетрахидроизохинолинил, опционално супституиран
изоксазолил, опционално супституиран

ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединение со формулата (I):

морфолинил, опционално супституиран
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оксетанил, опционално супституиран фенил,

NHC(O)C(=CH2)CH3, -NHC(O)CH2-фенил каде

опционално супституиран пиперидинил,

што фенилот е опционално супституиран со

опционално супституиран пиперазинил,
опционално супституиран 3,6-дихидро-2H-

халоген, или пиразолил супституиран со CH3;
A е N или CR4;

пиранил, опционално супституиран пирано[4,3b]пиридинил, опционално супституиран

E е N или CR5;
R3 е -R301-L-R302;

пиразолил, опционално супституиран
пиридинил, опционално супституиран 3H-

R301 е врска, N(H), N(CH3), CH2,
C(H)(опционално супституиран (C1-C3)алкил),

пиридин-1-он, опционално супституиран 2,3,6-

O, или OCH2;

тетрахидропиридинил, опционално
супституиран пиримидинил, опционално

L е опционално супституиран азетидинил,
опционално супституиран циклопентил,

супституиран пиролидинил, опционално
супституиран 2,5-дихидропиролил, опционално

опционално супституиран 3,6диазабицикло[3.2.0]хептанил, опционално

супституиран тетрахидропиранил или
опционално супституиран тетрахидро-2H-

супституиран 4-диоксанил, опционално
супституиран морфолинил, опционално

тиопиранил;

супституиран [4]оксазепанил, опционално

каде што R1 од Y е опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти независно

супституиран фенил, опционално супституиран
пиперидинил, или опционално супституиран

селектирани од халоген, CN, =O, (C1-C4)алкил,
(C2-C4)алкенил,-CH2NH2, -CH2CH2OH, -

пиролидинил; или
L е L1-L2 каде што

CH2CH(OH)CH2CH3, -CH2CH(OH)CH2OH,CH2CH2OCH2CH3,
-

L1 е опционално супституиран циклохексил,
опционално супституиран циклопентил,

CH2C(OH)(CH3)2, -CH2NHC(O)(CrC4)алкил,-

опционално супституиран фенил, опционално

CH2NHC(O)CH2Cl,
CH2NHC(O)CH2CN,-

супституиран пиперидинил, опционално
супституиран пиридинил;

CH2NHC(O)CH2CH2N(CH3)2, CH2NHC(O)C(=CH2)CH3,

-

L2 е N(H), N(CH3), N(CH2CH2OH),
N(CH2CH(CH3)2), N(оксетанил), N(CH2-

-

CH2NHC(O)(C2-C4)алкинил, CH2NHC(O)CH2CH2-пиперидинил, -(C1-

циклопентил), N(CH2-тиазолил), O, S(O)2N(H),
или CH2N(H);

C4)алкил-морфолинил,-CH2NHC(O)CH2O-

каде што L или L1 е опционално супституиран

фенил каде што фенилот е опционално
супституиран со халоген, (C1-C4)алкокси, -

со еден или повеќе супституенти независно
селектирани од халоген, CN, OH, (C1-

C(O)(C1-C4)алкил, -C(O)(C1-C4)алкокси, C(O)N(H)2, -C(O)N(CH3)2, -C(O)-морфолинил, -

C4)алкокси, (C1-C4)алкил,-CH2OH, -N(H)CH2хетероарил, бензилокси, и -OCH2-хетероарил;

C(O)-пиролидинил, -N(CH3)2,
NHC(O)(C1-C4)алкил,-NHC(O)(C2-C4)алкенил, -

R302 е -C(O)CH3, -C(O)C(O)CH3, -C(O)CF2(Cl), CH(CH3)2, -CH2Cl, -CH2CN,-C(O)CH2CN, -

NHC(O)CH2CN, -S(O)2(C1-C4)алкил, -S(O)2-

C(O)CH2CH3, -C(O)CH2F, -C(O)CH(CH3)2, -

пиролидинил, морфолинил,
тетрахидропиранил, или 4-

C(O)-CH2CH(CH3)2,-C(O)CH(CH3)(Cl), C(O)CH2CH(CH3)CH3, -C(O)CH(Cl)CH2CH3, -

метилпиперазинкарбонил;
Z е CR1 и R1 од Z е H, (C1-C4)алкил, -

CH2CH2OH,-C(O)CH2CH2N(CH3)2, C(O)CH≡CH2, -C(O)C≡CH, -C(O)CH=CHCl,

NHC(O)CH2Cl, -NHC(O)CH2CN,-NHC(O)(C2C4)алкенил, -NHC(O)(C2-C4)алкинил, -

-C(O)CH=CHCH3,-C(O)C(=CH2)CH3, C(O)C(CH2CH3)=CH2,
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-C(O)CH=CHCH(CH3)2,-C(O)CH=CHC(O)OH, -

C(O)CH=CH-опционално супституиран

C(O)CH=CHC(O)N(H)CH2CH3,

тиазолил, -C(O)-опционално супституиран

-

циклохексенил, -C(=O)-опционално
супституиран циклохексил,
-C(O)-

C(O)CH=CHCH2N(CH3)2,C(O)CH=CHC(O)OCH3, C(O)CH=CHC(O)OCH2CH3,
C(O)CH=CHC(O)N(H)CH3,-

опционално супституиран циклопентенил, C(O)-циклопентил, опционално супституиран

-

C(O)CH=CHC(O)CH2CH2OCH3,
-C(O)CH=CHC(O)N(CH3)2,-

имидазо[2-a]пиразинил, опционално
супституиран тетрахидроимидазо[2-

C(O)CH=CHC(O)N(H)CH2CH3,

a]пиразинил, опционално супституиран

-C(O)CH=CHC(O)N(H)CH2CH2OCH3,C(O)CH=CHCH2N(H)CH2CH2OCH3,

дихидроизоиндолил, опционално супституиран
2,3,4-тетрахидро-изохинолинил, опционално

-C(O)C(CN)=C(OH)(CH3),-C(O)CH=CHопционално супституиран пиразолил-

супституиран изохинолинил, -C(O)-опционално
супституиран изоксазолил, -C(O)-опционално

C(O)CH=CHCH2N(H)-опционално супституиран
циклопропил,-C(O)CH=CHCH2N(H)CH2-

супституиран oксазолил, опционално
супституиран оксетанил,-C(=O)-опционално

опционално супституиран тетрахидрофуранил,-

супституиран фенил, опционално супституиран

C(O)CH=CHC(O)NH2,-C(O)CH=CHC(O)N(H)опционално супституиран циклопропил,-

пиперидинил, -C(O)-опционално супституиран
пиперидинил, опционално супституиран

C(O)C(CH3)=CHCH3, -C(O)C(CH3)=CHCH2CH3,
-C(O)C(=CH2)CH2N(CH3)2,-

пиразолил, -C(O)CH2O-опционално
супституиран пиридазинил,
-C(O)-

C(O)C(=CH2)CH2NH2, C(O)C(=CH2)CH2N(H)(CH3),

опционално супституиран пиридинил,
опционално супституиран пиримидинил,

-

C(O)C(=CH2)CH3,-C(O)C(=CH2)CH2-

опционално супституиран хиназолинил,

опционално супституиран морфолинил,
-C(O)C(=CH2)-опционално супституиран фенил,

опционално супституиран дихидрохинолинил,
опционално супституиран-C(O)-

-CH2- опционално супституиран
бензо[d]изотиазолил, -C(O)-CH2-O-опционално

тетрахидробензо[b]тиофенил, -C(O)опционално супституиран тетрахидропиранил, -

супституиран фенил, -CH2-опционално
супституиран тиазолил, -CH2CH2-опционално

C(O)-опционално супституиран
тетрахидропиридинил, -C(O)-тиазолил, -

супституиран морфолинил, -C(O)CH2O-

C(O)N(H)-тиазолил,-C(O)NHCH2CN, или -

опционално супституиран фенил, C(O)CH2CH2-опционално супституиран

S(O)2CH=CH2;
каде што R302 е опционално супституиран со

пиперазинил, -C(O)CH2CH2- опционално
супституиран пиперидинил, -C(O)CH2O-

еден или повеќе супституенти независно
селектирани од халоген, CF3, OCF3, =O, CHF2,

опционално супституиран пиридинил, C(O)CH2CH2 опционално супституиран

CN, C(O)OH, OH, (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси,
(C3-C6)циклоалкил, -(C1-C4)алкилCN, -(C1-

пиролидинил,-C(O)CH=CH опционално

C4)алкилC(O)NH2, -C(O)NH2, -C(O)N(H)(C1-

супституиран циклопропил,-C(O)CH=CHCH2опционално супституиран морфолинил,

C4)алкил, -C(O)N(C1-C4)алкил)2,
C(O)N(H)циклопропил,-C(O)(C1-C4)алкокси,

-C(O)CH=CHCH2- опционално супституиран
пиперидинил,-C(O)CH=CH- опционално

NH2, N(H)CH3, N(CH3)2, или опционално
супституиран бензил;

супституиран пиразолил,-C(O)CH=CHопционално супституиран пиридинил, -

R4 е H, деутериум, или CN
R5 е H, деутериум, халоген, или опционално
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супституиран (C1-C3)алкил;

N((C1-C8)алкил)C(O)NH2 групи, -NHC(O)N((C1-

каде што опционалниот супституент во R5 е

C8)алкил)2 групи, -N((C1-C8)алкил)C(O)N((C1-

една или повеќе групи независно селектирани
од (C1-C8)алкил групи, (C2-C8)алкенил групи,

C8)алкил)2 групи, -N((C1-C8)алкил)C(O)NH((C1C8)алкил),-NHCH2-хетероарил, -OCH2-

(C2-C8)алкинил групи, (C3-C10)циклоалкил
групи, халоген, халогенирани (C1-C8)алкил

хетероарил,
-C(O)H, -C(O)(C1C8)алкил групи, -CN,-NO2, -S(O)(C1-C8)алкил

групи како на пример -CF3,-O-(C1-C8)алкил
групи, =O, =CH2, -OH, -CH2OH, -CH2NH2, (C1-

групи, -S(O)2(C1-C8)алкил групи, -S(O)2N((C1C8)алкил)2 групи, -S(O)2NH(C1-C8)алкил групи,

C4)алкил-OH,-CH2CH2OCH2CH3, -S-(C1-

-S(O)2NH(C3-C8)циклоалкил групи,-S(O)2NH2

C8)алкил групи, -SH, -NH(C1-C8)алкил групи, N((C1-C8)алкил)2 групи, -NH2, -C(O)NH2, -

групи, -NHS(O)2(C1-C8)алкил групи, -N((C1C8)алкил)S(O)2(C1-C8)алкил групи, -(C1-

CH2NHC(O)(C1-C4)алкил,
CH2NHC(O)CH2Cl, -CH2NHC(O)CH2CN, -

C8)алкил-O-(C1-C8)алкил групи,
-O-(C1C8)алкил-O-(C1-C8)алкил групи, -C(O)OH, -

CH2NHC(O)CH2CH2N(CH3)2,
CH2NHC(O)C(=CH2)CH3,-CH2NHC(O)(C2-

C(O)O(C1-C8)алкил групи, NHOH, NHO(C1C8)алкил групи, -O-халогенирани (C1-C8)алкил

C4)алкинил, -CH2NHC(O)CH2CH2-

групи како на пример -OCF3, -S(O)2-

пиперидинил, -(C1-C4)алкил-морфолинил, (C1C4)алкокси, -C(O)(C1-C4)алкил,
-

халогенирани (C1-C8)алкил групи како на
пример
-S(O)2CF3, -S-

C(O)(C1-C4)алкокси, -C(O)N(H)2,-C(O)N(CH3)2,
-C(O)(C1-C6)хетероарил,
-N(CH3)2,

халогенирани (C1-C8)алкил групи како на
пример -SCF3, -(C1-C6)хетероциклил како на

-NHC(O)(C1-C4)алкил,-NHC(O)(C2-C4)алкенил,
-NHC(O)CH2CN,
-S(O)2(C1-C4)алкил,

пример пиролидин, тетрахидрофуран, пиран
или морфолин, -(C1-C6)хетероарил како на

-S(O)2(C1-C6)хетероарил, -S(O)2(C1-C6)

пример тетразол, имидазол, фуран, пиразин

хетероциклил,
4метилпиперазинкарбонил, -(C1-

или пиразол, -фенил, бензил, -NHC(O)O-(C1C6)алкил групи, -N((C1-C6)алкил)C(O)O-(C1-

C4)алкилC(O)NH2, -C(O)NH(C1-C8)алкил групи,
-C(O)N((C1-C8)алкил)2,-C(O)N(H)(C3-

C6)алкил групи, -C(=NH)-(C1-C6)алкил групи, C(=NOH)-(C1-C6)алкил групи, -C(=N-O-(C1-

C8)циклоалкил групи, -C(O)(C1-C4)алкокси, NHC(O)H, -NHC(O)(C1-C8)алкил групи, -

C6)алкил)-(C1-C6)алкил групи, или CH2NHC(O)CH2O-фенил каде што фенилот е

NHC(O)(C3-C8)циклоалкил групи,

опционално супституиран со халоген.

-

N((C1-C8)алкил)C(O)H, -N((C1C8)алкил)C(O)(C1-C8)алкил групи, -

има уште 15 патентни барања

NHC(O)NH2, -NHC(O)NH(C1-C8)алкил групи,(51) A 47C 17/16, A 47C 7/02, A 47C 31/12

(73) Pham Thi Kim, Loan A04.04 Hoang Anh

(11) 9329

(13) Т1

Gia Lai 1 Apartment Le Van Luong Street Tan

(21) 2019/54

(22) 15/01/2019

Quy Ward, District 7 Ho Chi Minh City, --

(45) 31/07/2019

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Pham Thi Kim, Loan
(54) УДОБНА ОРТОПЕДСКА СТОЛИЦА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА НА РБЕТНИ ЗАБОЛУВАЊА

(30)
(96) 09/11/2011 EP11794235.9
(97) 07/11/2018 EP2802241
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(57) 1 Столица (100) којашто содржи седиште

седнува на предниот дел на наведеното

(200) и потпирач (300) изработена од не-

седиште (200), задникот, поради

еластичен материјал, во којашто
- седиштето (200) има облик којшто одговара на

гравитациската сила на телото, постепено ќе се
лизга наназад и смести во наведената

природната контура на задникот, бедрото и
горните нозе на лицето коешто седи, пришто

специјално наменета конкавна зона (400)
евентуално;

- конкавниот заден дел на седиштето (205a,
205b) е поврзан со конкавниот најдолен дел

- левата страна и десната страна (203a, 203b)
на предниот дел на седиштето во W-облик се

(302) на наведениот потпирач (300), создавајќи

конвексни такашто ја следат контурата на

специјално наменета конкавна зона (400)
којашто го следи обликот на задникот на лицето

внатршените страни на горните нозе на лицето
коешто седи;

коешто седи;
- конкавниот заден дел на седиштето (205a,

- потпирачот (300) се наклонува наназад за да
стои на агол под 135 степени во однос на

205b) има во својот центар мало испакнување
(206) којашто тесно ја следи контурата на

седиштето (200) и ја следи контурата на грбот
на лицето коешто седи, пришто

саркумот и опашната коска на лицето коешто

- најдолниот дел на потпирачот (302) е конкавен

седи доколку задникот е прилагоден во
внатршноста на специјално наменетата

за да ја следи контурата на задникот на лицето
коешто седи;

конкавна зона (400);
- предниот дел на седиштето има широк W-

- средниот дел (303) е конвексен за да ја следи
контурата на слабинските пршлени;

облик којшто ја следи контурата на горните
нозе на лицето коешто седи, пришто двете

- горниот дел (305) е конкавен за да ја следи
контурата на торакалните пршлени;

конкавни зони (202a, 202b) на предниот дел на

- врвот е потпирач за глава (306) за да

седиштето во W-облик ја следи контурата на
задните страни на горните нозе на лицето

овозможи потпора на главата на лицето коешто
седи; и

коешто седи, и самата централна зона на
предниот дел на седиштето во W-облик е

- левите и десните ивици (304a, 304b) на
потпирачот (300) се конвексни такашто лицето

конвексна и припиена кон бутовите на лицето
коешто седи;

коешто седи не може да се криви налево и
надесно.

- седиштето (200) е наклонета наназад на тој
начин што, кога лицето коешто седи намерно

има уште 1 патентни барања
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(51) A 23G 1/48, A 23G 3/48, A 23G 4/06, A 24B

(54) ЗАМЕНСКИ ТУТУН

15/16, A 24B 15/30, A 24D 1/18

(57) 1 Заменски тутун за производство на

(11) 9330
(21) 2019/55

(13) Т1
(22) 15/01/2019

производи од тутун и/или заменски производ од
тутун базиран на мешавина на делови од

(45) 31/07/2019
(30) BE20130000007 03/01/2013 BE and

растенија, кадешто мешавината содржи
растителни делови добиени од Alchemilla

BE20130000016 10/01/2013 BE
(96) 02/01/2014 EP14703418.5

vulgaris и/или Myrtus communis, се
карактеризира со тоашто мешавината содржи

(97) 24/10/2018 EP2941135
(73) Deltour, Carmen Hameau de Désiviers
(SAL) 107 6460 Chimay, BE

најмалку 5% од тежината на растителни делови

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

се добиени од заедно Ilex paraguayensis и Thea
sinensis и мешавината којашто содржи најмалку

(72) Deltour, Carmen and Van Leuven, DirkHector

10% од тежината на листови на Althea officinalis.
има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/775

(97) 24/10/2018 EP2673296
(73) Cerenis Therapeutics Holding SA
33-43 avenue Georges Pompidou Bâtiment D

(11) 9349
(21) 2019/56

коишто содржат кофеин и со тоашто
растителните делови коишто содржат кофеин

(13) Т1
(22) 15/01/2019

(45) 31/07/2019
(30) US201161440371P 07/02/2011 US;

31130 Balma, FR

US201161452630P 14/03/2011 US and

Пиринска 66, 7500, Прилеп

US201161487263P 17/05/2011 US
(96) 06/02/2012 EP12703947.7

(72) ONICIU, Daniela Carmen; DASSEUX, JeanLouis and ACKERMANN, Rose

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
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(54) ЛИПОПРОТЕИНСКИ КОМПЛЕКСИ И

(ii)

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА

во комплексна форма;

(57) 1 1.
Смесата која содржи популација
од липопротеински комплекси, содржи

(iii)
не помалку од 20% од метионинските
остатоци во аполипопротеинот се оксидирани;

а) липидна фракција со најмалку еден
неутрален липид и најмалку еден
негативно

(iv)
дистрибуцијата по големина на
липопротеинските комплекси е најмалку 85%,

наелектризиран липид; и
б) аполипопротеинска фракција која во

најмалку 90%, најмалку 95%, најмалку 97%
хомогени, што се рефлектира во единечниот

основа се состои од Аполипопротеин

пик во гел пропустливата хроматографија, и

А-I

најмалку 80% од липидот во смесата е

(„‟ApoАI-I”).
каде

(v)

(i)
најмалку 80% од аполипопротеинот во
смесата е во комплексна форма;

има уште 25 патентни барања

(51) C 07K 14/025, C 07K 14/235, A 61K 39/295

ПОРЕМЕТУВАЊА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД HPV

(11) 9331

(13) Т1

(21) 2019/57

(22) 16/01/2019

популацијата не содржи детергент.

(57) 1 Химерен протеин кој што се состои од,
од N-терминалот до C-терминалот:
(a) фрагмент од Bordetella pertussis CyaA
протеинот како што е наведено во НИЗА ИД БР

(45) 31/07/2019
(30) EP12305898 23/07/2012 EP
(96) 23/07/2013 EP13739725.3

: 2, при што низата на споменатиот фрагмент
започнува со првиот остаток од НИЗА ИД БР: 2

(97) 17/10/2018 EP2874657
(73) GENKYOTEX 218 avenue Marie Curie,
Forum 2 Archamps Technopole,74166 Saint-

и завршува со остаток лоциран од позицијата

Julien-en-Genevois, FR
(74) Друштво за застапување од областа на

најмалку 3 HPV E7 антигени, при што секој HPV
антиген потекнува од различен HPV вид; и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(в) фрагмент од Bordetella pertussis CyaA
протеинот како што е наведено во НИЗА ИД БР:

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

2, при што низата на споменатиот фрагмент

(72) MISSERI, Yolande; BRIDONNEAU, Philippe
and GOUBIER, Anne
(54) HPV/CYAA-БАЗИРАНИ ХИМЕРНИ
ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ ВО

започнува со остаток лоциран од позицијата
321 до позицијата 387 од НИЗА ИД БР: 2 и

183 до позицијата 227 на НИЗА ИД БР: 2;
(б) хетерологен полипептид кој што содржи

завршува со последниот остаток од НИЗА ИД
БР: 2.

ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА ИМУНОЛОШКИ
РЕАКЦИИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЈА СО HPV И

има уште 13 патентни барања
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(51) A 01N 43/42, A 61K 31/44, A 61K 31/485, A
61P 3/04
(11) 9332
(21) 2019/58

(13) Т1
(22) 16/01/2019

(45) 31/07/2019
(30) US20100376120P 23/08/2010 US
(96) 23/08/2011 EP11820517.8
(97) 31/10/2018 EP2608670
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited
Connaught House 1 Burlington Road Dublin 4,
IE

или негова фармацевтска прифатлива сол, за
употреба во постапка за намалување на

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

антипсихотично предизвикано добивање на
тежина.

(72) DEAVER, Daniel and TODTENKOPF, Mark
(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

има уште 19 патентни барања

АНТИПСИХОТИЧНО-ПРЕДИЗВИКАНО
ДОБИВАЊЕ НА ТЕЖИНА
(57) 1 Соединение коешто ја има структурата:
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(51) A 61K 31/70, A 61K 31/7008, A 61K

кадешто, R R2, R3, се истите или различни и се

31/7012, A 61P 11/00
(11) 9333

(13) Т1

секој независно избрани од групата составена
од H, CH3, (CH2)nCH3 (n=1-20), CH2Ph,

(21) 2019/59

(22) 17/01/2019

COCR5R6R7, и CO естери; R5, R6, R7 се истите
или различни и се секој независно избрани од

(45) 31/07/2019
(30) AU20090903123 03/07/2009 AU

групата составена од H, CH3, (CH2)nCH3 (n=1-

(96) 02/07/2010 EP10793441.6
(97) 31/10/2018 EP2448590
(73) Australian Biomedical Company Pty Ltd
34 Munro Avenue Mt Waverley, Victoria 3149,

20), C6H5, CH2Ph, и CH3CH2(OCH2CH2)mCH3
(m=1-200);

AU

(CH2)nCH3 (n=1-20), CH2Ph, COCR5R6R7, CO
естери и

R4 е истиот или различен од R R2, R3 и е
избран од групата составена од H, CH3,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JIN, Betty; JONES, Paul, Arthur; SEAH, Ee,
Ling; WU, Wen, Yang and JENKINS, Peter, James
(54) МЕДИЦИНСКИ ЈАГЛЕХИДРАТИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ СОСТОЈБИ
(57) 1 Фармацевтско прифатливо соединение
со Формула (1) или со Формула (2)

R5‟, R6‟ се истите или различни и се секој
независно избрани од групата составена од H

кадешто Формула (1) ја има формулата:

или фармацевтска соодветна неорганска или
органска сол и фармацевтски прифатлив естер;
B е H, и A е избран од групата составена од
NHCOCH3, NH2, и NH2•HX, кадешто HX
претставува фармацевтска соодветна
неорганска или органска киселина;
и кадешто Формула (2) ја има формулата

Формула (1)
61
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R13 е истиот или различен од R10, R1 R12 и е
избран од групата составена од H, CH3,
(CH2)nCH3 (n=1-20), CH2Ph, естер, и
COCR20R21R22 кадешто R20, кадешто R2 R22
се истите или различни и се секој независно
избрани од групата составена од H, CH3,

кадешто, R8 e избран од групата составена од
H, CH3, (CH2)nCH3 (n=1-20), CH2Ph, COCH2Ph,

(CH2)nCH3 (n=1-20), C6H5, CH2Ph,
CH2CH2(OCH2CH2)mCH3 (m=1-200) и

CO естер и COCR14R15R16; кадешто R14, R15,
R16 се истите или различни и се секој
независно избрани од групата составена од H,
CH3, (CH2)nCH3 (n=1-20), C6H5, CH2Ph,
CH2CH2(OCH2CH2)mCH3 (m=1-200); цитидин,
цитидин монофосфат, цитидин дифосфат,
цитидин трифосфат, аденозин, аденозин

R23, R24 се истите или различни и се секој

монофосфат, аденозин дифосфат, и аденозин
трифосфат;

независно избрани од групата составена од H,
CH3, (CH2)nCH3 (n=1-20),
CH2CH2(OCH2CH2)mCH3 (m=1-200), CH2Ph,

R9 е избран од групата составена од H, CH3,
фармацевтски прифатлива неорганска или

или естер, и CH2CR25R26R27, или
фармацевтска прифатлива неорганска или

органска сол или фармацевтски соодветен
естер; CH2CR17R18R19 кадешто R17, R18, R19
се истите или различни и се секој независно

органска сол и R25, R26, R27 се истите или
различни и се секој независно избрани од

избрани од групата составена од H, CH3,
(CH2)nCH3 (n=1-20), CH2CH2(OCH2CH2)mCH3

групата составена од H, CH3, (CH2)nCH3 (n=120), и C6H5, CH2Ph,
за употреба во ефективна количина за

(m=1-200), C6H5, и CH2Ph;
R10, R1 R12 се истите или различни и се секој

промовирање на обновување на клеточната
одржливост на оштетена респираторна клетка

независно избрани од групата составена од H,
CH3, (CH2)nCH3 (n=1-20), CH2Ph, естер, и
COCR20R21R22 кадешто R20, кадешто R2 R22

кај субјект којшто е изложен на респираторна
инфекција за лекувањето на респираторна

се истите или различни и се секој независно
избрани од групата составена од H, CH3,

состојба.

(CH2)nCH3 (n=1-20), C6H5, CH2Ph, и
CH2CH2(OCH2CH2)mCH3 (m=1-200);

има уште 14 патентни барања

(51)
(11) 9350
(21) 2019/60

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
(13) Т1
(22) 18/01/2019

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) DEROSA, Frank; HEARTLEIN, Michael and

(45) 31/07/2019
(30) US201361784253P 14/03/2013 US

DIAS, Anusha
(54) КВАНТИТАТИВНО ИСПИТУВАЊЕ НА

(96) 14/03/2014 EP14720376.4

ЕФИКАСНОСТ НА ДОДАВАЊЕ НА КАПА НА

(97) 21/11/2018 EP2971098
(73) Translate Bio, Inc.

ИНФОРМАЦИОНА RNK

29 Hartwell Avenue Lexington, MA 0242 US

ефикасност на додавање на капа на iRNK,

(57) 1 Постапка за квантификување на
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

кадешто постапкаta опфаќа:

комплекс во репрезентативна аликвота на

транскрибирање на iRNK in vitro;

примерокот во споредба со контролата, при

земање на репрезентативна аликвота на
примерок од реакција на in vitro синтеза;

што квантификување на ефикасност на
додавање на капата на iRNK за да се одреди

обезбедување на супстанца која специфично се
врзува за капата под услови кои овозможуваат

негов квалитет како активna фармацевтска
состојка (API) во конечен терапевтски производ,

создавање на комплекс помеѓу супстанца која
специфично се врзува за капата и iRNK на која

кадешто чекорот на квантитативно одредување
на количина на комплексот содржи изведување

се додава капата, при што супстанцата која

на ELISA тест.

специфи;но се врзува за капата е антитело кое
е специфично за капата; и

има уште 9 патентни барања

квантитативно одредување на количина на

(51) C 07K 16/18
(11) 9351

(13) Т1

(21) 2019/61

(22) 18/01/2019

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) SCHENK, Dale, B.; MASLIAH, Eliezer;
BUTTINI, Manuel, J.; CHILCOTE, Tamie, J.;

(45) 31/07/2019
(30) US185907 19/07/2005 US and US915214
09/08/2004 US

ROCKENSTEIN, Edward and GAMES, Kate, Dora
(54) ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА

(96) 09/08/2005 EP05783732.0

СИНУКЛЕИНОПАТСКА И АМИЛОИДОГЕНА

(97) 14/11/2018 EP1793855
(73) The Regents of the University of California

БОЛЕСТ

and Prothena Biosciences Limited
1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA

епитоп во остатоци 1-10 во човечки алфасинуклеин, при што остатоците се нумерирани

94607, US and Adelphi Plaza Upper George's
Street Dun Laoghaire Co., IE

според SEQ ID NO: за употреба во терапија.
има уште 21 патентни барања

(57) 1 Антитело кое специфично се врзува за
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

лекување на очни заболувања, пореметувања

(51) C 12N 15/02, C 12P 21/06, A 61K 48/00
(11) 9352

(13) Т1

или состојби кај субјект на кој тоа му е

(21) 2019/62

(22) 18/01/2019

потребно, при што композицијата се применува
во окото на субјектот по интравитреален пат

(45) 31/07/2019
(30) US201461969483P 24/03/2014 US
(96) 19/03/2015 EP15767977.0

така што примена на композицијата резултира
со експресија и/или активност на терапевтскиот

(97) 24/10/2018 EP3122878
(73) Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue

протеин кодиран со iRNK во окото, при што
iRNK е на оптимизирани кодони со должина од

Lexington, MA 0242 US

0,5 kb do 5 kb и инкапсулирана во липозом,

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

кадешто липозом содржи еден или повеќ
катјонски липиди, еден или повеќе некатјонски

(72) CALIAS, Pericles; DEROSA, Frank and
HEARTLEIN, Michael
(54) iRNK ТЕРАПИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА

липиди, еден или повеќе липиди на база на
холестерол и еден или повеќе липиди
модифицирани со PEG.
има уште 14 патентни барања

(57) 1 Композиција која содржи iRNK која
кодира протеински протеин за употреба во

64

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07D 498/04, C 07D 519/00, A 61K 31/553,

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 31/12, A 61P

f][4]оксазепин-5(6H)-он;

17/10, A 61P 13/12, A 61P 1/16, A 61P 3/04
(11) 9353
(13) Т1

4-амино-6-(1-циклобутил-1H-пироло[2,3b]пиридин-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

(21) 2019/63

f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(2-хидрокси-2-метилпропил)-1H-

(22) 18/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) 3172DE2013 25/10/2013 IN;
IN3593DE2012 23/11/2012 IN and IN750DE2013

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4f][4]оксазепин-5(6H)-он;

14/03/2013 IN

4-амино-6-(1-(2-(трифлуорометокси)фенил)-1H-

(96) 22/11/2013 EP13856479.4
(97) 31/10/2018 EP2922551
(73) GlaxoSmithKline LLC 251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, US

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4f][4]оксазепин-5(6H)-он;

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

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(3-(дифлуорометокси)фенил)-1H-

(72) CHEUNG, Mui and TANGIRALA, Raghuram,

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

S.
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО

f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(3-изобутоксифенил)-1H-индол-5-

ИНХИБИТОРИ НА ДИАЦИЛГЛИЦЕРИН АЦИЛ
ТРАНСФЕРАЗА

ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин5(6H)-он;

(57) 1 Соединение кое е:
4-амино-6-(1-(оксетан-3-ил)-1H-индол-5-ил)-7,8-

4-амино-6-(1-(2-изопорпоксифенил)-1H-индол5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;

5(6H)-он;

4-амино-6-(1-(3-(трифлуорометокси)фенил)-1H-

4-амино-6-(1-(3,5-дихлорофенил)-1H-индол-5-

4-амино-6-(1-(2-метокси-4(трифлуорометил)фенил)-1H-индол-5-ил)-7,8-
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-

4-амино-6-(1-(2-(циклопентилокси)фенил)-1H-

5(6H)-он;

пироло[2,3-b]пиридин-5-ил)-7,8-

4-амино-6-(1-(3,5-дихлорофенил)-1Hпироло[2,3-b]пиридин-5-ил)-7,8-

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(2-етоксифенил)-1H-индол-5-ил)-

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(2,3-дихлорофенил)-1H-индол-5-

7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)он;

ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин5(6H)-он;

4-амино-6-(1-(5-метил-3,4-оксадиазол-2-ил)-1Hиндол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

4-амино-6-(1-(2-метилпиримидин-5-ил)-1H-

f][4]оксазепин-5(6H)-он;

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4f][4]оксазепин-5(6H)-он;

4-амино-6-(7-циклопропил-1-пропил-1H-индол5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-

4-амино-6-(1-(6-метилпиридин-3-ил)-1Hпироло[2,3-b]пиридин-5-ил)-7,8-

5(6H)-он;
N-(5-(4-амино-5-okso-7,8-дихидропиримидо[5,4-

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(1-метил-6-okso-6-

f][4]оксазепин-6(5H)-ил)-1-(2-метоксифенил)-1Hиндол-7-ил)циклопропанкарбоксамид;

дихидропиридин-3-ил)-1H-индол-5-ил)-7,8-

4-амино-6-(1-изопропил-7-морфолино-1H-

дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин-5(6H)-он;
4-амино-6-(1-(2-хидроксифенил)-1H-индол-5-

индол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4f][4]оксазепин-5(6H)-он; или

ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-f][4]оксазепин5(6H)-он;

N-(5-(4-амино-5-оксо-7,8-дихидропиримидо[5,4f][4]оксазепин-6(5H)-ил)-1-изопропил-1H-индол-

4-амино-6-(1-(2-(циклопентилокси)фенил)-1Hиндол-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

7-ил)циклопропанкарбоксамид;
или некоја од неговите фармацевтски

f][4]оксазепин-5(6H)-он;

прифатливи соли.

4-амино-6-(1-(2-хидроксифенил)-1H-пироло[2,3b]пиридин-5-ил)-7,8-дихидропиримидо[5,4-

има уште 12 патентни барања

f][4]оксазепин-5(6H)-он;
(51) C 07K 14/005, C 12N 15/86, A 61K 39/12
(11) 9334

(13) Т1

(21) 2019/64

(22) 18/01/2019

(72) POULET, Hervé and HEIDMANN, Thierry
(54) РЕКОМБИНАНТНА ВАКЦИНА НА
ЛЕУКЕМИЈА ВИРУС ЗА МАЧКИ КОЈАШТО
СОДРЖИ ОПТИМИЗИРАН ЗАВИТКАН ГЕН НА

(45) 31/07/2019
(30) US201161509912P 20/07/2011 US
(96) 02/02/2012 EP12705199.3

ЛЕУКЕМИЈА ВИРУС ОД МАЧКИ

(97) 21/11/2018 EP2734230
(73) Merial Limited; Centre National de la

a) вектор на изразување којшто содржи прв
полинуклеотид којшто кодира леукемија вирус

Recherche Scientifique; Institut Gustave

кај мачки (FeLV) завиткан(ENV) полипептид

Roussy and Université Paris-Sud 3239 Satellite
Blvd. Duluth, GA 30096, US; 3, rue Michel Ange

којшто има барем 80% секвенцна идентичност
со секвенцата како што е прикажано во SEQ ID

75794 Paris Cedex 16, FR; 39, rue Camille
Desmoulins 94805 Villejuif Cédex, FR and 15,

NO: 2, 4, 6, 27, 28, 29, 30, 3 32, 33, или 34,
кадешто полипептидот содржи мутација којшто

rue Georges Clémenceau 91405 Orsay, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

е супституција на аргинин (R) за глутаминската
киселина (E) на аминокиселинска позиција 527

бр.27/2/22, 1000 Скопје

или еквивалент којшто кореспондира со

(57) 1 Состав којшто содржи:
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

аминокиселинска позиција на FeLV ENV

b) фармацевтски или ветеринарен прифатлив

протеин и втор полинуклеотид којшто кодира

носач, дилуенс или ексципиенс.

FeLV GAG/PRO полипептид којшто има барем
80% секвенцна идентичност со секвенцата како

има уште 14 патентни барања

што е прикажана во SEQ ID NO:12; и

(57) 1 Соединение на Формула I:

(51) C 07D 513/08, A 61K 31/55, A 61P 35/00
(11) 9339
(21) 2019/65

(13) Т1
(22) 18/01/2019

или негова фармацевтски прифатлива сол,
во која:

(45) 31/07/2019
(30) US201462043929P 29/08/2014 US
(96) 28/08/2015 EP15772048.3
(97) 19/12/2018 EP3186259
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GONZALEZ BUENROSTRO, Ana; LI,
Zhihong; YU, Ming; BROWN, Sean P.; LI, Yunxiao;

каде b, претставено со симболот претставува

LIZARZABURU, Mike Elias; LUCAS, Brian S.;
PARAS, Nick A.; TAYGERLY, Joshua;

еднострука или двострука хемиска врска која
може да биде цис или транс;

VIMOLRATANA, Marc; WANG, Xianghong;
ZANCANELLA, Manuel and ZHU, Liusheng
(54) ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

R е хало;
R1 e H, C1-6 алкил, или -(CH2CH2O)nCH3, каде
n e цел број од 1 до 4;

КОИ ИНХИБИРААТ MCL-1 ПРОТЕИН

R2 e H или C1-6 алкил;
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

R2A e H или C1-6 алкил;

1 до 4.

R3 e H или C1-6 алкил; и
R3A e H, C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил, или
(CH2)m-C3-6 циклоалкил, каде m e цел број од

има уште 22 патентни барања

(51) C 07D 207/28, C 07D 295/096, A 61K

(73) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby,

31/495, A 61P 25/28, A 61P 25/18, A 61P 25/24

DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(13) Т1
(22) 18/01/2019

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOLM, Rene; KATEB, Jens; DE DIEGO,

(45) 31/07/2019
(30) DK20150000284 13/05/2015 DK

Heidi, Lopez and CHRISTENSEN, Kim, Lasse
(54) ВОРТИОКСЕТИН ПИРОГЛУТАМАТ

(96) 11/05/2016 EP16721817.1

(57)

(97) 02/01/2019 EP3294719

има уште 14 патентни барања

(11) 9338
(21) 2019/66
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Вортиоксетин

пироглутамат.

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(1) бензен прстен незадолжително заменет со 1
до 4 супституенти кои што се истите или

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/444,
A 61P 3/10
(11) 9337
(21) 2019/67

(13) Т1
(22) 21/01/2019

различни и селектирани од:
халоген атом; C3-10 циклоалкил група; C1-6

(45) 31/07/2019
(30) JP20130224093 29/10/2013 JM

алкокси група; и C6-14 арил група
незадолжител¬но заменета со 1 до 3 халоген

(96) 28/10/2014 EP14800152.2

атом(и), или

(97) 21/11/2018 EP3063139
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

(2) пиридин незадолжително заменет со 1 до 3
супституенти кои што се истите или раз-лич¬ни

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP

и селектирани од:
C3-10 циклоалкил група; C1-6 алкокси група; и

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

C6-14 арил група незадолжително заменета со
1 до 3 халоген атом(и) ;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

прстенот B е пиридин или пиримидин од кои

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KASAI, Shizuo; HIROSE, Hideki; YAMASAKI,

секој понатаму незадолжително заменет со 1
до 3 супституенти селектирани од халоген атом

Takeshi; YAMASHITA, Tohru; KINA, Asato;
NISHIKAWA, Yoichi and NAKAHATA, Takashi
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ

и C1-6алкил група;
каде што секој од X X2, и X4 е јаглероден атом,

(57) 1 Соединение претставено со следната

а X3 е јаглероден атом или азотен атом;
n е 3;

формула:

R1 е COOH, CONH2, тетразолил група, или
дихидрооксадиазолил група, или OCH2COOH и
е врзана за X2 од прстенот B;
и секој од R2 и R3 е водороден атом,
или негова сол.
има уште 7 патентни барања

каде што прстенот A е

(51) H 04L 12/14
(11) 9336

(13) Т1

(21) 2019/68

(22) 21/01/2019

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RAMMAL, Karim, Anwar
(54) БЕЗБЕДЕН МЕТОД ЗА ПЛАЌАЊЕ И

(45) 31/07/2019
(30) US152696P 14/02/2009 US

ФАКТУРИРАЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА БРОЈ

(96) 11/02/2010 EP10741708.1
(97) 07/11/2018 EP2396754
(73) Net2Text Limited 377 East 33rd Street
Suite 20B New York, NY 10016, US

ИЛИ НА СМЕТКА НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

(74) Друштво за застапување од областа на

процесор за наплата (110) конфигуриран така

индустриската сопственост ЖИВКО

да добива барање за плаќање на стоки или
услуги (105) од еден трговец (104),

(57) 1 Компјутерски имплементиран систем за
обработка на плаќања на стоки и услуги (105),
при што сис¬темот се состои од:
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

каде што барањето за плаќање вклучува број

мобилниот оператор (112) е конфигуриран така

на мобилен телефон на корисникот (102);

да го прима и да ја провери веродостојноста на

каде што мобилниот оператор (112) на
корисникот (102) му плаќа на трговецот (104)

личниот идентификациски број на корисникот и
да го наплати од сметката на мобилниот

преку процесор за наплата (110);
каде што бројот на мобилниот телефон и

телефон износот потребен да му се плати на
трговецот (104) за стоките или услугите (105); и

сметката на мобилниот телефон на корисникот
се депонирани кај мобилниот оператор (112);

мобилниот оператор (112) е конфигуриран така
да испраќа одобрение до процесорот за

каде што сметката на мобилниот телефон е

на¬пла¬та (110) создавајќи обврска да плати

прилагодена така да вклучува салдо за
плаќање на стоките или услугите (105);

согласно условите договорени помеѓу
корисникот (102) и трговецот (104);

процесорот за наплата (110) е конфигуриран
така да испраќа текстуална порака со барање

каде што мобилниот оператор (112) е
конфигуриран така да ја добива текстуалната

за одобрување на плаќањето до мобилниот
оператор (112) на корисникот (102) со која што

порака за одобрување на плаќањето од
мобилниот телефон на корисникот (102) за

се бара одобрување за плаќање на барањето

одобрување или неодобрување на плаќањето

за плаќање;
мобилниот оператор (112) е конфигуриран така

на барањето за плаќање;
доколку текстуалната порака за одобрување на

да ја прима текстуалната порака со барање за
одобрување на плаќањето од процесорот за

плаќањето од мобилниот телефон на
корисникот (102) го одобрува плаќањето на

наплата (110), за да го потврди бројот на
мобилниот телефон на корисникот и да го

барањето за плаќање, процесорот за наплата
(110) е конфигуриран така да во име на

провери салдото на сметката на мобилниот

корисникот (102) му плати директно на

телефон;
мобилниот оператор (112) е конфигуриран така

трговецот (104) за стоките или услугите (105) и
да ја задолжи сметката на мобилниот телефон

да испраќа текстуална порака до корисникот
(102) на неговиот мобилен телефон со која што

на корисникот (102) за тоа плаќање;
доколку текстуалната порака за одобрување на

се бара одговор од корисникот (102) за
одобрување да се изврши исплата од сметката

плаќањето од мобилниот телефон на
корисникот (102) не го одобрува плаќањето на

на мобилниот телефон со користење на личен

барањето за плаќање или доколку текстуалната

идентификациски број, доколку мобилниот број
е успешно потврден и на салдото на сметката

по¬рака за одобрување на плаќањето не е
добиена во однапред определениот временски

на мобилниот телефон има доволно средства
за да се плати за стоките или услугите (105);

период, процесорот за наплата (110) е
конфигуриран така да одбие да му плати на

мобилниот телефон на корисникот (102) е
конфигуриран така да испраќа текстуална

трговецот (104) за стоките или услугите (105), и
личниот идентификациски број на корисникот

порака со одобрување на плаќањето,

(102) нема да му биде откриен на процесорот

вклучително личниот идентификациски број
поврзан со бројот на мобилниот телефон до

за наплата (110).

мобилниот оператор (112) заради проверка на
веродостојноста;

има уште 11 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07J 15/00, C 07J 5/00, C 07J 43/00, C 07J
31/00, C 07J 1/00, C 07J 13/00, C 07J 7/00, C 07J
21/00, C 07J 3/00, A 61K 31/58, A 61K 31/573, A
61K 31/57, A 61P 25/00
(11) 9335
(21) 2019/69

(13) Т1
(22) 21/01/2019

(45) 31/07/2019
(30) PCT/CN2013/074323 17/04/2013 -(96) 17/04/2014 EP14785712.2
(97) 07/11/2018 EP2986623
(73) Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street

или негова фармацевтски прифатлива сол;

Cambridge, MA 02142, US
(74) Друштво за застапување од областа на

каде што:
претставува a единечна или двојна врска;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

R1 е C1-6 алкил незадолжително заменет со
алкокси или една од две хало групи (на пр.,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

флуоро);
R е водород, халоген, заменет или незаменет

(72) SALITURO, Francesco G.; BOTELLA,
Gabriel Martinez; HARRISON, Boyd L.;

C1-6 алкил, заменет или незаменет C2-6

ROBICHAUD, Albert Jean and BERESIS, Richard
Thomas
(54) 19-NOR C3,3-ДИЗАМЕНЕТИ C21-NПИРАЗОЛИЛ СТЕРОИДИ И МЕТОДИ ЗА

алкенил, заме¬нет или незаменет C2-6
алкинил, заменет или незаменет C3-6

НИВНА УПОТРЕБА

алкил, заменет или незаменет C2-6 алкенил,
заменет или не¬заменет C2-6 алкинил, или

карбоциклил, или -ORA2, каде што RA2 е
во¬дород или заменет или незаменет C1-6

(57) 1 Соединение со Формула (I):
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

заменет или незаменет C3-6 карбоциклил;

незаменет C3-6 карбоцилил, или заменет или

R3a е водород или -ORA3, каде што RA3 е

незаменет 3- до 6-член хете¬роцилил;

водород или заменет или незаменет C1-6
алкил, заменет или

и најмалку еден од R5, R6, и R7 е халоген (на
пр., -F, -Cl, -Br), -NO2, -CN, -ORGA,-N(RGA)2, -

незаменет C2-6 алкенил, заменет или
незаменет C2-6 алкинил, или заменет или

C(=O)RGA, -C(=O) ORGA, -SRGA, -S(O)RGA, S(=O)2RGA,-S(=O)2ORGA, -OS(=O)2RGA, -

незаменет C3-6 карбо¬цик¬лил, и R3b е
водород; или R3a и R3b се здружени за да

S(=O)2N(RGA)2, заменет или незаменет C1-6
алкил (на пр., -CH3,-CH2CH3, халоалкил, на пр.,

формира оксо (=O) група;

-CF3), каде што RGA е заменет или незаменет

секој случај на R4a и R4b е независно водород,
заменет или незаменет C1-6 алкил, или

C1-2 алкил; и
секој случај на RGA е независно водород,

халоген, ако помеѓу C5 и C6 е единечна врска,
тогаш водородот на C5 и R4a се секој

заменет или незаменет C1-6 алкил, заменет
или незаменет C2-6 алкенил, заменет или

независно обезбедени во алфа или бета
конфигурацијата, и R4b е отсутен;

незаменет C2-6 алкинил, заменет или
незаменет C3-6 карбоцилил, заменет или

секој случај на R5, R6, и R7 е, независно,

незаменет 3- до 6- член хетероцилил, заменет

водород, халоген, -NO2, -CN, -ORGA,-N(RGA)2,
-C(=O)RGA, -C(=O) ORGA, -OC(=O)RGA, -

или незаменет арил, заменет или незаменет
хетероарил, кислородна заштитна група кога е

OC(=O)ORGA, -C(=O)N(RGA)2,N(RGA)C(=O)RGA, -OC(=O)N(RGA)2, -

закачена за кислород, азотна заштитна група
кога е закачена за азот, или две RGA групи се

N(RGA)C(=O)ORGA, -N(RGA) C(=O)N(RGA)2, SRGA, -S(=O) RGA, -S(=O)2RGA, -S(=O)2ORGA,

земени со интервенирачките атоми за да се
формира заменет или незаменет хетероцилил

-OS(=O)2RGA, -S(=O)2N(RGA)2, -N(RGA)S(=O)2

или хетероарил прстен.

RGA, заменет или незаменет C1-6 алкил,
заменет или незаменет C2-6 алкенил, заменет

има уште 20 патентни барања

или незаменет C2-6 алкинил, заменет или

72
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C

генски сегменти оперативно поврзани за

12N 15/85

имуноглобулинска секвенца со лесна низа на

(11) 9345
(21) 2019/70

(13) Т1
(22) 21/01/2019

константен регион од глушец или стаорец,
кадешто два човечки имуноглобулински Vκ

(45) 31/07/2019
(30) US201313798455 13/03/2013 US

генски сегменти се човечки Vκ1-39 и човечки
Vκ3-20, и пет човечки имуноглобулински Jκ

(96) 13/03/2014 EP14717331.4
(97) 16/01/2019 EP2967013
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

генски сегменти се човечки Jκ човечки Jκ2,
човечки Jκ3, човечки Jκ4, и човечки Jκ5; и

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059 US

генски сегменти, еден или повеќе човечки
имуноглобулински DH генски сегменти, и еден

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

или повеќе човечки имуноглобулински JH
генски сегменти оперативно поврзани за

(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn;
MCWHIRTER, John; DAVIS, Samuel; BUCKLER,

имуноглобулинска секвенца на константен
регион од глушец или стаорец;

David R.; MURPHY, Andrew J.; MEAGHER,

кадешто имуноглобулинските човечки генски

Karolina A. and BABB, Robert
(54) ГЛУШЕЦ КОЈШТО ИЗРАЗУВА

сегменти се способни за преуредување и
кодирање на човечки имуноглобулински

ОГРАНИЧЕН РЕЦЕПТОР СО
ИМУНОГЛОБУЛИНСКA ЛЕСНА НИЗА

варијабилни домени на антитело и потоа
кадешто глушецот не содржи ендоген

(57) 1 Глушец којшто содржи во неговата
гермлинија геном:

имуноглобулински VL генски сегмент којшто е
способен на преуредување за да се формира

два човечки имуноглобулински Vκ генски

имуноглобулинска секвенца со лесна низа на

сегменти и пет човечки имуноглобулински Jκ

варијабилен регион.

еден или повеќе човечки имуноглобулински VH
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

има уште 13 патентни барања

(51) A 61F 2/30, A 61K 38/39, A 61L 27/20, A

(72) LEE, Jun Keun; CHANG, Cheong Ho; YEO,

61L 27/24, A 61L 27/26, A 61M 5/31
(11) 9344
(13) Т1

Se Ken; YOO, Ji Chul; SUH, Dong Sam and WOO,
Sang Hun
(54) СОСТАВ ЗА ПОПРАВКА НА РСКАВИЧНИ
ТКИВА,МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА

(21) 2019/71

(22) 21/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) KR20120052141 16/05/2012 KR
(96) 08/06/2012 EP12877065.8

ИСТИТЕ, И НИВНА УПОТРЕБА

(97) 28/11/2018 EP2851096
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd
Yeouido-dong Hanguk HP Building 83

составот се подготвува со мешање на колаген

Uisadang-daero Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-724, KR

раствор; и хијалуронска киселина со разредена
концентрација од 5-20 mg/mL вода или

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

физиолошки фосфат пуфер раствор со
користење на двонасочен шприц или миксер.

(57) 1 Состав за поправка на „рскавично ткиво,
кој има разредена концентрација од 5-60 mg/mL
вода или физиолошки фосфат пуферски

има уште 8 патентни барања
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

колагенo и мешање (112),
- замрзнување и чување на мешавината (113),

(51) A 61L 27/24, A 61L 27/26, A 61L 27/60, A
61L 27/56, A 61L 27/54
(11) 9343
(21) 2019/72

(13) Т1
(22) 21/01/2019

- лиофилизации на чуваната мешавина (114),
- вмрежување на лиофилизатот (115),

(45) 31/07/2019
(30) TR20130009048 25/07/2013 TR

- формирање на микрочестички (12),
- приредување на водениот раствор на

(96) 07/07/2014 EP14772477.7

полимерот (121), при што хијалуронската

(97) 24/10/2018 EP3024505
(73) Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.

киселина е (HA)
- растворен во чиста вода,

Sanayi Mah. Tunc Cad. No:3 34500 Esenyurt
Istanbul, TR

- приредување на мешавина на фосфолипиди,
на антиоксиданси и на алкохол (122), при што

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

дипалмитоилфосфатидилхолин (DPPC) и
ресвератрол се вмешуваат во алкохол и се

(72) OZER, Kevser Ozgen; GOKCE, Evren

раствруваат,

Homan; EROGLU, Ipek and TANRIVERDI, Sakine
Tuncay
(54) ДЕРМАЛНАTA МАТРИЦА И НЕЈЗИНАТА
ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СО

- додавање на водениот раствор на
алкохолната мешавина и мешање (123),

СИНЕРГИСТИЧКИ ЕФЕКТИ СО
МИКРОЧЕСТИЧКИ ЗА ПОПРАВКА НА ТКИВО

- комбинирање на микрочестичките со системот
(13) на дермалната матрица, при што

(57) 1 Постапката (10) за производство на

ресвератролот-наполнетите миклочестички на

дермалната матрица, н а з н а ч е н со т о а,
што ги опфаќа фазите:

хијалуронска киселина (HA)дипалмитоилфосфатидилхолин (DPPC)

- подготовка на системот (11) на дермалната
матрица,

распрскуваат со прскање на сувиот прав на
дермалната матрица (11).

- подготовка на системот (111) на растворот на
колаген,

има уште 11 патентни барања

- сушење со прскање на целата добиена
мешавина (124),

- додавање на ламинин на растворот на
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07D 265/36, A 61K 31/538, A 61P 9/12
(11) 9342
(13) Т1
(21) 2019/73

(22) 22/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) US201462018790P 30/06/2014 US
(96) 26/06/2015 EP15736015.7
(97) 24/10/2018 EP3160948
(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
назначено со тоа, што

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) TURNER, Andrew; EDMAN, Karl;

R1 е селектирано од CONH2 или CONHCH3; и
R2 е селектирано од H, F, Cl или Br;
или негова фармацевтски прифатлива сол.

O'MAHONY, Gavin; KOSSENJANS, Michael;
KAJANUS, Johan; HOGNER, Carl Anders and
CORNWALL, Philip
(54) БЕНЗОКСАЗИНОН АМИДИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА МИНЕРАЛОКОРТИКОИД

има уште 9 патентни барања

РЕЦЕПТОР
(57) 1 Соединение со формулата (I)
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(57) 1 Формулација што содржи воден носач
што има pH од 5.5 до 8.0 и полипептид што

(51) A 61K 39/395, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A
61K 47/26, A 61K 47/14
(11) 9341

(13) Т1

содржи еден или повеќе единечни променливи

(21) 2019/74

(22) 22/01/2019

домени на концентрација од 1 mg/mL до 200
mg/mL, наведената формулација е

(45) 31/07/2019
(30) US275816 P 03/09/2009 US and
US284502P 18/12/2009 US

формулирана за администрирање на човечки
субјект и наведената формулација додатно

(96) 03/09/2010 EP14171120.0
(97) 31/10/2018 EP2805731
(73) Ablynx N.V. Technologiepark 21 9052

содржи
хистидин пуфер на концентрација од 10mM до

Ghent-Zwijnaarde, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

наведената формулација има концентрација на
неорганска сол од 150 mM или пониска, каде

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Brigé, Ann; Labeur, Christine and De

што полипептидот е селектиран од една од СЕК
ИД БР‟и: 1 до 6 и каде што pH на

Brabandere, Veronique
(54) СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА

формулацијата е помеѓу 6.2 и 7.5.

ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

има уште 19 патентни барања

100mM, pH 6.0-6.5; назначено со тоа, што
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ацетил група, што се карактеризира со

(51) C 07J 41/00, C 07J 7/00, C 07J 51/00
(11) 9340
(21) 2019/75

(13) Т1
(22) 22/01/2019

a)
- соединението со формула (II) (каде што
значењето на R е диметиламино или 2-метил-3диоксолан-2-ил група)

(45) 31/07/2019
(30) HU P1300566 01/10/2013 HU
(96) 01/10/2014 EP14790731.5
(97) 05/12/2018 EP3052513
(73) Richter Gedeon Nyrt. Gyömröi út 19-21
1103 Budapest, HU
(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) CSÖRGEI, János; SÁNTA, Csaba; MAHÓ,
Sándor; BÉNI, Zoltán; HORVÁTH, János and

е подложено на реакција со 2-15 mol

ARANYI, Antal
(54) ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА

еквивалент метиллитиум во присуство на
тетраалкил етилендиамин во солвент од етер

НА УЛУПРИСТАЛ АЦЕТАТ И НЕГОВИОТ 4’АЦЕТИЛ АНАЛОГ

или формалдехид ацетал вид или нивна
мешавина на температура помеѓу -78 и -20°C,
потоа заштитениот имин добиен како

(57) 1 Процес за синтезата на соединение со
формула (I)

интермедијат е подложен на реакција со
минерал или јака органска киселина на
температура помеѓу 0°C и точката на вриење
на употребениот органски солвент, потоа
- хидроксил групата на позиција 17 од
добиеното соединение со формула (IV), каде
што значењето на R е онака како што е
опишано за формула (I),

, каде што значењето на R е диметиламино или
78
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е подложена на ацетилација со ацетатен

е подложено на реакција со 2-15 mol
еквивалент на метиллитиум во присуство на

анхидрид во халогенизиран солвент, пожелно
дихлорометан, во присуство на 70% перхлорна

тетраалкил етилендиамин во солвент од етер
или формалдехид ацетал вид или нив¬на

киселина на температура помеѓу -78 - 0°C,
потоа добиеното соединение со формула (I),

мешавина на температура помеѓу -78 и -20°C,

каде што значењето на R е диметиламино или

потоа заштитениот имин добиен ка¬ко
интермедијат е подложен на реакција со

ацетил група, во дадениот случај е
рекристализиран од метанол или етанол; или

минерал или јака органска киселина на
температура помеѓу 0°C и точката на вриење

б)
- хидроксил групата на позиција 5 од

на употребениот органски солвент, по¬тоа
- хидроксил групата на позиција 17 од

соединението со формула (II) (каде што значењето на R е диметиламино или 2-метил-3-

добиеното соединение со формула (IV), каде

диоксолан-2-ил група)

што значењето на R е онака како што е
опишано за формула (I),

е подложена на силилација со хлорометил
силал во присуство на имидазол во

е подложена на ацетилација со ацетатен

халогенизиран солвент, тетрахидрофуран или

анхидрид во халогенизиран солвент, пожел¬но

толуен, пожелно во дихлорометан на собна
температура; потоа

дихлорометан, во присуство на 70% перхлорна
киселина на температура помеѓу -78 - 0°C,

- добиеното соединение со формула (III), каде
што значењето на R е онака како што е

потоа добиеното соединение со формула (I),
каде што значењето на R е диметиламино или

опишано за формула (II),

ацетил група, во дадениот случај е
рекристализиран од метанол или етанол.
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има уште 9 патентни барања

(51) C 07D 519/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519,

разгранета низа алкил, C3-C6циклоалкил, арил,

A 61P 37/00
(11) 9431

(13) Т1

или --NRa‟Rb‟, или е незаситенa, заситена или
делумно заситена моноциклична или

(21) 2019/77

(22) 22/01/2019

бициклична прстенеста структура којашто

(45) 31/07/2019
(30) 201361767947P 22/02/2013 US

содржи вкупно пет до единаесет атоми коишто
имаат еден до три хетероатоми независно

(96) 11/02/2014 EP17191163.9
(97) 02/01/2019 EP3290421
(73) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street
New York, NY 10017, US

избрани од групата составена од кислород,
азот и сулфур, кадешто споменатиот алкил, C3-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

опционално супституирана со еден или повеќе

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FLANAGAN, Mark Edward; BROWN,

супституенти избрани од групата составена од
деутериум, хало, C1-C6 линеарна или

Matthew Frank; FENWICK, Ashley Edward;
GONZALES, Andrea; JOHNSON, Timothy Allan;

разгранета низа на алкил, CN, хидроксил, CF3,
--ORe, --NReRf, --S(O)pRe и C3-C6 циклоалкил,

KAILA, Neelu; MITTON-FRY, Mark J.;
STROHBACH, Joseph Walter; TENBRINK, Ruth

кадешто споменатиот алкил и циклоалкил
можат да бидат опционално супституирани со

E.; TRZUPEK, John David; UNWALLA, Rayomand

еден или повеќе супституенти избрани од

Jal; VAZQUEZ, Michael L. and PARIKH, Mihir, D.
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ПИРОЛО [2, 3-

групата составена од хало, CN, хидроксил,
CONH2, и SO2CH3, кадешто (a) Ra, и Rb, се

D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ СО ЕДЕН ИЛИ
ПОВЕЌЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ АГЕНСИ КАКО

независно водород, деутериум, C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил, C3-C6

ИНХИБИТОРИ НА ЈАНУС-ПОВРЗАНИ
КИНАЗИ (JAK)

циклоалкил, арил, (C1-C6 линеарна или
разгранета низа алкил)арил, хетероарил, или

(57) 1 Соединение со формула IA коешто ја

(C1-C6 линеарна или разгранета низа

има структурата:

алкил)хетероарил, кадешто споменатиот алкил
и циклоалкил може опционално да бидат

C6 циклоалкил, арил, или моноциклична или
бициклична прстенеста структура е понатаму

супституирани со еден или повеќе Rc‟, или (b)
Ra‟ и Rb‟ заедно формираат низа којашто
содржи --(CRc‟Rd‟)j--, кадешто Rc‟ и Rd‟ се
независно водород, деутериум, C1-C6
линеарна или разгранета низа алкил, арил, (C1C6 линеарна или разгранета низа алкил)арил,
хетероарил, (C1-C6 линеарна или разгранета
низа алкил)хетероарил, хало, CN, хидроксил,
CF3, CONH2, --ORe, --NReRf, or --S(O)pRe;
кадешто Re и Rf се независно водород,
деутериум, C1-C6 линеарна или разгранета

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто

низа алкил, или C3-C6 циклоалкил, кадешто

Y е -A-R5, кадешто A е врска, --(CH2)k-- или -(CD2)k-- и R5 е C1-C6 линеарна или

споменатиот алкил и циклоалкил може да биде
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опционално супституиран со еден или повеќе

во фармацевтска прифатлива форма во

супституенти избрани од групата составена од

комбинација со еден или повеќе дополнителни

хало, CN, хидроксил, CF3, и CONH2;
j е 2, 3, 4 или 5;

агенси коишто го модулираат имуниот систем
на цицач или се анти-инфламаторни.

k е 2; 3, или 4; и,
p е 0, 1 или 2;

има уште 14 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176,

со режимот за внатрешно предвидување;

H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N
19/182

генератор на блок за предвидување (250),
конфигуриран за да генерира блок за

(11) 9432
(21) 2019/78

(13) Т1
(22) 23/01/2019

предвидување користејќи референтни пиксели
детермнирани со режимот за внатрешно

(45) 31/07/2019

предвидување; и

(30) 20100074460 31/07/2010 KR and
20110063288 28/06/2011 KR

реконструктор на слика (270), конфигуриран за
да генерира реконструирана слика користејќи го

(96) 29/07/2011 EP16160964.9
(97) 30/01/2019 EP3051815
(73) M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan
Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu

блокот за предвидување и резидуалниот блок,
каде што генераторот на референтни пиксели

Seoul 06586, KR

за предвидување на режимот за внатрешното

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

предвидување кој што постои помеѓу
хоризонталниот режим и режимот за внатрешно

лок.8, 1000, Скопје
(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

предвидување кој што има насока од 45о во
однос на хоризонталниот режим,

(57) 1 Апарат за декодирање на слика,

каде што кога референтните пиксели се

апаратот е составен од:

филтрирани за вториот насочен режим за

eнтропи декодер (210), кофигуриран за да ги
врати квантизираните резидуални коефициенти

внатрешно предвидување, референтните
пиксели се исто така филтрирани за првиот

и информациите за внатрешно предвидување;
декодер на режим за предвидување (230),

насочен режим за внатрешно предвидување кој
што е поблиску до режимот за внатрешно

конфигуриран за да го врати режимот за
внатрешно предвидување врз основа на

предвидување кој што има насока од 45о во
однос на хоризонталниот режим, отколку што е

информацијата за внатрешно предвидување;

вториот насочен режим за внатрешно

декодер на резидуален сигнал(220),
конфигуриран за да го врати резидуалниот блок

предвидување,

од квантизираните резидуални коефициенти;
генератор на референтни пиксели (240),

каде што вториот и првиот насочен режим за
внатрешно предвидување постојат помеѓу

конфигуриран за да генерира референтни
пиксели кои кореспондираат со недостапните

хоризонталниот режим и режимот за внатрешно
предвидување кој што има насока од 45о во

референтни пиксели и адаптивно да ги

однос на хоризонталниот режим,

филтрира референтните пиксели во согласност

каде што бројот на режими за внатрешно

(240) адаптивно ги филтрира референтните
пиксели во согласност со големината на блокот
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предвидување во коишто е применет филтерот,

предодредената големина,

расте како што расте и големината на блокот за

каде што, кога сите референтни пиксели се

предвидување,
каде што генераторот на референтни пиксели

недостапни, сите референтни пиксели се
сетирани на предодредената вредност.

(240) не ги филтрира референтните пиксели на
постоечкиот блок кој што е помал од

има уште 1 патентни барања

(51) A 61K 31/404, A 61K 47/14, A 61K 9/48, A
61K 47/44, A 61K 9/10, A 61K 47/24

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

(11) 9433

(13) Т1

метоксикарбонил-2-индолинон-

(21) 2019/83

(22) 23/01/2019

моноетансулфонат, којшто дава моментално
ослободувачки профил во којшто не помалку од

(45) 31/07/2019
(30) 20080157750 06/06/2008 EP
(96) 04/06/2009 EP09757601.1

70% (Q65%) од активната супстанција е
растворена во 60 минути in vitro под следните in

(97) 21/11/2018 EP2313087
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

vitro дисолуциони услови во согласност со
Европската Фармакопеја 6.2: Апарат 2 (педала),

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,

медиум за дисолуција со 0.1 M HCl (pH 1) и

DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

брзина на мешање од 50 до 150 rpm, на
температура од 37°C и којашто содржи

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MESSERSCHMID, Roman; LACH, Peter;

формулација на вискозна липидна суспензија
којашто содржи 10 до 50 тежински % од

SOKOLIESS, Torsten; STOPFER, Peter and
TROMMESHAUSER, Dirk
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА ЗА

активната супстанција, 10 до 70 тежински % од
средната низа на триглицериди, 1 до 30%

МОМЕНТАЛНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
ИНДОЛИНОН ДЕРИВАТ

тежински % од лецитин, базирани на вкупната
тежина од формулацијата на вискозната

(57) 1 Фармацевтска дозирана форма на
активната супстанција 3-Z-[1-(4-(N-((4-метил-

липидна суспензија.
има уште 9 патентни барања

тежински % од тешки масти и 0.1 до 10
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(57) 1 Фармацевтски состав што содржи околу

(51) A 61K 31/567, A 61P 15/00
(11) 9434

(13) Т1

1 до 5 мг од (11β,17β)-17-Хидрокси-11-[4-

(21) 2019/84

(22) 24/01/2019

(метилсулфонил)фенил]-17(пентафлуороетил)естра-4,9-диен-3-он со

(45) 31/07/2019

формулата

(30) 20130163417 11/04/2013 EP
(96) 09/04/2014 EP14715933.9
(97) 24/10/2018 EP2983671
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

или негови соли што треба да се
администрираат на пациенти со потреба за
употреба во третманот или профилаксата на

(72) SCHÜTT, Barbara; SCHULTZE-MOSGAU,
Marcus-Hillert and KAISER, Andreas
(54) ДОЗИРНА ФОРМА ОД АНТАГОНИСТ НА
ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОР

гинеколошка болест.
има уште 12 патентни барања

(51) A 61L 15/46, A 61L 15/18
(11) 9392
(13) Т1

(73) Zavala, José and Damian, Gabriel C.
Av. Francisco I. Madero N°1316 Col. Centro

(21) 2019/101

(22) 30/01/2019

58000 Morelia - Michoacan, MX and Av.

(45) 31/07/2019
(30) MX20130004986 02/05/2013 MX

Francisco I. Madero N°1316 Col. Centro
58000 Morelia - Michoacan, MX

(96) 19/12/2013 EP13883548.3
(97) 07/11/2018 EP2992907

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
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полиетиленски полимер и

(72) Zavala, José and Damian, Gabriel C.
(54) САНИТАРНИ ВЛОШКИ ЗА ЖЕНИ И

термостабилни еластомери, каде влакната се

ЗАШТИТА ОД НЕЗАДРЖУВАЊЕ НА
УРИНАТА, ГАЗА/ЗАВОИ И ХИРУРШКИ

перфорирани и импрегнирани со фин
пудрест турмалин со нанометриска големина

ЛЕПЕНКИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАНИ, ВРЗ
БАЗА НА ТУРМАЛИН

кој го зголемува хидрофилниот ефект и го
забрзува протокот на телесната течност со која

(57) 1 Санитарен уред за лична хигиена и
хируршка употреба и лековити материјали, со

ќе стапи во контакт, кон надворешноста на
уредот;

повеќе слоеви, секој слој е поврзан со

внатрешен слој изработен од

останатите за да го формираат санитарниот
уред; уредот содржи во секвенци:

нехлориран апсорбирачки полимер; и
надворешен слој од спротивната страна

прв слој прилагоден да биде во контакт
со кожата на корисникот, првиот слој е

на првиот слој, внатрешен слој како потпора
изработен од материјал кој дозволува проток на

формиран од бамбусов или органски

воздух низ истиот, но служи како бариера за
влагата.

памук;
втор слој изработен од неткаен
материјал од полипропиленски или

има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 14/705, A 61K 38/17
(11) 9394
(13) Т1

(73) Levicept Ltd. 3 Burlington Gardens
London W1S 3EP, GB

(21) 2019/102

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

(22) 31/01/2019
(45) 31/07/2019

(30) GB 201316592 18/09/2013 GB

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(96) 18/09/2014 EP14772194.8
(97) 12/12/2018 EP3046934

(72) WESTBROOK, Simon
(54) ФУЗИОНЕН ПРОТЕИН
(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 491/052, C 07K 16/28, A 61K

(30) JP 2014017777 31/01/2014 JP; JP

31/4745, A 61K 39/395, A 61P 35/00

2014168944 22/08/2014 JP and JP 2014227886

(11) 9395
(21) 2019/104

(13) Т1
(22) 31/01/2019

10/11/2014 JP
(96) 28/01/2015 EP15743738.5

(45) 31/07/2019

(97) 16/01/2019 EP3101032
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
3-5- Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 1038426, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) ASHIDA, Shinji; MASUDA, Takeshi; NAITO,
Hiroyuki; NAKADA, Takashi; YOSHIDA, Masao;
MIYAZAKI, Hideki; KASUYA, Yuji; MORITA, Koji;
ABE, Yuki; OGITANI, Yusuke and HAYAKAWA,
Ichiro
(54) АНТИ-HER2 АНТИТЕЛО-ЛЕК КОНЈУГАТ

(57) , има уште патентни барања

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

(57) 1 Филм обложена таблета за орална

61K 9/50, A 61P 39/04

администрација што содржи деферасирокс или

(11) 9396
(21) 2019/105

(13) Т1
(22) 31/01/2019

негова фармацевтски прифатлива сол присутни
во количина од 45% до 60% по тежина

(45) 31/07/2019
(30) US 201361774893 P 08/03/2013 US and

базирано на вкупната тежина на таблетата,
назначено со тоа, што таблетата е без натриум

US 201361824435 P 17/05/2013 US
(96) 06/03/2014 EP14710654.6

лаурил сулфат и лактоза, и содржи
(и) микрокристална целулоза;

(97) 31/10/2018 EP2964202
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,
CH

(ии) кросповидон;

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

(в) колоиден силициум диоксид;
(ви) магнезиум стеарат

(иии) повидон;
(ив) полоксамер 188;

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

има уште 4 патентни барања

ДЕФЕРАСИРОКС
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) A 61K 38/00, A 61K 38/1 A 61K 9/14, A 61K
9/60, A 61K 9/72, A 61P 15/00, A 61P 15/08, A

(54) МЕТОДА И ФОРМУЛАЦИЈА ЗА
ИНХАЛАЦИЈА

61P 15/14, A 61P 35/00, A 61P 7/04
(11) 9401
(13) Т1

(57) 1 Сув прашок за инхалирање за употреба
во третманот или спречувањето на

(21) 2019/106

постпородилно крварење, назначено со тоа,

(22) 31/01/2019

(45) 31/07/2019
(30) AU 2011903049 01/08/2011 AU

што сувиот прашок содржи
спреј сушени честички што содржат

(96) 07/11/2011 EP11870462.6
(97) 31/10/2018 EP2739268
(73) Monash University Wellington Road
Clayton, Victoria 3800, AU

окситоцин или карбетоцин,
аморфен стаклен матрикс што содржи еден или

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

L-леуцин.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MCINTOSH, Michelle; MORTON, David;

има уште 14 патентни барања

повеќе моно-, ди- или полисахариди и/или
амино киселини, и

SOU, Tomas; OLERILE, Livesey and PRANKERD,
Richard
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(57) 1 Соединение со единечна низа што

(51) C 07H 21/04, C 12N 15/11
(11) 9397

(13) Т1

содржи модифициран олигонуклеотид со

(21) 2019/107

(22) 31/01/2019
(45) 31/07/2019

единечна-низа составен од 16 поврзани
нуклеозиди што имаат нуклеобазна секвенца

(30) US 201161471001 P 01/04/2011 US; US
201161471015 P 01/04/2011 US; US

составена од СЕК ИД БР: 245, или негова
фармацевтски прифатлива сол, назначено со

201161471035 P 01/04/2011 US; US
201161471045 P 01/04/2011 US; US

тоа, што модифицираниот олигонуклеотид
содржи:

201161558308 P 10/11/2011 US and US

5'-крило составено од 3 поврзани нуклеозиди;

201161558316 P 10/11/2011 US
(96) 30/03/2012 EP12763390.7

3'-крило составено од 3 поврзани нуклеозиди;
јаз помеѓу 5'-крилото и 3'-крилото составен од

(97) 31/10/2018 EP2697243
(73) Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle

10 поврзан 2'-деоксинуклеозиди;
каде што секој нуклеозид на секое од 5'-крилото

Court Carlsbad, CA 92010, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

и 3'-крилото содржи ограничен етил нуклеозид;
каде што секој интернуклеозид поврзување е

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

фосфоротиоат поврзување; и

(72) SWAYZE, Eric E.; FREIER, Susan M.;
MACLEOD, Robert A. and KIM, Youngsoo
(54) МОДУЛАЦИЈА НА ЕКСПРЕСИЈАТА НА
СИГНАЛЕН КОНВЕРТОР И АКТИВАТОР НА

каде што секој цитозин е 5-метилцитозин.
има уште 6 патентни барања

ТРАНСКРИПЦИЈА 3 (СКАТ3)
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

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

тетрахидронафталенил, хинолинил, 2,3-

31/4725, A 61K 31/454, A 61K 31/426, A 61P

дихидро-1H-инденил, хроманил, изохроманил,

29/00, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A
61P 11/00

и нафтиридинил; кадешто споменатиот
нафталенил, изохинолинил,

(11) 9399
(21) 2019/108

(13) Т1
(22) 31/01/2019

тетрахидронафталенил, хинолинил, 2,3дихидро-1H-инденил, хроманил, изохроманил,

(45) 31/07/2019
(30) US 201462072614 P 30/10/2014 US

и нафтиридинил се опционо заменети до три
пати со F, C(1-3)алкил, или OC(1-3)алкил;

(96) 30/10/2015 EP15794421.6

кадешто секој супституент е избран независно;

(97) 05/12/2018 EP3212641
(73) Janssen Pharmaceutica NV

кадешто споменатиот OC(1-3)алкил и C(1-3)
алкил е опционо заменет со до пет атоми на

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

флуор; со услов R2 да не е H доколку R1 е H;
R3 е оксадиазолил, тиазолил, тиадизолил,

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) STEENECK, Christoph; KINZEL, Olaf;

изоксадиазолил, изоксазолил, фенил,
оксазолил, триазолил, тетразолил,

GOLDBERG, Steven; XUE, Xiaohua; GEGE,

2,4оксадиазол-5(4H)-он-3-ил, пиридил,

Christian; KLEYMANN, Gerald; HOFFMANN,
Thomas and FOURIE, Anne, M.
(54) ТИАЗОЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
RORYT

пиримидил, пиридазил, пиразил, имидазолил,
пиролил, или фуранил; кадешто споменатиот

(57) 1 Соединение на формула I:

оксазолил, триазолил, пиридил, пиримидил,
пиридазил, пиразил, имидазолил, пиролил, или

оксадиазолил, тиазолил, тиадизолил,
изоксадиазолил, изоксазолил, фенил,

фуранил е опционо заменет со R6, и понатаму
опцино заменте со еден суптитуент избран од
група која ја сочинуваат F, CH3, и CF3;
R6 е
C(1-6)алкил, C(O)NH2, -CN, C(3-6)циклоалкил,

кадешто
A е фенил, пиридил, пиримидил, пиразинил,

NH2, NH(C(1-6)алкил), N(C(1-6)алкил)2,
NHCO(C(1-6)алкил), N(C(1-6)алкил)CO(C(1-

или пиридазил;
R1 е H, Cl, OCF3, C(1-4)алкил, -CN, F, OC(1-

6)алкил), NHSO2(C(1-6)алкил), N(C(16)алкил)SO2(C(1-6)алкил), O(C(1-6)алкил),
C(O)NH2, CONH(C(1-6)алкил), CON(C(1-

4)алкил, OCHF2, Br, I, или циклопропил;
кадешто споменатиот C(1-4)алкил е опционо
заменет со до шест атоми на флуор;

6)алкил)2, SO2NH2, SO2NH(C(1-6)алкил),
SO2NH(COC(1-6)алкил), или SO2N(C(1-

R2 е H, F, Cl, -CN, OC(1-4)алкил, OCHF2, OCF3,
циклопропил, или C(1-4)алкил; кадешто

6)алкил)2; кадешто споменатиот C(1-6)алкил и
C(3-6)циклоалкил е опционо заменет со до

споменатиот C(1-4)алкил е опционо заменет со

шест атоми на флуор, CO2H, OH, -CN,

до пет атоми на флуор, и споменатиот
циклопропил е опционо заменет со OH, CH3,

C(O)NH2, NH2, OCH3, OCHF2, OCF3, -(CX2)m-,
или N(CH3)2;

CF3, -CN, и допет атоми на флуор; или R1 и R2
може да бидат земени заедно со прстен А за

кадешто m е 2, 3, 4, или 5;
X е H, или F; кадешто секое појавување на X во

кои се врзани за да создадат споен систем на
прстени избран од група која ја сочинуваат

поединечна молекула е независно дефинирано;
R4 е C(3-8)циклоалкил, C(3-8)алкил, OC(1-

нафталенил, изохинолинил,
88

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

8)алкил, фенил, пиридил, CH2SO2C(1-3)алкил,

(CX2)nO(CX2)n-, или -(CX2)n- и до три

NA1A2, CH2O-C(3-8)алкил, O-C(3-8)циклоалкил,

дополнителни супституенти избрани од група

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил,
тиадизолил, оксадиазолил, изоксадиазолил,

која ја сочинуваат CH3, и F;
кадешто n е независно 0, 2, 3, или 4;

оксазолил, изоксазолил, триазолил,
тетразолил, пиримидил, пиридазил, пиразил,

X е H, или F; кадешто секое јавување на X во
поединачна молекула е независно;

имидазолил, пиролил, или фуранил, кадешто
споменатите C(3-8)алкил и O-C(3-8)алкил се

R5 е SO2NA3A4, CONA3A4, NA3A4, или C(16)алкил; кадешто споменатиот C(1-6)алкил е

опционо заменети со 1 до 4 сусптитуенти

опционо заменет со OH, Cl, -CN, OCH3, OCHF2,

независно избрани помеѓу F, Cl, OH, OCH3,
OCHF2, OCF3, и -CN; и споменатите C(3-

OCF3, NA3A4, или циклопропил, и до шест
атоми на флуор;

8)циклоалкил, O-C(3-8)циклоалкил,
тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил,

A3 е H, или C(1-4)алкил; кадешто споменатиот
C(1-4)алкил е опционо заменет со OH, Cl, -CN,

фенил, тиадизолил, оксадиазолил,
изоксадиазолил, оксазолил, изоксазолил,

OCH3, OCHF2, или OCF3; и до шест атоми на
флуор;

триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил,

A4 е C(1-6)алкил, C(3-6)циклоалкил, или C(3-

пиридазил,пиразил,имидазолил,пиролил, и
фуранил се опционо заменети со 1 до 4

6)хетероциклоалкил; кадешто споменатиот C(16)алкил е опционо заменте со циклопропил,

супституенти независно избрани од група која ја
сочинуваат F, Cl, CH3, CHF2, CF3, OH, OCH3,

морфолинил, OH, OCH3, C(O)NH2, Cl, -CN,
OCHF2, OCF3 и дополнително заменет со до

OCHF2, OCF3, и -CN;
A1 е H, или C(1-4)алкил; кадешто споменатиот

три атоми на флуор ; и кадешто споменатите
C(3-6)циклоалкил, и C(3-6)хетероциклоалкил се

C(1-4)алкил е опционо заменет со до шест

опционо заменети со CF3, CH3,-CN, C(O)NH2, и

атоми на флуор, Cl, -CN, OCH3, OCHF2, или
OCF3;

до три атоми на флуор;
или A3 и A4 може да бидат земени заедно со

A2 е C(1-6)алкил, C(0-2)алкил-C(36)циклоалкил,

азот за кој се врзани за да создадат прстен кој е
избран од група која ја сочинуваат азетидинил,

CH2-C6H4-C(O)NH2, -C6H4-F, или CH2-CCH;
кадешто споменатиот C(1-6)алкил, и

пиперидинил, морфолинил, пиперазинил,
пиролидинил, и азиридинил кадешто

споменатиот C(0-2)алкил-C(3-6)циклоалкил се

споменатите азетидинил, пиперидинил,

опционо заменети со до шест атоми на флуор,
Cl, -CN, OCH3, OCHF2, или OCF3;

морфолинил, пиперазинилпиролидинил, и
азиридинил се опционо заменети со до четири

или A1 и A2 може да бидат земени заедно со
азот за кој се врзани за да создадат прстен

групи избрани од група која ја сочинуваат CF3,
OH, CH3, CH2F, и CHF2; и понатаму заменети

избран од група која ја сочинуваат:
тиоморфолинил, пиперидинил, пиролидинил,

со до шест атоми на флуор;
R7е H, F, OH, OCH3, CH3, CHF2, CH2F, или

пиперазинил, морфолинил, азетидинил, и

CF3;

азиридинил; кадешто споменатите
пиперидинил, пиролидинил, пиперазинил,

R8 е H, или F; и нивни фармацевтски
прифатливи соли.

морфолинил, азетидинил, и азиридинил се
опционо заменети со CF3, CHF2, CH2F,
CH2CH2F, C(1-2)алкил, C(3-6)циклоалкил, -CN,
OH, CH2OH, F, Cl, OCH3, OCHF2, OCF3, -

има уште 23 патентни барања
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чистењето на слушниот канал, кадешто
споменатиот состав содржи 5% до 40%, од

(51) A 61K 31/355, A 61K 9/00, A 61K 8/3 A 61K
47/44
(11) 9400
(21) 2019/109

(13) Т1
(22) 31/01/2019

тежината на вкупната тежина на составот, на
естер од витамин E со карбоксилна киселина со

(45) 31/07/2019

формула R-COOH, во којшто R е алкил радикал

(30) IT2015MI00139 03/02/2015 IT
(96) 21/01/2016 EP16703925.4

којшто има 1 до 19 јаглеродни атоми, или
алкенил или алкинил радикал којшто има 2 до

(97) 26/12/2018 EP3253383
(73) BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin,

19 јаглеродни атоми и маслен носач избран од
групата составена од хидрогениран

66 31015 Conegliano (TV), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

полиизобутен, хидрогениран полидецен и
смеси од хидрогениран полиизобутен и/или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

хидрогениран полидецен со хидрогенирани

(72) PANIN, Giorgio; ZECCARDO, Ermelinda and
VICINI, Claudio
(54) СОСТАВ ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА ВО
СЛУШНИОТ КАНАЛ

полиолефини, особено хидрогениран C6-C14
хидрогениран полиолефини,

(57) 1 Не-терапевтска употреба на состав за
локална примена во слушниот канал за

има уште 11 патентни барања

(51)
(11) 9402
(21) 2019/110

изработка на заштитниот слој (4) преку

каприлни/капронски триглицериди,
циклопентасилоксан и нивни смеси.

(13) Т1
(22) 31/01/2019

површината (Ai) за слика во меко или течна
состојба,

(45) 31/07/2019
(30) NL 2014520 25/03/2015 NL

втиснување на примерокот (5,27) во заштитниот
слој (4) во површината (Ai) за слика додека е тој

(96) 22/03/2016 EP16720929.5

во мека или течната состојба со доведување во

(97) 02/01/2019 EP3274188
(73) Morpho B.V. Oudeweg 32 2031 CC

контакт на заштитниот слој (4) со елементот
(16,20) за втиснување кој што е направен со

Haarlem, NL

примерокот, и
зацврстување на заштитниот слој така што тој

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) VAN DEN BERG, Jan
(54) ПОСТАПКАТА НА ИЗРАБОТКА НА

ја озрачува со оптичкото зрачење,
н а з н а ч е н со т о а, што

ВТИСНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ
КАРАКТЕРИСТИКИ

која што има димензии помали од 100 µm, при
што елементот (16,20) за втиснување е

(57) 1 Постапката на изработка на
безбедносниот документ (1), кој што ги опфаќа

транспарентен и флексибилен, а заштитниот
слој (4) е зацврснат со трансмисијата на

фазите:
изработка на основниот слој (2) кој што ја има

оптичкото зрачење низ транспарентниот
елемент за втиснување додека е во контакт со

горната површина (6),

заштитниот слој, при што елементот (16,20) за

изработка на слика (3) која што има боени
елементи (3‟,3”,3”„) слика на површина (Ai) за

втиснување се отстранува од заштитниот слој
(4) по најмалку делумното зацврстување на

слика на горната површина (6)

заштитниот слој, по што следи фазата на

примерокот (5) ја опфаќа оптичката структура
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изведба на поцрнетиот примерок (7) во

која што се наоѓа на вертикалнато растојание h

основниот слој (2) со фокусирање на

помеѓу 50 µm и 150 µm oд обоените елементи

ласерскиот зрак по пат на оптичката структура
и елемент на ласерското гравирање на сликата

на сликата.

во основниот слој во фокусот на рамната (8)

има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 487/04, C 07D 417/14, C 07D 413/14,

CZESTKOWSKI, Wojciech J.; PIOTROWICZ,

C 07D 498/04, C 07D 401/14, A 61K 31/4523, A
61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 17/00, A 61P

Michal C.; OLCZAK, Jacek P.; GOLEBIOWSKI,
Adam A.; BARTOSZEWICZ, Agnieszka; PLUTA,

37/08

Elzbieta and KOWALSKI, Michal L.
(54) ЗАМЕНЕТИ АМИНО ТРИАЗОЛИ
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКА

(11) 9408
(21) 2019/111

(13) Т1
(22) 01/02/2019

(45) 31/07/2019
(30) PL 41507815 04/12/2015 PL and US

ХИТИНАЗА

201562214299 P 04/09/2015 US
(96) 02/09/2016 EP16767368.0

каде што:

(57) 1 Соединение претставено со формула (I),

(97) 09/01/2019 EP3344616
(73) ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Zwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa, PL
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

W е хало, (C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси-, или

(72) MAZUR, Marzena; KORALEWSKI, Robert;

(C1-C3)алкилтио-;
X е единечна врска, -CH2-, -CH2CH2-, -CH=CH-,

BOREK, Bartlomiej; OLEJNICZAK, Sylwia;
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-C((C1-C3)алкил)2-, или -C(O)-;

NHC(O)NH(арил), -NHC(O)NH(арил(C1-C6)

Y е единечна врска, -CH-, -CHCH2-, -CH2CH-, -

алкил), -NHC(O)NH(хетероарил), -

C=CH-, -CH=C-, -N-, -O-, -OCH2-, -S(O)-, или S(O)2-; ако Y е единечна врска, -O-, -OCH2-, -

NHC(O)NH(хетероарил(C1-C6)алкил), C(O)NHS(O)2(C1-C6)ал¬кил, -

S(O)-, или -S(O)2-, тогаш R1 е отсутен;
R1 е H, OH, (C1-C6)алкил, (C1-C6)халоалкил,

C(O)NHS(O)2арил, C(O)NHS(O)2((C1C6)халоалкил), -C(O)NHS(O)2(арил(C1-

(C1-C6)алкокси, (C1-C6)хидроксиалкил, (C1C6)алкокси (C1-C6)алкил, арил(C1-C6)алкил,

C6)алкил), - C(O) NHS(O)2хетероарил, C(O)NHS(O)2(хетероарил(C1-C6)алкил), -

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

P(O)(OH)2, -((C1-C6)алкилен)C(O) OH, -((C1-

C(O)арил, -C(O)хе¬те¬роарил, -C(O)арил(C1C6)алкил, -C(O)хетероарил(C1-C6)алкил, -

C6)алкилен)C(O)O(C1-C6)алкил, -NH2, -NH(C1C6)алкил, - N((C1-C6)алкил)2, -NC, -CN, -C(S)

S(O)2(C1-C6)алкил, -S(O)2арил, S(O)2хетероарил, -S(O)2арил(C1-C6)алкил, -

NH2, -NHC(O)NH2, -C≡CH, (C1-C6)алкилтио-,
(C1-C6)меркаптоалкил-, или -

S(O)2хетероарил(C1-C6)алкил, -CO2H, C(O)O(C1-C6) алкил, -C(O)O(арил), -

C(O)хетероциклил;
Z е -CH-, -C(O)-, -C((C1-C3)алкил)-, или -

C(O)O(хетероарил), -C(O)O(арил(C1-C6)алкил),

C(=CH2)-;

-C(O)O(хетероарил(C1-C6) алкил), - C(O)NH2, C(O)NHOH, -C(O)NHCN, -C(O)NH((C1-

ако Z е -C(O)-, тогаш R2 е отсутен,
R2 е H, OH, хало, (C1-C6)алкил, (C1-

C6)алкил), -C(O)N((C1-C6)алкил)2, - C(O)
NH(арил(C1-C6)алкил), -C(O)N(арил(C1-

C6)алкокси, (C1-C6)хидроксиалкил, (C1C6)алкокси(C1-C6)ал¬кил, -CO2H, -C(O)O(C1-

C6)алкил)2, -C(O)NH(арил), - C(O)N(арил)((C1C6)алкил), -C(O)N(арил)2, -C(O)N(C1-

C6)алкил, -C(O)O(арил), -C(O)O(хетероарил), C(O)O(арил(C1-C6)алкил), -

C6)алкил)(арил(C1-C6)алкил), -

C(O)O(хетероарил(C1-C6)алкил), -C(O)NHOH, -

C(O)N(арил)(арил(C1-C6)алкил), -C(O)NH ((C1C6)халоалкил), -C(O)N((C1-C6)халоалкил)2, -

C(O)NHCN, - C(O)NH2, -C(O)NH((C1-C6)алкил),
-C(O) N((C1-C6)алкил)2, -C(O)NH(арил(C1-

S(O)2NH2, -S(O)2NH((C1-C6)алкил), S(O)2NH((C1-C6)халоалкил), -S(O)2NH(арил), -

C6)алкил), - C(O)N(арил(C1-C6)алкил)2, C(O)NH(арил), -C(O)N (арил)((C1-C6)алкил), -

S(O)2NH(хетероарил(C1-C6)алкил), S(O)2NH(хетероарил), -S(O)2N((C1-C6)алкил)2,

C(O)N(арил)2, - C(O)N(C1-C6)алкил)(арил(C1C6)алкил), -C(O)N(арил)(арил (C1-C6)ал¬кил), -

- S(O)2NHC(O)(C1-C6)алкил, -S(O)2NHC(O)(C1-

C(O)NH((C1-C6)халоалкил), -C(O)N((C1-

C6)халоалкил, -S(O)2NHC(O) арил, S(O)2NHC(O)арил(C1-C6)алкил, -

C6)халоалкил)2, -S(O)2NH2, -S(O)2NH((C1-C6)
алкил), - S(O)2NH((C1-C6)халоалкил), -

S(O)2NHC(O)хетероарил, S(O)2NHC(O)хетероарил(C1-C6) алкил, -

S(O)2NH(арил), -S(O)2NH(хетероарил(C1C6)алкил), - S(O)2 NH(хетероарил), -

NHS(O)2(C1-C6)алкил, -NHS(O)2арил, NHS(O)2(C1-C6)халоалкил, - NHS(O)2арил(C1-

S(O)2NH(хетероарил(C1-C6) алкил), S(O)2N((C1-C6)алкил)2, - S(O)2NHC(O)(C1-C6)

C6)ал¬кил, -NHS(O)2хетероарил, -

алкил, -S(O)2NHC(O)(C1-C6)халоалкил, -

NHS(O)2хетероарил(C1-C6)алкил, NHC(O)((C1-C6)алкил), -NHC(O) ((C1-

S(O)2NHC(O)арил, - S(O)2NHC(O)арил(C1C6)алкил, -S(O)2 NHC(O)хетероарил, -

C6)халоалкил), -NHC(O)(арил), NHC(O)(арил(C1-C6)алкил), -

S(O)2NHC(O)хетероарил(C1-C6)алкил, NHS(O)2(C1-C6)алкил, -NHS(O)2арил,

NHC(O)(хетероарил), -NHC(O) (хетероарил(C1C6)алкил), -NHC(O)NH(C1-C6)алкил, -

NHS(O)2(C1-C6)халоалкил, - NHS(O)2арил(C1C6)алкил, -NHS(O)2хетероарил, -
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NHS(O)2хетероарил (C1-C6)алкил, -

R5 е H, хало, -NO2, -CN, (C1-C6)алкил, (C1-

NHC(O)((C1-C6)алкил), -NHC(O)((C1-

C6)халоалкил, -NH2, -NH((C1-C6)алкил), -N((C1-

C6)халоалкил), -NHC(O)(арил), -NHC(O)(арил
(C1-C6)алкил), -NHC(O)(хетероарил), -

C6)ал-кил)2, -OH, (C1-C6)алкокси, хидрокси(C1C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-

NHC(O)(хетероарил(C1-C6)алкил), NHC(O)NH(C1-C6)алкил, -NHC(O)NHарил, -

C6)халоалкок¬си, -SH, (C1-C3)алкилтио(C1C3)алкил, -NC, -C(S)NH2, -NHC(O)NH2, или -

NHC(O)NH(арил(C1-C6)алкил), NHC(O)NH(хетероарил), -

C≡CH; и
R6 е H, хало, -OH, -NH2, или -SH; или

NHC(O)NH(хетеро¬арил(C1-C6)ал¬кил), -

R6, земен заедно со јаглеродниот атом кој што

C(O)NHS(O)2(C1-C6)алкил, -C(O)NHS(O)2арил,
C(O)NHS(O)2((C1-C6)халоалкил), -

го носи, претставува -C(O)-;
каде што:

C(O)NHS(O)2(арил(C1-C6)алкил), C(O)NHS(O)2хетероарил, -

која било појава на алкил, арил, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил, алкилен,

C(O)NHS(O)2(хетероарил(C1-C6)ал¬кил), P(O)(OH)2, арил(C1-C6)алкил, (C3-

хетеро¬циклил, циклоалкил, алкокси, алкилтио,
халоалкил, или хидроксиалкил е

C7)циклоалкил(C1-C6)алкил-, -NC, -CN, -

незадолжително заменет со еден или повеќе

C(S)NH2, -NHC(O) NH2, -C=CH, (C1C6)алкилтио-, (C1-C6)меркаптоалкил-, или -

супституенти независно селектирани од групата
која што се сос¬тои од -OH, хало, -NH2, -

C(O)хетероциклил;
или R1 и R2, земени заедно со

NH((C1-C6)алкил), -N((C1-C6)алкил)2, -CN, NO2, (C1-C6)алкил, (C1-C6)хало¬ал¬кил, (C1-

интервенирачките атоми, формираат
карбоцикличен или хете¬роцикличен прстен;

C6)алкокси, арил, хетероарил, арил(C1C6)алкил, хетероарил(C1-C6)алкил, (C3-

R3 е H, (C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси(C1-

C7)цик¬лоалкил, хетероциклил, -C(O)OH, -

C3)алкил, (C1-C3)алкилтио(C1-C3)алкил, (C1C6)халоалкил, -NC, -CN, -C(S)NH2, -

C(O)O(C1-C6)алкил, - C(O)NH2, -C(O)NH(C1C6)алкил, и -C(O)N ((C1-C6)алкил)2;

NHC(O)NH2, или -C=CH;
R4 е H, (C1-C3)алкил, (C1-C3)алкилтио(C1-

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват, тавтомер, стереоизомер, или

C3)алкил, (C1-C6)халоалкил, (C1C3)алкокси(C1-C3)алкил-, или (C1-

полиморф.

C4)хидроксиалкил;

има уште 72 патентни барања

(51) A 61K 35/16, A 61K 38/55, A 61K 39/395, A
61P 37/00

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

(11) 9404

(13) Т1

(21) 2019/112

(22) 01/02/2019

(72) BROOM, Colin and UKNIS, Marc, E.
(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
АНТИТЕЛО-ПОВРЗАНО ОДБИВАЊЕ КАЈ

(45) 31/07/2019
(30) US 201361907550 P 22/11/2013 US and
US 201462029086 P 25/07/2014 US

ПАЦИЕНТИ СО ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА
ОРГАН СО ИНХИБИТОР НА C1-ЕСТЕРАЗА

(96) 21/11/2014 EP14809567.2
(97) 14/11/2018 EP3071219
(73) Shire Viropharma Incorporated

(57) 1 C1 естеразен инхибитор (C1-INH) за
употреба во постапка за лекување на антитело-

300 Shire Way Lexington, MA 0242 US

кај пациент при негова потреба, кадешто

поврзано одбивање (AMR) на орган алографт
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постапката содржи интравенска

поделени дози за 10 до 20 дена.

администрација на C1-INH во доза од 5,000

има уште 12 патентни барања

единици до 25,000 единици дадени во

(51) A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/575, A

(54) НЕВРОПРОТЕКТАНТ И НЕГОВА

61P 25/00, A 61P 7/10

ИНДИКАЦИЈА

(11) 9405
(21) 2019/113
(30)

(13) Т1
(22) 01/02/2019

(57) 1 3β,5α,6β-трихидроксил стероид
соединение коешто ја има формулата A или
негова фармацевтска прифатлива сол за
употреба во профилакса или лекување на

(45) 31/07/2019
CN201410170263 25/04/2014 CN

лошење од надморска висина предизвикано со
хипобарична хипоксија:

(96) 14/04/2015 EP15783742.8
(97) 30/01/2019 EP3135288
(73) Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical
Co., Ltd. G401-415 3 Lanyue Road International
Business Incubator Guangzhou Science City
Guangzhou, Guangdong 510663, CN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) YAN, Guangmei; HU, Haiyan; ZHANG,
Jingxia; QIU, Pengxin; CHEN, Jiesi; YIN, Wei; LU,

кадешто R1 е H, линеарна или разгранета

Bingzheng; ZHU, Wenbo and HUANG, Yijun
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алкил или терминал алкенил којшто има 1 до 5
јаглеродни атоми или -

има уште 9 патентни барања

CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2.

(51) A 61K 31/00, A 61K 47/08, A 61K 47/10, A

биоактивен агенс којшто содржи комбинација на

61K 9/00, A 61K 47/34, A 61K 48/00, A 61K 47/14

прв биоактивен агенс избран од емамектин,
еприномектин, ивермектин и моксидектин и

(11) 9406
(21) 2019/114

(13) Т1
(22) 01/02/2019

нивни смеси и втор биолошки агенс којшто е
клорсулон;

(45) 31/07/2019

(b) субкутан испарлив растворувач избран од

(30) US20050207980 19/08/2005 US
(96) 18/08/2006 EP06801888.6

глицерол формал, N-метилпиролидон (NMP),
триацетин, диметилацетамид, етилацетамид,

(97) 14/11/2018 EP1962794
(73) Merial, Inc. 3239 Satellite Boulevard

етил ацетат, солкетал, пропилен карбонат, етил
лактат и нивни смеси;

Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(c) биолошки прифатлив полимер којшто е
поли(млечен-ко-гликолен) киселински

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кополимер (ПМГК);

(72) SOLL, Mark, D.; HANSON, Peter; KUMAR,
Krishan and TEJWANI-MOTWANI, Monica
(54) ИНЈЕКТИБИЛНИ ПАРАЗИТИЦИДНИ
ФОРМУЛАЦИИ СО ДОЛГО ДЕЈСТВО

(d) опционално, барем еден антиектопаразитски или анти-ендопаразитски

(57) 1 Течна инјектибилна формулација со
долго дејство за борба против ектопаразити

(e) опционално, антиоксиданс.

и/или ендопаразити кај цицачи коjaшто содржи:

има уште 12 патентни барања

прифатлив адитив, ексципиенс или нивни
смеси; и

(a) терапевтска ефективна количина на
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ИЛИ КОЗМЕТИЧКИ
СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АЛОПЕЦИЈА

(51) A 61K 31/132, A 61K 8/4 A 61P 17/14, A
61Q 7/00
(11) 9407
(21) 2019/115

(13) Т1
(22) 04/02/2019

(57) 1 Козметичка употреба на соединенија со
формула (I) R-N1-спермидин, или 4-

(45) 31/07/2019

бутандиамин,N-(3-аминопропил)-N1-R,

(30) IT MI20121323 27/07/2012 IT
(96) 26/07/2013 EP13753286.7

(I)
H2N-(CH2)3-N1(R)-(CH2)4-NH2
каде што R е супституент врзан за

(97) 21/11/2018 EP2877168
(73) Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 20129 Milano,

секундарната функција на амин на спермидин,
избран од:

IT
(74) Друштво за застапување од областа на

- заситени линеарни или разгранети алкил
групи, кои што се состојат од 1 до 6 јаглеродни

индустриската сопственост ЖИВКО

атоми

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

- заситена циклоалкил група која што е
циклохексил или негова фармацевтски

(72) BARONI, Sergio; GIULIANI, Giammaria;
BENEDUSI, Anna; MARZANI, Barbara and PAUS,

прифатлива сол, за борба против губиток на
коса.

Ralf
има уште 18 патентни барања
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негова фармацевтска прифатлива сол или
хидрат:

(51) C 12N 15/09, C 12N 15/113, A 61K 31/712, A
61K 31/71 A 61K 31/7125, A 61P 21/00
(11) 9411

(13) Т1

(a) антисенс олигомер којшто содржи

(21) 2019/116

(22) 04/02/2019

нуклеотидна секвенца на SEQ ID NO: 1 или 2;
(b) антисенс олигомер којшто се состои од

(45) 31/07/2019
(30) JP20140048897 12/03/2014 JP
(96) 11/03/2015 EP15761392.8

нуклеотидна секвенца којашто има бришење,
супституција, вметнување и/или додавање на 1

(97) 26/12/2018 EP3118311
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National

до 5 нуклеотиди во нуклеотидната секвенца на
SEQ ID NO: 1 или 2, и има активност да

Center of Neurology and Psychiatry 14,

предизвика прескокнување на 51-отот ексон во

Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku
Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP and 4-1-

човечкиот дистрофин ген; и
(c) антисенс олигомерот којшто има

Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-855
JP

нуклеотидна секвенца која има барем 80%
идентичност со нуклеотидна секвенца на SEQ

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

ID NO: 1 или 2 и има активност за да
предизвика прескокнување на 51-от ексон во

(72) WAKAYAMA Tatsushi; SEO Haruna; SATOU

човечкиот дистрофин ген.

Youhei; TAKEDA Shin'ichi and NAGATA Tetsuya
(54) АНТИСЕНС НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА

има уште 14 патентни барања

(57) 1 Антисенс олигомер којшто е избран од
групата составена од (a) до (c) подоле, или
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(57) 1 Соединение со формулата (I)

(51) C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 31/12
(11) 9413
(21) 2019/120

(13) Т1
(22) 05/02/2019
(45) 31/07/2019

(30) EP 14187373 01/10/2014 -- and EP
15156073 23/02/2015 -(96) 30/09/2015 EP15771593.9
(97) 21/11/2018 EP3201177
(73) Katholieke Universiteit Leuven and
Janssen Pharmaceuticals, Inc. K.U. Leuven

стерео-изомерна форма, фармацевтски
прифатлива сол, солват или полиморф на
истото што содржи моно- или ди-супституирана

R&D Waaistraat 6 Box 5105 3000 Leuven, BE
and 1125 Trenton-Harbourton Road
Titusville, NJ 08560, US

индол група; наведеното соединение е
селектирано од групата назначено со тоа, што:

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

R1 е H, R2 е F и R3 е H, F или CH3;
R1 е F или CH3, R2 е OCH3 и R3 е H;

(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie;
RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;

R1 е H, R2 е Cl и R3 е H или CH3;
R1 е F, R2 е H и R3 е CH3,
R1 е H, R2 е OCH3 и R3 е Cl,

JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; BONFANTI, JeanFrançois; BARDIOT, Dorothée, Alice, Marie-Eve
and MARCHAND, Arnaud, Didier, M
(54) МОНО- ИЛИ ДИ-СУПСТИТУИРАНИ
ИНДОЛИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

R1 е F, R2 е F и R3 е H,
R1 е H, R2 е OCH3 и R3 е CH3 или
R1 е CH3, R2 е H и R3 е F.

РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС
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има уште 7 патентни барања

(51) C 07K 14/535, C 07K 14/005, C 12N 7/00, C

МЕТОДИ НА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ

12N 15/86, A 61K 35/76
(11) 9414

НЕОПЛАЗИЈА
(13) Т1

(57) 1 Вид на ослабен вирус на Њукасл болест

(21) 2019/121

(22) 05/02/2019

(NDV) 73T назначено со тоа, што местото на

(45) 31/07/2019
(30) US 201361873039 P 03/09/2013 US

расцепување F протеин (FPCS) од див тип што
ја има секвенцата на амино киселина 111G-R-

(96) 02/09/2014 EP14761317.8
(97) 14/11/2018 EP3041490
(73) Medimmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge, Cambridgeshire CB21

R-Q-K-R/F117 е модифицирано, и каде шт
модифицираната секвенца на расцепување на

6GH, GB

S116: 111H-N-R-T-K-S/F117;

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

S116K: 111H-N-K-T-K-S/F117;
S116M: 111H-N-R-M-K-S/F117;

(72) CHENG, Xing; CARROLL, Danielle;
MCCOURT, Matthew; GALINSKI, Mark and JIN,

S116KM: 111H-N-K-M-K-S/F-I118; и
R116: 111H-N-R-T-K-R/F-I118.

Hong
(54) СОСТАВИ КОИ СЕ КАРАКТЕРИЗИРААТ
СО ОСЛАБЕН ВИРУС НА ЊУКАСЛ БОЛЕСТ И

има уште 14 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 12N 15/90

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

(11) 9415

(13) Т1

(21) 2019/125

(22) 05/02/2019

F протеин (FPCS) содржи секвенца селектирана
од групата составена од:

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059 US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(45) 31/07/2019
(30) US 201361881261 P 23/09/2013 US

(72) THURSTON, Gavin; MURPHY, Andrew J;

(96) 23/09/2014 EP16206491.9
(97) 07/11/2018 EP3175706

VARGHESE, Bindu and GURER, Cagen
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(54) НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО

ендоген локус SIRPα од глодар и изразува во

ИМААТ ХУМАНИЗИРАН СИГНАЛ-

споменатиот глодар хуманизиран SIRPα

РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИНСКИ ГЕН
(57) 1 Глодар чијшто геном содржи замена на

протеин којшто содржи екстра целуларен дел
од човечкиот SIRPα протеин којшто е кодиран

ексони 2, 3 и 4 на SIRPα ген од глодар на
ендоген локус SIRPα од глодар со ексони 2, 3 и

од споменатиот човечки SIRPα ген и
интрацелуларен дел од протеинот SIRPα од

4 од човечки SIRPα ген за да формира
хуманизиран SIRPα ген, кадешто споменатиот

глодар кодиран со споменатиот SIRPα ген од
глодар.

хуманизиран SIRPα ген е оперативно поврзан

има уште 14 патентни барања

за промотер SIRPα од глодар на споменатиот

(51) A 61K 31/422, A 61K 9/56, A 61K 9/68, A

(57) 1 Мек ветеринарен состав за џвакање за

61P 33/00

лекување и/или заштитување од паразитска

(11) 9416
(21) 2019/126

(13) Т1
(22) 06/02/2019

(45) 31/07/2019
(30) US201261595463P 06/02/2012 US

инфекција или инфестација кај животно коешто
содржи:
a) барем еден изоксазолин активен агенс со
Формула (I):

(96) 31/01/2013 EP13703705.7
(97) 14/11/2018 EP2811998
(73) Merial, Inc. 3239 Satellite Boulevard
Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SOLL, Mark, D.; LARSEN, Diane; CADY,
Susan, Mancini; CHEIFETZ, Peter; GALESKA,
Izabela and GONG, Saijun
(54) ПАРАЗИТИЦИДНИ ОРАЛНИ
ВЕТЕРИНАРНИ СОСТАВИ КОИШТО
СОДРЖАТ АКТИВНИ АГЕНСИ СО
СИСТЕМСКО ДЕЈСТВО, ПОСТАПКИ И НИВНИ
УПОТРЕБИ

кадешто:
A A2, A3, A4, A5 и A6 се независно избрани од
групата составена од CR3 и N, дава дека
најмногу 3 од A A2, A3, A4, A5 и A6 се N;
B B2 и B3 се независно избрани од групата
составена од CR2 и N;
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W е O или S;

алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил, -CN

R1 е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6

или -NO2;

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7
алкилциклоалкил или C4-C7циклоалкилалкил,

секој R7 е независно халоген; C1-C6 алкил, C3C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 алкилтио,

секој опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избрани од R6;

C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,
C1-C6 алкиламино, C2-C8 диалкиламино, C3-

секој R2 е независно H, халоген, C1-C6 алкил,
C1-C6 халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

C6 циклоалкиламино, C2-C7 алкилкарбонил,
C2-C7 алкоксикарбонил, C2-C7

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6

алкиламинокарбонил, C3-C9

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6
халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,

диалкиламинокарбонил, C2-C7
халоалкилкарбонил, C2-C7

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино,
C2-C6 диалкиламино, C2-C4 алкоксикарбонил, -

халоалкоксикарбонил, C2-C7
халоалкиламинокарбонил, C3-C9

CN или -NO2;
секој R3 е независно H, халоген, C1-C6 алкил,

дихалоалкиламинокарбонил, хидрокси, -NH2, CN or -NO2; или Q2;

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

секој R8 е независно халоген, C1-C6 алкокси,

халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6
халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6

C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6
халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6

халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6
халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,

халоалкилсулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,
C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино,

C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино,
C2-C6 диалкиламино, -CN или -NO2;

C2-C6 диалкиламино, C2-C4 алкоксикарбонил, CN или-NO2;

R4 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6

секој R9 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7
алкилциклоалкил, C4-C7 циклоалкилалкил, C2-

C6 халоалкил, C3-C6циклоалкил, C3-C6
халоциклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил;
R5 е H, OR10, NR11R12 или Q1; или C1-C6

халоалкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6
халоалкилтио, C1-C6 алкилсулфинил, C1-C6

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6
циклоалкил, C4-C7 алкилциклоалкил или C4-C7

халоалкил- сулфинил, C1-C6 алкилсулфонил,
C1-C6 халоалкилсулфонил, C1-C6 алкиламино,

циклоалкилалкил, секој опционално

C2-C8 diалкиламино, -CN, -NO2, фенил или

супституиран со еден или повеќе супституенти
независно избрани од R7; или

пиридинил;
R10 е H; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

R4 и R5 се земени заедно со азотот кон којшто
тие се сврзани за да формираат прстен којшто

C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7
алкилциклоалкил или C4-C7циклоалкилалкил,

содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и опционално
еден дополнителен атом избран од групата

секој опционално супституиран со еден од
повеќе халоген;

составена од N, S и O, споменатиот прстен

R11 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6

опционално супституиран со 1 до 4
супституенти независно избран од групата

алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7
алкилциклоалкил, C4-C7 циклоалкилалкил, C2-

составена од C1-C2 алкил, халоген, -CN, -NO2
и C1-C2 алкокси;

C7 алкилкарбонил или C2-C7 алкоксикарбонил;
R12 е H; Q3; или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,

секој R6 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1C6 алкокси, C1-C6 алкилтио, C1-C6

C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C4-C7
алкилциклоалкил или C4-C7 циклоалкилалкил,
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секој опционално супституиран со еден или

независно избрани од R8;

повеќе супституенти независно избрани од R7;

секој Q2 е независно фенил прстен или 5- или

или R11 и R12 се земени заедно со азотот кон
којшто тие се сврзани за да формираат прстен

6-член хетероцикличен прстен, секој прстен
опционално супституиран со еден или повеќе

којшто содржи 2 до 6 атоми на јаглерод и
опционално еден дополнителен атом избран од

супституенти независно избрани од R9;
Q3 е фенил прстен или 5- или 6-член

групата составена од N, S и O, споменатиот
прстен опционално супституиран со 1 до 4

хетероцикличен прстен, секој прстен
опционално супституиран со еден или повеќе

супституенти независно избрани од групата

супституенти независно избрани од R9; и n е 0,

составена од C1-C2 алкил, халоген, -CN, -NO2
и C1-C2 алкокси;

1 или 2; и
b) фармацевтски прифатлив носач, кадешто

Q1 е фенил прстен, 5- или 6-член
хетероцикличен прстен или 8-, 9- или 10-член

фармацевтскиот прифатлив носач содржи еден
или повеќе сурфактанти, кадешто сурфактантот

фузиран бицикличен прстенест систем којшто
опционално содржи еден или три хетероатоми

е избран од полиетилен гликол стеарат и
полиетилен гликол хидроксил стеарат.

избрани од се до 1 O, се до 1 S и се до 3 N,
секој прстен или прстенест систем опционално
супституиран со еден или повеќе супституенти

има уште 32 патентни барања

(51) H 01M 10/04, H 01M 10/052, H 01M 4/505, H

(30) CZA 20080572 19/09/2008 CZ

01M 4/02, H 01M 2/16
(11) 9417

(13) Т1

(21) 2019/127

(22) 06/02/2019

(96) 18/09/2009 EP09775827.0
(97) 02/01/2019 EP2371019
(73) HE3DA s.r.o. Beranových 130 199 00,

(45) 31/07/2019

Prague - Letnany, CZ
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(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(54) ЛИТИУМСКИ АКУМУЛАТОР И ПОСТАПКА

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

(72) PROCHAZKA, Jan, Jr. and PROCHAZKA,
Jan

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 407/04, C 07D 498/08, C 07D 211/40,

Xiaodong; Wang, Yingcai; Yan, Xuelei; Yu, Ming

C 07D 279/02, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C
07D 401/12, C 07D 498/20, C 07D 407/06, C 07D

and Zhu, Jiang
(54) Деривати на пиперидинон како

409/04, C 07D 413/06, C 07D 417/06, C 07D
471/20, A 61K 31/4412, A 61P 35/00

инхибитори на MDM2 за лекување на канцер

(11) 9418
(21) 2019/128

(57) 1 Фармацевтска комбинација која што го

(13) Т1
(22) 07/02/2019

содржи содржи соединението на формулата
или неговата фармацевтски прифатлива сол,

(45) 31/07/2019

естар или амид, заедно со фармацевтски

(30) US20100351827P 04/06/2010 US;
US20100352322P 07/06/2010 US and

прифатлив ексципијенс, разблажувач или
носач, при што

US201161452578P 14/03/2011 US
(96) 03/06/2011 EP15159363.9
(97) 14/11/2018 EP2927213
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive M/S
28-2-C Thousand Oaks, CA 91320, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Bartberger, Michael David; Gonzalez
Buenrostro, Ana; Beck, Hilary Plake; Chen, Xiaoqi;

фармацевтската комбинација е цврста дозна
форма, е поволна комбинација за

Connors, Richard Victor; Deignan, Jeffery;
Duquette, Jason; Eksterowicz, John; Fisher,

парентерална инјекција, или е течна дозна
форма за орално давање; и каде што

Benjamin; Fox, Brian Matthew; Fu, Jiasheng; Fu,

фармацевтски прифатлив естар е одбран од

Zice; Gonzalez Lopez de Turiso, Felix; Gribble, jr.
Michael William; Gustin, Darin James; Heath, Julie

C1-C8 aлкил естари, C5-C7 циклоалкил естари
и арилалкил естари; a фармацевтски

Anne; Huang, Xin; Jiao, Xianjun; Johnson,
Michael; Kayser, Frank; Kopecky, David John; Lai,

прифатлив амид е одбран од амиди добиени од
амонијак, примарни C1-C8 aлкил амини,

SuJen; Li, Yihong; Li, Zhihong; Liu, Jiwen; Low,
Jonathan Dante; Lucas, Brian Stuart; Ma, Zhihua;

секундарни C1-C8 диалкил амини и секундарни
амини во форма на некоја 5- или 6-члена

McGee, Lawrence; McIntosh, Joel; McMinn,

хетероциклоалкил група која што содржи

Dustin; Medina, Julio Cesar; Mihalic, Jeffrey
Thomas; Olson, Steven Howard; Rew, Yosup;

најмалку еден атом на азот.

Roveto, Philip Marley; Sun, Daqing; Wang,

има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07F 5/04

(30) US 201361773659 P 06/03/2013 US

(11) 9420

(13) Т1

(96) 05/03/2014 EP14712913.4

(21) 2019/129

(22) 07/02/2019

(97) 05/12/2018 EP2964650

(45) 31/07/2019
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(73) Incyte Holdings Corporation 1801
Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) LIU, Pingli; CAO, Ganfeng; WU, Yongzhong;
XIA, Michael and WANG, Dengjin
(54) ПОСТАПКИ И ПОСРЕДНИЦИ ЗА
ОДБИВАЊЕ НА ИНХИБИТОР НА ЈАК
(57) 1 Постапка за подготовка на соединение
на Формула I:

отстранување на заштитна група на
соединение на Формула IIa со реакција на
водородна киселина за да се создаде 2-(3-(4(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразолl1-ил)азетидин-3-ил)ацетонитрил на
дихидрохлоридна сол; и
реагирање на 2-(3-(4-(7H-пироло[2,3д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил)азетидин-3ил) ацетонитрил на дихидрохлоридна сол со
или негова сол, која опфаќа:
реагирање на соединение на Формула IIIa:

соединение за Формула VI:

во присуство на средство за редуцирање за да
се создаде соединение на Формула e I,или
негови соли.
има уште 14 патентни барања

со соединение на Формула IVa:

под услови за спојување на Сузуки за да се
создаде соединение на Формула IIa:
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

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

е поврзан со VLB преку втор линкер L2 и VLB е

(11) 9421

(13) Т1

поврзан со VHA преку трет линкер L3;

(21) 2019/130

(22) 07/02/2019

- првиот домен VLA и четвртиот домен VHA е
специфичен за CD3;

(45) 31/07/2019
(30) EP20100154751 25/02/2010 -- and
US20100308205P 25/02/2010 US

- вториот домен VHB и третиот домен VLB е
специфичен за клетка на тумор;

(96) 25/02/2011 EP11156113.0
(97) 21/11/2018 EP2371866
(73) Affimed GmbH Im Neuenheimer Feld 582

- споменатите линкери L L2 и L3 се состојат од
4 до 12 аминокиселински остатоци;

69120 Heidelberg, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

споменатите прв и втор полипептиден синџир
по редоследот VLA-VHB-VLB-VHA од N-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

завршетокот кон C-завршетокот на споменатите
полипептидни синџири, и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Little, Melvyn and Le Gall, Fabrice
(54) МУЛТИВАЛЕНТНА АНТИГЕН-

- првиот домен VLA од првиот полипептиден
синџир е во асоцијација со четвртиот домен

ВРЗУВАЧКА Fv МОЛЕКУЛА
(57) 1 Димерна антиген-врзувачка молекула

формира место за врзување на антиген специ¬фично за CD3;

која што се состои од прв и втор полипептиден
синџир, при што секој од првиот и вториот

- вториот домен VHB од првиот полипептиден
синџир е во асоцијација со третиот домен VLB

полипептиден синџир содржи

од вториот полипептиден синџир за да се
формира место за врзување на антиген

- прв домен VLA кој што е варијабилен домен

специфично за клетката на тумор;

на лесен синџир специфичен за прв антиген A;
- втор домен VHB кој што е варијабилен домен

- третиот домен VLB од првиот полипептиден
синџир е во асоцијација со вториот домен VHB

на тежок синџир специфичен за втор антиген B;
- трет домен VLB кој што е варијабилен домен

од вториот полипептиден синџир за да се
формира место за врзување на антиген спе-

на лесен синџир специфичен за вториот
анти¬ген B; и

цифично за клетката на тумор; и
- четвртиот домен VHA од првиот полипептиден

- четврт домен VHA кој што е варијабилен

синџир е во асоцијација со првиот домен VLA

домен на тежок синџир специфичен за првиот
антиген A,

од вториот полипептиден синџир за да се
формира место за врзување на CD3.

каде што
- VLA е поврзан со VHB преку прв линкер L VHB

има уште 11 патентни барања

- споменатите домене се поставени во секој од

VHA од вториот полипептиден синџир за да се
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) A 61K 31/5383, A 61K 9/46, A 61K 9/00, A

(57) 1 Фармацевтски состав содржи повеќе од

61K 31/675

15% w/w од соединението со формулата (I):

(11) 9419
(21) 2019/131

(13) Т1
(22) 07/02/2019

(45) 31/07/2019
(30) US 201161512621 P 28/07/2011 US
(96) 26/12/2012 EP12759802.7
(97) 07/11/2018 EP2736487
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans
Boulevard South San Francisco, CA 94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ALHUSBAN, Farhan, Abdul, Karim;
GABBOTT, Ian, Paul; GURURAJAN,
Bindhumadhavan; SIEVWRIGHT, Dawn and
SIMPSON, David, Bradley, Brook
(54) НОВИ
ТРИМЕТОКСИФЕНИЛАМИНО)ПИРИМИДИНИЛ

назначено со тоа, што секое X+ претставува
моновалентен катјон;
или каде што X+ и X+ се земени заедно да
претставуваат двовалентен катјон X2+;
и/или негов хидрат;
и барем 5% w/w од еден или повеќе пенливи
агенси; и додатно содржи еден или повеќе
фармацевтски прифатливи состојки.
има уште 14 патентни барања

ФОРМУЛАЦИИ
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4545, A 61P 35/00
(11) 9422
(21) 2019/132

(13) Т1
(22) 07/02/2019
(45) 31/07/2019

(30)
(96) 06/11/2015 EP15798602.7
(97) 09/01/2019 EP3218366
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate
Center Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HENRY, James Robert
(54) АУРОРА КИНАЗЕН ИНХИБИТОР

(2R,4R)-1-[(3-хлоро-2-флуоро-фенил)метил]-4[[3-флуоро-6-[(5-метил-1H-пиразол-3-ил)амино]-

(57) 1 Соединение избрано од групата

2-пиридил]метил]-2-метил-пиперидин-4-

составена од:

карбоксилна киселина:

(2S,4S)-1-[(3-хлоро-2-флуоро-фенил)метил]-4[[3-флуоро-6-[(5-метил-1H-пиразол-3-ил)амино]2-пиридил]метил]-2-метил-пиперидин-4карбоксилна киселина:

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 11 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) F 23C 7/00, F 23G 5/12, F 23G 5/00

ѕид (24) на надолжната централна оска на

(11) 9423

(13) Т1

комората, каде што надолжната оска на првиот

(21) 2019/133

(22) 07/02/2019

влез (30) е поместена од централната оска на
комората (20), каде што комората понатаму

(45) 31/07/2019
(30) GB20130015979 09/09/2013 GB
(96) 09/09/2014 EP14787242.8

содржи втор влез (40) во првиот краен ѕид (22),
вториот влез (40) во комуникација со извор на

(97) 07/11/2018 EP3044510
(73) MGH Burners Limited and Harris, Michael

рециклирачки или отпаден материјал (42) преку
првиот сврдел (44), и при употреба првиот

Fairclough House 105 Redbrook Road Gawber

сврдел (44) ги пренесува рециклирачкиот или

Barnsley S75 2RG, GB and Woodhouse Grange
Farm Bawtry Road Doncaster DN7 6DU, GB

отпаден материјал во комората (20) преку
вториот влез (40) и вентилаторот (32) ги

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

присилува рециклирачкиот или отпаден
материјал да циркулира околу внатрешноста на

(72) HARRIS, Michael
(54) АПАРАТ ЗА ГОРЕЊЕ ЗА СОГОРУВАЊЕ

комората (20), апаратот е назначен така што
првиот влез е исто така во комуникација со

НА РЕЦИКЛИРАЧКИ ИЛИ ОТПАДЕН

средства за палење (34) и апаратот понатаму

МАТЕРИЈАЛ
(57) 1 Апарат за согорување на рециклирачки

содржи втор сврдел (68) којшто комуницира со
отвор (70) во најнискиот дел од цилиндричната

или отпаден материјал, апаратот (10) содржи
цилиндрична согорувачка комора (20),

комора за согорување (20), вториот сврдел (68)
е навален нагоре така што сврделот останува

вентилатор (32), комората (20) содржи прв влез
(30) во страничен ѕид, првиот влез во

наполнет со честички, со што се обезбедува
непропустлив гас отпорен на топлина.

комуникацијата со вентилаторот (32), комората

има уште 13 патентни барања

понатаму содржи излез (50) во вториот краен
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) F 03B 11/02, F 03B 3/18, F 03B 15/06

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(11) 9424

(13) Т1

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(21) 2019/134

(22) 08/02/2019

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Gorjanc, Janez
(54) Подобрување на механизам за
регулирање на проток на вода преку

(45) 31/07/2019
(30) SI 201200090 21/03/2012 SI
(96) 22/05/2012 EP12468004.2
(97) 14/11/2018 EP2642115
(73) Siapro Hydro Power GesmbH

турбина на Банки систем
(57) , има уште патентни барања

Gastgebgasse 27 1230 Vienna, AT

(51) A 01N 43/40, A 01N 43/56, A 01N 43/90, A
01N 45/02, A 01N 47/16, A 01P 3/00

(54) ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ И ПОСТАПКА ЗА
КОНТРОЛИРАЊЕ НА БОЛЕСТИ КАЈ

(11) 9425

(13) Т1

РАСТЕНИЈА

(21) 2019/135

(22) 08/02/2019

(57) 1 Фунгициден состав којшто содржи, како
активни состојки,

(45) 31/07/2019
(30) JP20110151807 08/07/2011 JP
(96) 15/06/2012 EP12731752.7

(a) 3-(2,3,4-триметокси-6-метилбензоил)-5хлоро-2-метокси-4-метилпиридин или негова

(97) 26/12/2018 EP2729006
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. 3-15 Edobori
1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002,

сол и

JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пенфлуфен, изопиразам, флуопирам,
фенпиразамин и седаксан.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) OGAWA, Munekazu and KAWAI, Yuzuka

има уште 5 патентни барања

(51) C 08J 9/00, C 08J 9/14, C 08J 9/16, C 08K

(72) KONDRATOWICZ, Filip Lukasz; ROJEK,

3/04, C 08K 3/36, C 08L 25/04
(11) 9426
(13) Т1

Piotr; MIKOSZEK-OPERCHALSKA, Marzena and
UTRATA, Kamil
(54) КОМБИНАЦИЈА НА СИЛИЦИУМ
ДИОКСИД И ГРАФИТ И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

(21) 2019/136

(22) 11/02/2019
(45) 31/07/2019

(b) барем еден фунгицид избран од групата
составена од биксафен, флуксапироксад,

(30) EP20150461506 14/01/2015 --

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТЕРМИЧКАТА

(96) 14/01/2016 EP16701911.6
(97) 26/12/2018 EP3245247
(73) Synthos S.A. ul. Chemików 1 32-600
Oswiecim, PL

СПРОВОДЛИВОСТ НА ВИНИЛ АРОМАТИЧНА
ПЕНА

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

б) графит
за намалување на термичката спроводливост

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на винил ароматична полимерна пена, при што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

нама¬лу¬вањето е измерено во согласност со
ISO 830

(57) 1 Употреба на
a) силициум диоксид во комбинација со

каде што, параметрите кои што се мерени во
109

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

согласност со методите обелоденети во описот,

- големина на честичка во распон од 0,01 до

a) силициум диоксидот е аморфен и има

100 µm, и

- BET површина од 1 до 100 m2/g,
- просечна големина на честичка во распон од 3

графитот е присутен во количина во распон од
0,1 до 10 wt.%, врз основа на тежината на

nm до 1.000 nm, и
силициум диоксидот е присутен во количина од

ви¬нил ароматичен полимер (вклучително
цврсти и, ако има, течни адитиви, но без

0,01 до помалку од 2 wt.%, врз основа на
те¬жината на полимерот (вклучително цврсти

двигател),
каде што силициум диоксидот и графитот се

и, ако има, течни адитиви, но без двигател), и

користат во тежински сооднос во распон од 1:1

б) графитот има
- содржина на јаглерод во распон од 50 до

до 1:10.

99,99 wt.% и

има уште 22 патентни барања

(51) C 07K 16/28
(11) 9427

(13) Т1

ORGETTAS, Janine L.; GARBER, Ellen A.; HSU,
Yen-ming; SU, Lihe; TAYLOR, Frederick R.;

(21) 2019/137

(22) 11/02/2019

(30) US20070919816P 22/03/2007 US;
US20070919938P 22/03/2007 US and

ADAMS, Ralph; ROBINSON, Martyn Kim; SHOCK,
Anthony and TYSON, Kerry Louise
(54) ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ
АНТИТЕЛА, АНТИТЕЛО ДЕРИВАТИ И

US20070920495P 27/03/2007 US

АНТИТЕЛО ФРАГМЕНТИ, КОИШТО

(96) 21/03/2008 EP08742182.2
(97) 19/12/2018 EP2125894
(73) Biogen MA Inc. and UCB Biopharma SPRL
225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

СПЕЦИФИЧНО СЕ ВРЗУВААТ ЗА CD154 И
НИВНИ УПОТРЕБИ

and Allée de la Recherche, 60 1070 Brussels,
BE

(a) VH домен секвенца во согласност со SEQ ID
NO: 1 од Слика 5; и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(b) VL домен секвенца во согласност со SEQ ID

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BROWN, Derek Thomas; POPPLEWELL,

NO: 2 од Слика 6.

Andrew George; BURKLY, Linda C.; FERRANT-

има уште 23 патентни барања

(45) 31/07/2019

(57) 1 Анти-CD 154 антитело или CD 154-негов
врзувачки фрагмент, коeшто содржи:
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

осовини (3, 4, 14, 15, 28, 29) кои се

(51) E 05B 19/00
(11) 9428

(13) Т1

урамнотежуваат во нивната рамнина и делумни

(21) 2019/138

(22) 12/02/2019

вратила (3, 4, 14, 15, 28, 29) кои се поврзани
меѓусебно преку мрежа (7, 20), така што

(45) 31/07/2019
(30) DE102011076778 31/05/2011 DE
(96) 15/02/2012 EP12168050.8

широките страни (8, 23) на вратилото ( 13, 27)
со горна испакната страна (9, 21) и вдлабната

(97) 06/02/2019 EP2530225
(73) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG August-

страна (10, 22), при што вдлабнатата (5, 16)
најблиску до мрежата (7, 20) е на испакнатата

Winkhaus-Strasse 31 48291 Telgte, DE

страна (9, 22) од широките страни (8, 23) и

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

најмалку една од вдлабнатините (6, 16, 24) е
дизајниран како надолжен жлеб наредени на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Spahn, Karl-Heinz and Reckmann, Karin
(54) КЛУЧ ЗА ЦИЛИНДЕР ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ

широките страни (8, 23) и најмалку неколку
вдлабнатини (5) се дизајнирани како серија

(57) 1 Клуч за цилиндер за заклучување со

калоти и се наредени на двете широки страни
(8), што се карактеризира со тоа што

вратило ( 13, 27), со вдлабнати делови (5, 6, 16,

вдлабнатината (6) дизајнирана како надолжен

19, 24) поставени во вратило (13, 27), пришто
вратилото ( 13, 27) е дизајнирано во облик на

жлеб е наредена вон центарот во серија на
вдлабнатини (5) дизајнирани како калоти.

пресек нормален на надолжната оска, на таков
начин што вратилото (13, 27) има две делумни

има уште 5 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H

единица за трансформирање (120)

04N 19/593, H 04N 19/6 H 04N 19/176

конфигурирана да трансформира резидуален

(13) Т1
(22) 12/02/2019

блок добиен со калкулирање разлика помеѓу
оригиналниот блок од постоечкиот блок и

(45) 31/07/2019
(30) KRA 20100074462 31/07/2010 KR and

блокот за предикција за да генерира блок за
трансформирање;

KRA20110062603 28/06/2011 KR
(96) 29/07/2011 EP17160963.9

единица за квантизирање (130) конфигурирана
да го квантизира блокот за трансформирање за

(97) 20/02/2019 EP3211899
(73) M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan
Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu

да генерира квантизиран блок за

Seoul 06586, KR
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

единица за скенирање (131) конфигурирана да
скенира квантизирани коефициенти за

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

трансформирање од квантизираниот блок за
трансформирање за да генерира едно-

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

димензионални (1D) квантизирани коефициенти

(11) 9429
(21) 2019/139

трансформирање користејќи големина на
чекорот на квантизација;

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика,

за трансформирање; и
единица за ентропи кодирање (140)

апаратот содржи:
единица за интра предикција (150)

конфигурирана да ги ентропи-кодира 1D
квантизираните коефициенти за

конфигурирана да генерира блок за предикција
кој кореспондира со постоечки блок согласно

трансформирање,
каде што, кога големината на блокот за

режимот на интра предикција избран од

трансформирање е поголема од 4х4, единицата

множество на режими на интра предикција;

за скенирање (131) ги дели квантизираните
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коефициенти за трансформирање на

единица за генерирање на блок за предикција

множество од под-блокови и ги скенира

(153) конфигурирана за да го генерира блокот

множеството на под-блокови и квантизираните
коефициенти за трансформирање од секој под-

за предикција од постоечкиот блок согласно
избраниот режим на интра предикција;

блок користејќи модел на скенирање определен
согласно со избраниот режим на интра

единица за филтрирање на блок за предикција
(154) конфигурирана за да адаптивно филтрира

предикција,
каде што, кога избраниот режим на интра

некои пиксели за предикција од блокот за
предикција врз база на избраниот режим на

предикција е хоризонтален режим, моделот на

интра предикција и големината на постоечкиот

скенирање е вертикално скенирање,
каде што информацијата која што ја покажува

блок; и
единица за кодирање на режим на предикција

позицијата на последниот коефициент различен
од нула од блокот за трансформација е

(156) конфигурирана за да го енкодира
избраниот режим на интра предикција на

пренесена до декодер, и
каде што единицата за интра предикција (150)

постоечкиот блок користејќи горен режим на
интра предикција од горен блок соседен на

вклучува:

постоечкиот блок и лев режим на интра

единица за генерирање на референтни пиксели
(151) конфигурирана за да генерира

предикција од лев блок соседен на постоечкиот
блок,

референтни пиксели користејќи достапни
референтни пиксели од постоечкиот блок кога

каде што, кога горниот режим на интра
предикција или левиот режим на интра

постојат недостапни референтни пиксели;
единица за филтрирање на референтни

предикција не е достапен, кодирачката единица
на режимот на предикција подесува DC режим

пиксели (152) конфигурирана за да адаптивно

како горен режим на интра предикција или лев

филтрира референтни пиксели соседни на
постоечкиот блок врз база на избраниот режим

режим на интра предикција.

на интра предикција и големината на
постоечкиот блок;

има уште 2 патентни барања
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(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176,

и

H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N

единица за ентропи кодирање (140)

19/182
(11) 9430

(13) Т1

кофигурирана за да го ентропи-кодира
квантизираниот блок,

(21) 2019/140

(22) 12/02/2019
(45) 31/07/2019

каде што единицата за интра предикција (150)
адаптивно ги филтрира референтните пиксели

(30) KRA 20110063288 28/06/2011 KR and
KRA20100074460 31/07/2010 KR

согласно со големината на блокот за
предикција за режимите на интра предикција

(96) 29/07/2011 EP16161927.5

кои што постојат помеѓу хоризонталниот режим

(97) 20/02/2019 EP3059953
(73) M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan

и режимот на интра предикција кои што имааат
насока од 45° во однос на хоризонталниот

Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu
Seoul 06586, KR

режим,
каде што, кога референтните пиксели се

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

филтрирани за втор насочен режим на интра
предикција, референтните пиксели се исто така

лок.8, 1000, Скопје

филтрирани за прв насочен режим на интра

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock
(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

предикција кој што е поблиску до режимот на
интра предикција кој што има насока од 45° во

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика,
апаратот е составен од:

однос на хоризонталниот режим отколку што е
вториот насочен режим на интра предикција,

единица за интра предикција (150)
конфигурирана за да детерминира режим на

каде што вториот и првиот насочен режим на
интра предикција постојат помеѓу

интра предикција, генерира референтни

хоризонталниот режим и режимот на интра

пиксели кои што кореспондираат со
недостапните референтни пиксели, адаптивно

предикција кој што има насока од 45° во однос
на хоризонталниот режим,

да ги филтрира референтните пиксели
согласно со режимот на интра предикција, и да

каде што бројот на режими на интра предикција
врз кои е применет филтерот се зголемува како

генерира блок за предикција користејќи ги
референтните пиксели определени со режимот

што се зголемува големината на блокот за
предикција,

на интра предикција;

каде што единицата за интра предикција (150)

единица за трансформирање (120)
конфигурирана за да трансформира

не ги филтрира референтните пиксели од
блокот за предикција кој што е помал од

резидуален блок, кој што е резидуален сигнал
помеѓу оригиналниот блок и блокот за

претходно определената големина,
каде што единицата за квантизација (130)

предикција генериран од единицата за интра
предикција (150) за да генерира блок за

определува големина на чекорот на
квантизација од претходниот блок за кодирање

трансформација;

на начин на кодирање како предвидувач на

единица за квантизација (130) конфигурирана
за да определи големина на чекор на

големината на чекорот на квантизација на
постоечкиот блок за кодирање кога се

квантизација од постоечкиот блок за кодирање
и да го квантизира блокот за трансформација

недостапни и двете големини на чекорот на
квантизација на левиот блок за кодирање од

користејќи ја големината на чекорот за
квантизација за да генерира квантизиран блок;

постоечкиот блок за кодирање и големината на
чекорот за квантизација од горниот блок за
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кодирање од постоечкиот блок за кодирање.

има уште 1 патентни барања

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)
8A61K47/26
8A61P9/12
8A61K31/55
8A61P35/00
8A61P35/00
8C07D471/04

(51) основен
8A61K39/395
8C07D265/36
8C07D513/08
8C07D513/08
8C07D401/14
8C07D401/14

(11)
9341
9342
9339
9339
9326
9326

8A61K31/517
8A61K31/44
8A61K31/58
8A61P25/00
8C07J3/00
8C07D235/24
8C07D401/04

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
115

8C07D403/12
8A01N43/42
8C07J43/00
8C07J43/00
8C07J43/00
8C07D403/12
8C07D403/12

9327
9332
9335
9335
9335
9379
9379

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D403/14
8C07D413/04
8A01N25/12
8A61L15/18
8A61K8/42
8A61K9/70
8C07D417/04
8C12N1/21
8C12N5/10
8A61P35/00
8G06K7/10
8A61K31/167
8A61K9/00
8A61K48/00
8A61K38/11
8A61K47/10
8A61P17/14
8A61Q7/00
8A61P25/00
8A01N47/36
8C07K14/705
8A61K9/68
8H01M2/16
8C07D401/06
8A61K47/12
8C07K16/24
8A61K31/675
8C07K16/18
8C07K16/46
8F23G5/12
8C08J9/00
8C08J9/16
8C08K3/04
8C08K3/36
8H04N19/117
8A61K31/409
8A61P25/00
8C07D401/04
8A61K39/00
8C07K7/06
8A24B3/12

8C07D403/12
8C07D403/12
8A01N25/08
8A61L15/18
8A61K31/165
8A61K31/165
8C07D417/04
8C07K16/24
8C07K16/24
8C07K16/28
8G06K7/10
8A61K9/06
8A61K9/06
8C12N15/02
8A61K9/14
8A61K9/00
8A61K31/132
8A61K31/132
8C07D401/14
8A01N43/52
8A01K67/027
8A61K31/422
8H01M10/04
8C07D211/40
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K9/00
8C07K16/46
8C07K16/46
8F23G5/00
8C08J9/00
8C08J9/00
8C08J9/00
8C08J9/00
8H04N19/117
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07K16/18
8C07K16/18
8A24B3/12

9379
9379
9391
9392
9387
9387
9399
9363
9363
9395
9348
9398
9398
9352
9401
9406
9407
9407
9408
9410
9415
9416
9417
9418
9365
9365
9419
9421
9421
9423
9426
9426
9426
9426
9430
9375
9375
9375
9355
9355
9380

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8H04N19/117
8H04N19/182
8A61K47/44
8A61K47/00
8B01J35/00
8B01J37/02
8B65H9/10
8A61K31/567
8A61L27/60
8A61M5/31
8C07K16/46
8C07D401/04
8A23G3/48
8C07D207/28
8A61K31/54
8C07D413/14
8C07D417/12
8C12N15/86
8A61K31/57
8C07J1/00
8C07J13/00
8B01F7/00
8C07C249/08
8A61P35/00
8C07D403/04
8C02F1/76
8B29C70/08
8A61K38/18
8A61K47/44
8C07D487/04
8C12N15/09
8C07K16/28
8A61K8/31
8A61K31/553
8A61K9/60
8A61P15/08
8A61K35/16
8A61K31/565
8A61K8/41
8A01N25/00
8A61P21/00
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8H04N19/117
8H04N19/117
8A61K36/315
8A61K47/00
8B01D46/00
8B01D46/00
8B65H3/08
8A61K31/567
8A61L27/24
8A61L27/24
8A01K67/027
8C07D405/14
8A24B15/16
8C07D207/28
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D403/12
8A61K39/12
8C07J43/00
8C07J43/00
8C07J43/00
8C22B3/30
8C22B3/30
8C07D403/12
8C07D403/12
8C02F9/00
8B29C70/44
8A61K38/18
8A61K9/48
8A61K31/4188
8C07K16/24
8C07K16/28
8A61K31/355
8C07D498/04
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K38/55
8A61K31/56
8A61K31/132
8A01N43/52
8C12N15/09

9432
9432
9357
9358
9359
9359
9383
9434
9343
9344
9345
9328
9330
9338
9326
9326
9327
9334
9335
9335
9335
9378
9378
9379
9379
9390
9386
9362
9433
9346
9363
9395
9400
9353
9401
9401
9404
9405
9407
9410
9411

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C12N15/113
8C12N7/00
8H01M4/505
8C07D407/06
8C07D471/20
8C07D498/08
8G09B23/34
8A61K31/167
8A61P35/00
8A01N43/40
8A01N47/16
8C07D403/14
8G06F1/26
8C07K16/18
8A24B3/00
8C12N15/11
8A61K47/18
8H04N19/176
8B65H3/08
8A61L27/26
8C07D403/04
8C07D403/10
8C07D409/14
8C07D413/04
8A23G1/48
8A24D1/18
8A61K31/444
8A61P3/10
8C07D401/04
8C07D295/096
8C07D417/14
8C07D491/052
8A61K31/573
8C07J15/00
8C07J21/00
8C07J5/00
8C02F1/00
8C02F1/56
8A61K31/454
8A61P17/06
8A61K47/24

8C12N15/09
8A61K35/76
8H01M10/04
8C07D211/40
8C07D211/40
8C07D211/40
8G09B23/30
8A61K9/14
8C07D401/14
8A01N43/40
8A01N43/40
8C07D401/14
8G05B15/02
8C07K16/18
8A24B3/12
8C12N15/113
8A61K38/51
8H04N19/117
8B65H3/08
8A61L27/24
8C07D405/14
8C07D405/14
8C07D405/14
8C07D405/14
8A24B15/16
8A24B15/16
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D207/28
8C07D401/14
8C07D403/12
8C07J43/00
8C07J43/00
8C07J43/00
8C07J43/00
8C02F9/00
8C02F9/00
8C07D417/04
8C07D417/04
8A61K9/48

9411
9414
9417
9418
9418
9418
9366
9372
9422
9425
9425
9375
9354
9355
9380
9381
9382
9432
9383
9344
9328
9328
9328
9328
9330
9330
9337
9337
9337
9338
9326
9327
9335
9335
9335
9335
9390
9390
9399
9399
9433

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K9/48
8A61K9/20
8A61K9/50
8A61K31/661
8A61K31/58
8A61M15/00
8A61K9/14
8A61P35/00
8A61P37/00
8A61K31/575
8A61P7/10
8C07D417/14
8A01N47/38
8A61K36/53
8C07D209/42
8C07D279/02
8C07K14/605
8A61K9/14
8A61P11/00
8A61K31/5383
8F03B11/02
8F03B3/18
8C08L25/04
8H04N19/176
8H04N19/46
8A61K31/4025
8H04L1/16
8G05F1/66
8A61K38/48
8A61K47/10
8C12N9/88
8H04N19/46
8A61K9/06
8B01D46/00
8B01D53/94
8F01N3/035
8A61P21/00
8A61P37/00
8A61K47/14
8C07K16/00
8C12N15/85
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8A61K9/48
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61P25/28
8A61K9/06
8A61K9/06
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K38/55
8A61K31/56
8A61K31/56
8C07D401/14
8A01N43/52
8A61K36/185
8C07D209/42
8C07D211/40
8C07K14/605
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K9/00
8F03B11/02
8F03B11/02
8C08J9/00
8H04N19/159
8H04N19/117
8C07D401/14
8H04L5/00
8G05B15/02
8C12N9/64
8A61K38/51
8A61K38/51
8H04N19/117
8A61K36/315
8B01D46/00
8B01D46/00
8B01D46/00
8C12N15/113
8C07D487/04
8A61K39/395
8A01K67/027
8A01K67/027

9433
9396
9396
9347
9398
9398
9401
9401
9404
9405
9405
9408
9410
9412
9413
9418
9367
9372
9372
9419
9424
9424
9426
9429
9430
9375
9376
9354
9377
9382
9382
9432
9357
9359
9359
9359
9385
9431
9341
9345
9345

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D409/04
8C07D409/12
8A47C17/16
8A24B15/16
8A61K31/495
8C07D401/14
8C07D519/00
8A61P35/00
8C07D403/12
8C07D413/04
8A61P3/04
8C07J7/00
8H04L12/14
8C22B3/16
8A61P29/00
8C07D405/12
8A61Q17/00
8A61K31/426
8A61P19/02
8A61P29/00
8C07K14/705
8A61P5/00
8C07F9/6506
8C12N1/19
8A61K39/395
8A61K9/28
8A61P39/04
8C12N15/11
8A61K45/06
8A61M39/22
8C07K14/775
8A61K38/00
8A61K47/08
8A61K48/00
8A61K31/132
8A61P35/00
8C07D487/04
8A61K31/712
8A61K36/185
8A61K31/404
8C12N15/90

8C07D405/14
8C07D405/14
8A47C7/02
8A24B15/16
8C07D207/28
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8A01N43/42
8C07J43/00
8H04L12/14
8C22B3/30
8C07D403/12
8C07D403/12
8A61K31/165
8C07D417/04
8C07D417/04
8C07D417/04
8C07K14/705
8A61K31/4188
8A61K31/4188
8C07K16/24
8C07K16/28
8A61K9/20
8A61K9/20
8C07H21/04
8A61K9/06
8A61K9/06
8C07K14/775
8A61K9/14
8A61K9/00
8A61K9/00
8A61K31/132
8C07D401/14
8C07D401/14
8C12N15/09
8A61K36/185
8C07D209/42
8A01K67/027

9328
9328
9329
9330
9338
9326
9326
9327
9327
9327
9332
9335
9336
9378
9379
9379
9387
9399
9399
9399
9394
9346
9346
9363
9395
9396
9396
9397
9398
9398
9349
9401
9406
9406
9407
9408
9408
9411
9412
9413
9415

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D401/04
8C07D498/20
8B01D53/80
8A61K39/395
8H04W52/14
8C07K16/28
8F03B15/06
8E05B19/00
8H04N19/159
8H04N19/593
8H04N19/61
8H04N19/182
8C07D211/48
8H04L1/00
8G05B19/04
8H02J3/14
8C12N9/64
8C12N15/113
8A61K9/00
8B01J23/44
8F01N3/10
8F42B3/02
8C12N15/113
8C07D519/00
8A61K47/02
8A61K9/00
8A61L27/26
8A61L27/56
8A61F2/30
8A61K38/39
8C07D209/10
8C07D209/12
8C07K14/235
8C07D401/14
8A01N43/42
8A61K31/7008
8A61K39/12
8C07K14/005
8C07J43/00
8C22B3/30
8A61P37/00
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8C07D211/40
8C07D211/40
8C02F1/24
8A61K39/395
8H04L5/00
8C07K16/28
8F03B11/02
8E05B19/00
8H04N19/159
8H04N19/159
8H04N19/159
8H04N19/117
8C07D401/14
8H04L5/00
8G05B15/02
8G05B15/02
8C12N9/64
8C12N15/113
8A61K36/315
8B01D46/00
8B01D46/00
8F42B3/087
8C12N15/113
8C07D487/04
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61L27/24
8A61L27/24
8A61L27/24
8A61L27/24
8C07D405/14
8C07D405/14
8A61K39/295
8C07D401/14
8A01N43/42
8A61K31/70
8A61K39/12
8A61K39/12
8C07J43/00
8C22B3/30
8C07D403/12

9418
9418
9368
9369
9371
9373
9424
9428
9429
9429
9429
9430
9375
9376
9354
9354
9377
9381
9357
9359
9359
9384
9385
9431
9341
9341
9343
9343
9344
9344
9328
9328
9331
9337
9332
9333
9334
9334
9335
9378
9379

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

8C02F103/42
8B29C70/54
8A61K31/165
8A61P35/00
8A61K31/4725
8A61K31/506
8A61P11/00
8A61K31/4188
8A61K31/55
8A61P1/04
8C07K16/24
8A61K31/4745
8C07D491/052
8A61K31/573
8A61K31/355
8A61K9/00
8C07K16/18
8C12P21/06
8A61P17/10
8A61P31/12
8C07D519/00
8A61K9/00
8A61K31/711
8C12N15/09
8A61K35/76
8C07D417/06
8A61K45/06
8C07D471/04
8A61K39/395
8G09B23/30
8G09B23/32
8B01D53/50
8C02F103/18
8A61K38/00
8H04L5/00
8A61P11/06
8A01P3/00
8C08J9/14
8C07K14/545
8A61K31/4545
8C07D401/14

8C02F9/00
8B29C70/44
8A61K31/165
8A61P35/00
8C07D417/04
8C07D417/04
8A61K31/58
8A61K31/4188
8A61K31/4188
8C07K16/24
8C07K16/24
8C07K16/28
8C07K16/28
8A61K9/06
8A61K31/355
8A61K31/355
8C07K16/18
8C12N15/02
8C07D498/04
8C07D498/04
8C07D498/04
8A61K9/00
8C12N15/09
8C12N15/09
8A61K35/76
8C07D211/40
8C07D471/04
8C07D471/04
8A61K39/395
8G09B23/30
8G09B23/30
8C02F1/24
8C02F1/24
8A61K38/00
8H04L5/00
8A61K9/14
8A01N43/40
8C08J9/00
8C07K14/545
8C07D401/14
8C07D401/14

9390
9386
9387
9388
9399
9399
9360
9346
9346
9363
9363
9395
9395
9398
9400
9400
9351
9352
9353
9353
9353
9406
9411
9411
9414
9418
9364
9364
9365
9366
9366
9368
9368
9370
9371
9372
9425
9426
9374
9375
9375

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C12N15/57
8G01N33/543
8G01N33/577
8A24B15/18
8A61K31/713
8H04N19/157
8H04N19/593
8A61K36/315
8F41H11/14
8A61K31/538
8A61L27/54
8A61L27/24
8A01K67/027
8C07D405/14
8A47C7/02
8A61K39/295
8C07D413/04
8C07D405/12
8C07J31/00
8C22B3/24
8C22B3/42
8A61K31/4184
8C07D413/12
8C02F103/00
8C02F9/00
8E04H4/16
8B29C70/48
8A61P29/00
8A61P11/06
8A61K39/395
8C07K16/46
8A61P25/28
8C07F9/24
8H02J5/00
8A61K47/44
8A61P1/16
8A61P3/04
8A61P15/00
8A61P15/14
8A61K38/55
8A61K31/00
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8C12N9/64
8C07K16/18
8C07K16/18
8A24B3/12
8C12N15/113
8H04N19/117
8H04N19/117
8A61K36/315
8F42B3/087
8C07D265/36
8A61L27/24
8A61L27/24
8A01K67/027
8C07D405/14
8A47C7/02
8A61K39/295
8C07D401/14
8C07D403/12
8C07J43/00
8C22B3/30
8C22B3/30
8C07D403/12
8C07D403/12
8C02F9/00
8C02F9/00
8C02F9/00
8B29C70/44
8A61K31/165
8C07D417/04
8C07K16/24
8C07K16/24
8A61P25/28
8A61P25/28
8G06K7/10
8A61K31/355
8C07D498/04
8C07D498/04
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K38/55
8A61K9/00

9377
9355
9355
9380
9381
9432
9432
9357
9384
9342
9343
9344
9345
9328
9329
9331
9326
9327
9335
9378
9378
9379
9379
9390
9390
9390
9386
9387
9399
9363
9363
9347
9347
9348
9400
9353
9353
9401
9401
9404
9406

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61K47/34
8C07D401/14
8A01N25/32
8A01N43/52
8A01N61/00
8A61P31/12
8C07K14/005
8A61K9/56
8H01M4/02
8A61K31/4412
8C07D211/40
8C07D407/04
8A61K31/5377
8A61P35/00
8A61K47/02
8G01N33/49
8A61K38/26
8C02F1/24
8C12N9/96
8A61K31/57
8A61K9/00
8A61K9/46
8C07D401/14
8A01N43/56
8H04N19/176
8G01N33/68
8A24B15/22
8A61P3/00
8B01J23/42
8C07D487/04
8C07J41/00
8C07J51/00
8A61K39/395
8C07D265/36
8A47C31/12
8A23G4/06
8A24B15/30
8A61P25/18
8A61P25/24
8A61P25/28
8A61K31/70

8A61K9/00
8C07D401/14
8A01N43/52
8A01N43/52
8A01N43/52
8C07D209/42
8A61K35/76
8A61K31/422
8H01M10/04
8C07D211/40
8C07D211/40
8C07D211/40
8C07D471/04
8C07D471/04
8A61K39/395
8G09B23/30
8C07K14/605
8C02F1/24
8A61K38/00
8A61K9/14
8A61K9/00
8A61K9/00
8C07D487/04
8A01N43/40
8H04N19/117
8C07K16/18
8A24B3/12
8A61K38/51
8B01D46/00
8C07D487/04
8C07J7/00
8C07J7/00
8A61K39/395
8C07D265/36
8A47C7/02
8A24B15/16
8A24B15/16
8C07D207/28
8C07D207/28
8C07D207/28
8A61K31/70

9406
9408
9410
9410
9410
9413
9414
9416
9417
9418
9418
9418
9364
9364
9365
9366
9367
9368
9370
9372
9419
9419
9420
9425
9430
9355
9380
9382
9359
9431
9340
9340
9341
9342
9329
9330
9330
9338
9338
9338
9333

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D235/30
8C02F1/52
8A01N25/08
8A61L15/46
8B29C70/44
8A61Q19/10
8A61P11/00
8A61K31/573
8A61P19/02
8A61P19/02
8H04L5/00
8A61K31/404
8A61K47/14
8A61K31/40
8A61K9/06
8A61P13/12
8A61P3/06
8A61P3/10
8A61K39/395
8A61K47/14
8A61P37/08
8C07D498/04
8C12N15/82
8A61K31/7125
8A61K8/97
8A61P17/14
8A61Q7/00
8C07K14/535
8C12N15/86
8A61K31/422
8A61P35/00
8C07D401/12
8C07D409/04
8C07D413/06
8A61K39/00
8A61K47/26
8A61K9/00
8A61K9/19
8C12N9/14
8C07D487/04
8F23C7/00
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8C07D403/12
8C02F9/00
8A01N25/08
8A61L15/18
8B29C70/44
8A61K31/165
8C07D417/04
8A61K31/58
8A61K38/18
8A61K38/18
8H04L5/00
8A61K9/48
8A61K9/48
8A61K9/06
8A61K9/06
8C07D498/04
8C07D498/04
8C07D498/04
8A61K38/55
8A61K9/00
8C07D401/14
8C07D401/14
8A01N43/52
8C12N15/09
8A61K36/185
8A61K36/185
8A61K36/185
8A61K35/76
8A61K35/76
8A61K31/422
8C07D211/40
8C07D211/40
8C07D211/40
8C07D211/40
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K38/00
8C07D487/04
8F23G5/00

9379
9390
9391
9392
9386
9387
9399
9360
9361
9362
9393
9433
9433
9398
9398
9353
9353
9353
9404
9406
9408
9408
9410
9411
9412
9412
9412
9414
9414
9416
9418
9418
9418
9418
9365
9365
9365
9365
9370
9420
9423

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A01N45/02
8C07K16/28
8H04N19/117
8H04N19/593
8H04N19/82
8H04L5/00
8G05B15/02
8H04L12/28
8H05B37/02
8A61K38/51
8H04N19/82
8A61K31/519
8C07J7/00
8A61L27/24
8A61L27/20
8C07D209/14
8C07D405/04
8C07K14/025
8C07D513/08
8C07D417/04
8A61K31/485
8A61K31/7012
8A61P11/00
8B01D11/04
8C07D403/12
8E04H4/12
8A01N43/08
8A61K31/58
8A61K9/00
8A61K38/18
8A61K38/17
8A61K9/10
8A61P37/06
8C12N1/15
8A61K31/4196
8H02J7/02
8H04B5/00
8C07H21/04

8A01N43/40
8C07K16/28
8H04N19/159
8H04N19/117
8H04N19/117
8H04L5/00
8G05B15/02
8G05B15/02
8G05B15/02
8A61K38/51
8H04N19/117
8C07D487/04
8C07J7/00
8A61L27/24
8A61L27/24
8C07D405/14
8C07D405/14
8A61K39/295
8C07D513/08
8C07D401/14
8A01N43/42
8A61K31/70
8A61K31/70
8C22B3/30
8C07D403/12
8C02F9/00
8A01N25/08
8A61K31/58
8A61K31/58
8A61K38/18
8C07K14/705
8A61K9/48
8C07K16/24
8C07K16/24
8A61K9/20
8G06K7/10
8G06K7/10
8C07H21/04

9425
9427
9429
9430
9430
9376
9354
9354
9354
9382
9432
9431
9340
9343
9344
9328
9328
9331
9339
9326
9332
9333
9333
9378
9379
9390
9391
9360
9360
9361
9394
9433
9363
9363
9396
9348
9348
9397

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K9/12
8C12N15/02
8C07D498/04
8A61K9/72
8A61P7/04
8A61K31/56
8A61P25/00
8A61K31/4523
8A61P17/00
8C07D413/14
8A01N43/90
8A01K67/027
8A61P33/00
8H01M10/04
8H01M10/052
8A61K31/496
8A61P3/04
8B01D53/64
8C02F1/38
8C02F101/20
8C07F5/04
8C07K16/28
8A61K31/4545
8C07D401/14
8F23G5/00
8A01N43/90
8H04N19/82
8H04N19/157
8A61P19/02
8A61K31/437
8A61K31/4375
8C07D403/04
8C07D487/04
8C07K14/47
8A61P17/06
8F42B3/087
8A61P15/00

8A61K9/06
8C12N15/02
8C07D498/04
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K31/56
8A61K31/56
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A01N43/52
8A01K67/027
8A61K31/422
8H01M10/04
8H01M10/04
8C07D471/04
8C07K14/605
8C02F1/24
8C02F1/24
8C02F1/24
8C07D487/04
8C07K16/46
8C07D401/14
8C07D401/14
8F23G5/00
8A01N43/40
8H04N19/159
8H04N19/117
8C07K14/545
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07K16/18
8A61K36/315
8F42B3/087
8A61K31/567
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9398
9352
9353
9401
9401
9405
9405
9408
9408
9408
9410
9415
9416
9417
9417
9364
9367
9368
9368
9368
9420
9421
9422
9422
9423
9425
9429
9430
9374
9375
9375
9375
9375
9355
9357
9384
9434

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abbvie Inc.
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.
Ablynx N.V.
Ablynx N.V.
Ablynx N.V.
Ablynx N.V.
Ablynx N.V.
Affimed GmbH
Affimed GmbH
Affimed GmbH
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.

(51)
A 61P 35/00
A 61K 45/06
A 61K 31/5377
A 61K 31/496
C 07D 471/04
C 07D 209/12
C 07D 413/04
C 07D 409/14
C 07D 409/12
C 07D 409/04
C 07D 405/14
C 07D 405/04
C 07D 403/10
C 07D 403/04
C 07D 401/04
C 07D 209/14
C 07D 209/10
A 61L 27/56
A 61L 27/24
A 61L 27/26
A 61L 27/54
A 61L 27/60
A 61K 9/00
A 61K 47/14
A 61K 47/26
A 61K 47/02
A 61K 39/395
C 07K 16/46
C 07K 16/28
C 07K 16/18
A 01N 43/42
A 61K 31/44
A 61K 31/485
A 61P 3/04
A 61K 39/395
A 61P 35/00
A 61K 31/55
122

(11)
MK/P/2018/0681
MK/P/2018/0681
MK/P/2018/0681
MK/P/2018/0681
MK/P/2018/0681
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0053
MK/P/2019/0072
MK/P/2019/0072
MK/P/2019/0072
MK/P/2019/0072
MK/P/2019/0072
MK/P/2019/0074
MK/P/2019/0074
MK/P/2019/0074
MK/P/2019/0074
MK/P/2019/0074
MK/P/2019/0130
MK/P/2019/0130
MK/P/2019/0130
MK/P/2019/0058
MK/P/2019/0058
MK/P/2019/0058
MK/P/2019/0058
MK/P/2018/0688
MK/P/2019/0065
MK/P/2019/0065

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Amgen Inc.
Andritz AG
Andritz AG
Andritz AG
Andritz AG
Andritz AG
Andritz AG
Andritz AG
Astrazeneca AB
Astrazeneca AB
Astrazeneca AB
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Australian Biomedical Company Pty Ltd
Australian Biomedical Company Pty Ltd
Australian Biomedical Company Pty Ltd
Australian Biomedical Company Pty Ltd
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BASF Corporation
BIO.LO.GA. S.r.l.
BIO.LO.GA. S.r.l.

C 07D 513/08
C 07D 413/06
C 07D 409/04
C 07D 407/06
A 61K 31/4412
A 61P 35/00
C 07D 211/40
C 07D 279/02
C 07D 401/04
C 07D 401/06
C 07D 401/12
C 07D 417/06
C 07D 471/20
C 07D 498/08
C 07D 407/04
C 07D 498/20
C 02F 103/18
C 02F 101/20
C 02F 1/38
C 02F 1/24
B 01D 53/80
B 01D 53/64
B 01D 53/50
A 61K 31/538
A 61P 9/12
C 07D 265/36
E 05B 19/00
A 61K 31/70
A 61K 31/7008
A 61K 31/7012
A 61P 11/00
F 01N 3/10
B 01D 46/00
B 01D 53/94
B 01J 23/42
B 01J 23/44
B 01J 35/00
B 01J 37/02
F 01N 3/035
A 61K 9/00
A 61K 31/355
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MK/P/2019/0065
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2019/0128
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2018/0687
MK/P/2019/0073
MK/P/2019/0073
MK/P/2019/0073
MK/P/2019/0138
MK/P/2019/0059
MK/P/2019/0059
MK/P/2019/0059
MK/P/2019/0059
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2018/0769
MK/P/2019/0109
MK/P/2019/0109

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

BIO.LO.GA. S.r.l.
BIO.LO.GA. S.r.l.
BIOM'UP
BIOM'UP
BIOM'UP
BIOM'UP
Baxalta Incorporated
Baxalta Incorporated
Baxalta Incorporated
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer CropScience AG
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim International GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Cerenis Therapeutics Holding SA
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 47/44
A 61K 8/31
G 09B 23/32
G 09B 23/34
G 09B 23/30
G 01N 33/49
A 61P 7/02
A 61P 7/04
A 61K 38/37
A 01N 25/08
A 01N 25/12
A 01N 43/08
C 12N 15/82
A 01N 61/00
A 01N 47/38
A 01N 47/36
A 01N 43/52
A 01N 25/32
A 01N 25/00
A 01N 43/90
A 61K 31/567
A 61P 15/00
A 61K 47/18
A 61K 47/10
A 61K 38/51
A 61P 3/00
C 12N 9/88
A 61K 31/404
A 61K 47/14
A 61K 47/24
A 61K 47/44
A 61K 9/48
A 61K 9/10
A 61K 31/58
A 61K 31/573
A 61P 11/00
A 61K 9/00
C 07K 14/775
A 61K 31/167
A 61P 11/06
A 61P 11/00
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MK/P/2019/0109
MK/P/2019/0109
MK/P/2018/0685
MK/P/2018/0685
MK/P/2018/0685
MK/P/2018/0685
MK/P/2018/0713
MK/P/2018/0713
MK/P/2018/0713
MK/P/2018/0715
MK/P/2018/0715
MK/P/2018/0715
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2018/0719
MK/P/2019/0084
MK/P/2019/0084
MK/P/2018/0705
MK/P/2018/0705
MK/P/2018/0705
MK/P/2018/0705
MK/P/2018/0705
MK/P/2019/0083
MK/P/2019/0083
MK/P/2019/0083
MK/P/2019/0083
MK/P/2019/0083
MK/P/2019/0083
MK/P/2018/0768
MK/P/2018/0768
MK/P/2018/0768
MK/P/2018/0768
MK/P/2019/0056
MK/P/2018/0692
MK/P/2018/0692
MK/P/2018/0692

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chintala, Sandeep Kumar
Chintala, Sandeep Kumar
Chintala, Sandeep Kumar
Chintala, Sandeep Kumar
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Chronos Therapeutics Limited
Critical Solutions International, Inc.
Critical Solutions International, Inc.
Critical Solutions International, Inc.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
DS Smith Packaging France

A 61K 9/14
A 61K 31/57
A 61M 15/00
A 61K 9/00
A 61K 45/06
A 61K 31/58
A 61M 39/22
A 61K 9/06
A 61K 9/12
A 61K 31/167
A 61K 31/40
A 61K 31/573
H 02J 7/02
H 04B 5/00
H 02J 5/00
G 06K 7/10
A 61K 31/409
A 61K 31/4025
A 61K 31/4375
A 61K 31/4545
A 61P 25/00
C 07D 211/48
C 07D 401/04
C 07D 401/14
C 07D 403/04
A 61K 31/437
C 07D 487/04
C 07D 403/14
F 42B 3/02
F 42B 3/087
F 41H 11/14
C 02F 103/42
C 02F 103/00
C 02F 1/76
C 02F 1/56
E 04H 4/16
C 02F 1/00
C 02F 9/00
E 04H 4/12
C 02F 1/52
B 65H 9/10
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MK/P/2018/0692
MK/P/2018/0692
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2018/0717
MK/P/2019/0016
MK/P/2019/0016
MK/P/2019/0016
MK/P/2019/0016
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0697
MK/P/2018/0707
MK/P/2018/0707
MK/P/2018/0707
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0714
MK/P/2018/0706

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

DS Smith Packaging France
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daiichi Sankyo Company, Limited
Damian, Gabriel C.
Damian, Gabriel C.
Deltour, Carmen
Deltour, Carmen
Deltour, Carmen
Deltour, Carmen
Deltour, Carmen
Deltour, Carmen
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eisai R&D Management Co., Ltd.
Eleven Biotherapeutics, Inc.
Eleven Biotherapeutics, Inc.
Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
GENKYOTEX
GENKYOTEX
GENKYOTEX
Galderma S.A.

B 65H 3/08
C 07K 16/28
C 07D 491/052
A 61P 35/00
A 61K 39/395
A 61K 31/4745
A 61L 15/18
A 61L 15/46
A 24B 15/30
A 24B 15/16
A 23G 4/06
A 23G 3/48
A 23G 1/48
A 24D 1/18
A 61K 39/395
A 61P 1/04
C 12N 5/10
C 12N 15/09
C 12N 1/21
C 12N 1/19
A 61P 37/06
C 07K 16/24
C 07K 16/46
C 12N 1/15
A 61P 19/02
C 07K 14/545
C 07D 401/14
A 61P 35/00
A 61K 31/4545
A 61K 39/00
A 61K 39/395
A 61K 47/02
C 07K 16/24
A 61K 47/26
A 61K 9/00
A 61K 9/19
A 61K 47/12
A 61K 39/295
C 07K 14/025
C 07K 14/235
A 61K 9/06
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MK/P/2018/0706
MK/P/2019/0104
MK/P/2019/0104
MK/P/2019/0104
MK/P/2019/0104
MK/P/2019/0104
MK/P/2019/0101
MK/P/2019/0101
MK/P/2019/0055
MK/P/2019/0055
MK/P/2019/0055
MK/P/2019/0055
MK/P/2019/0055
MK/P/2019/0055
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0949
MK/P/2018/0695
MK/P/2018/0695
MK/P/2019/0132
MK/P/2019/0132
MK/P/2019/0132
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2018/0684
MK/P/2019/0057
MK/P/2019/0057
MK/P/2019/0057
MK/P/2018/0923

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Galderma S.A.
Galderma S.A.
Galderma S.A.
Galderma S.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
Giuliani S.p.A.
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical Co., Ltd.
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
HE3DA s.r.o.
HE3DA s.r.o.
HE3DA s.r.o.
HE3DA s.r.o.
HE3DA s.r.o.
Hanmi Science Co., Ltd.
Hanmi Science Co., Ltd.

A 61P 17/06
A 61K 9/00
A 61K 47/44
A 61K 36/315
A 61K 36/185
A 61K 8/97
A 61P 17/14
A 61Q 7/00
A 61K 36/53
A 61K 31/132
A 61K 8/41
A 61P 17/14
A 61Q 7/00
C 07D 519/00
C 07D 498/04
A 61P 31/12
A 61K 31/553
A 61P 3/06
A 61P 3/10
A 61P 1/16
A 61P 13/12
A 61P 17/10
A 61P 3/04
A 61K 31/56
A 61K 31/565
A 61K 31/575
A 61P 25/00
A 61P 7/10
A 61K 31/495
A 61P 25/18
A 61P 25/24
A 61P 25/28
C 07D 207/28
C 07D 295/096
H 01M 10/04
H 01M 4/505
H 01M 4/02
H 01M 10/052
H 01M 2/16
A 61P 3/04
A 61K 38/26
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MK/P/2018/0923
MK/P/2018/0923
MK/P/2018/0923
MK/P/2018/0923
MK/P/2018/0720
MK/P/2018/0720
MK/P/2018/0720
MK/P/2018/0720
MK/P/2018/0720
MK/P/2019/0115
MK/P/2019/0115
MK/P/2019/0115
MK/P/2019/0115
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0063
MK/P/2019/0113
MK/P/2019/0113
MK/P/2019/0113
MK/P/2019/0113
MK/P/2019/0113
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0066
MK/P/2019/0127
MK/P/2019/0127
MK/P/2019/0127
MK/P/2019/0127
MK/P/2019/0127
MK/P/2018/0686
MK/P/2018/0686

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Hanmi Science Co., Ltd.
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE (INSERM)
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Intellikine, LLC
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Janssen Pharmaceutica NV
Katholieke Universiteit Leuven
Katholieke Universiteit Leuven
Katholieke Universiteit Leuven
Levicept Ltd.
Levicept Ltd.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
128

C 07K 14/605

MK/P/2018/0686 T1

C 07K 16/28
C 07D 487/04
C 07F 5/04
C 07D 401/14
A 61K 31/54
A 61P 35/00
C 07D 401/14
C 07D 413/04
C 07D 413/14
C 07D 417/04
C 07D 417/14
C 07D 471/04
C 07D 519/00
C 07H 21/04
C 12N 15/11
A 01N 43/90
A 01N 45/02
A 01N 47/16
A 01P 3/00
A 01N 43/40
A 01N 43/56
A 61K 31/426
A 61K 31/454
A 61K 31/4725
A 61K 31/506
C 07D 417/04
A 61P 11/06
A 61P 17/06
A 61P 19/02
A 61P 29/00
A 61P 11/00
A 61K 31/404
C 07D 209/42
A 61P 31/12
C 07K 14/705
A 61K 38/17
H 04N 19/593
H 04N 19/117
H 04N 19/182
H 04N 19/176

MK/P/2018/0693
MK/P/2019/0129
MK/P/2019/0129
MK/P/2019/0129
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0051
MK/P/2019/0107
MK/P/2019/0107
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0135
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0108
MK/P/2019/0120
MK/P/2019/0120
MK/P/2019/0120
MK/P/2019/0102
MK/P/2019/0102
MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0078

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
M&K Holdings Inc.
MGH Burners Limited
MGH Burners Limited
MGH Burners Limited
MT Aerospace AG
MT Aerospace AG
MT Aerospace AG
MT Aerospace AG
Medimmune Limited
Medimmune Limited
Medimmune Limited
Medimmune Limited
Medimmune Limited
Medimmune Limited
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.

H 04N 19/157
H 04N 19/82
H 04N 19/46
H 04N 19/61
H 04N 19/593
H 04N 19/176
H 04N 19/117
H 04N 19/82
H 04N 19/159
H 04N 19/117
H 04N 19/157
H 04N 19/176
H 04N 19/182
H 04N 19/593
H 04N 19/82
H 04N 19/46
F 23G 5/12
F 23G 5/00
F 23C 7/00
B 29C 70/54
B 29C 70/48
B 29C 70/44
B 29C 70/08
A 61P 35/00
A 61K 35/76
C 12N 7/00
C 12N 15/86
C 07K 14/535
C 07K 14/005
A 61K 51/08
A 61K 49/08
A 61K 103/20
A 61K 49/14
A 61K 103/00
A 61K 38/18
A 61P 19/02
A 61K 38/18
A 61P 19/02
A 61K 31/00
A 61K 47/08
A 61K 47/10
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MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0078
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0139
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0140
MK/P/2019/0133
MK/P/2019/0133
MK/P/2019/0133
MK/P/2018/0710
MK/P/2018/0710
MK/P/2018/0710
MK/P/2018/0710
MK/P/2018/0712
MK/P/2019/0121
MK/P/2019/0121
MK/P/2019/0121
MK/P/2019/0121
MK/P/2019/0121
MK/P/2018/0718
MK/P/2018/0718
MK/P/2018/0718
MK/P/2018/0718
MK/P/2018/0718
MK/P/2018/0766
MK/P/2018/0766
MK/P/2018/0767
MK/P/2018/0767
MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0114

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Merial, Inc.
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
Monash University
NITTO DENKO CORPORATION
NITTO DENKO CORPORATION
NITTO DENKO CORPORATION
National Center of Neurology and Psychiatry
National Center of Neurology and Psychiatry
National Center of Neurology and Psychiatry
National Center of Neurology and Psychiatry
National Center of Neurology and Psychiatry
National Center of Neurology and Psychiatry
Net2Text Limited
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Neurimmune Holding AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG

A 61K 48/00
A 61K 47/34
A 61K 9/00
A 61K 47/14
A 61P 33/00
A 61K 31/422
A 61K 9/56
A 61K 9/68
A 61P 35/00
A 61P 7/04
A 61P 15/14
A 61K 9/72
A 61K 9/60
A 61P 15/08
A 61K 38/00
A 61K 38/11
A 61K 9/14
A 61P 15/00
C 12N 15/113
C 12N 15/11
A 61K 31/713
A 61K 31/7125
C 12N 15/113
C 12N 15/09
A 61P 21/00
A 61K 31/712
A 61K 31/711
H 04L 12/14
C 07K 16/18
C 07K 14/47
G 01N 33/577
G 01N 33/68
A 61K 39/00
G 01N 33/543
C 07K 7/06
A 61K 47/00
A 61K 31/4188
A 61K 31/55
C 07D 487/04
A 61P 5/00
C 07F 9/6506
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MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0114
MK/P/2019/0126
MK/P/2019/0126
MK/P/2019/0126
MK/P/2019/0126
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2019/0106
MK/P/2018/0704
MK/P/2018/0704
MK/P/2018/0704
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0116
MK/P/2019/0068
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0773
MK/P/2018/0771
MK/P/2019/0039
MK/P/2019/0039
MK/P/2019/0039
MK/P/2019/0039
MK/P/2019/0039

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
OUTOTEC (FINLAND) OY
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pham Thi Kim, Loan
Pham Thi Kim, Loan
Pham Thi Kim, Loan
Pilzkulturen Wesjohann GbR
R. J. Reynolds Tobacco Company
R. J. Reynolds Tobacco Company
R. J. Reynolds Tobacco Company
R. J. Reynolds Tobacco Company
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/20
A 61K 31/4196
A 61K 9/28
A 61K 9/50
A 61P 39/04
A 61P 17/00
C 07D 487/04
C 07D 417/14
C 07D 413/14
C 07D 401/14
A 61P 37/08
A 61P 35/00
A 61K 31/4523
C 07D 498/04
A 61P 25/00
C 22B 3/42
C 22B 3/30
C 22B 3/24
C 22B 3/16
C 07C 249/08
B 01F 7/00
B 01D 11/04
C 07D 519/00
A 61K 31/519
A 61P 37/00
C 07D 487/04
A 47C 17/16
A 47C 31/12
A 47C 7/02
A 01G 1/04
A 24B 3/00
A 24B 15/22
A 24B 15/18
A 24B 3/12
A 01K 67/027
C 07K 16/00
C 07K 16/46
C 12N 15/85
A 01K 67/027
C 12N 15/90
C 07K 14/705
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MK/P/2019/0105
MK/P/2019/0105
MK/P/2019/0105
MK/P/2019/0105
MK/P/2019/0105
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2019/0111
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2018/0701
MK/P/2019/0077
MK/P/2019/0077
MK/P/2019/0077
MK/P/2019/0077
MK/P/2019/0054
MK/P/2019/0054
MK/P/2019/0054
MK/P/2018/0772
MK/P/2018/0703
MK/P/2018/0703
MK/P/2018/0703
MK/P/2018/0703
MK/P/2019/0070
MK/P/2019/0070
MK/P/2019/0070
MK/P/2019/0070
MK/P/2019/0125
MK/P/2019/0125
MK/P/2019/0125

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Retrophin, Inc.
Retrophin, Inc.
Retrophin, Inc.
Richter Gedeon Nyrt.
Richter Gedeon Nyrt.
Richter Gedeon Nyrt.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
SELVITA S.A.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sage Therapeutics, Inc.
Sewon Cellontech Co., Ltd
Sewon Cellontech Co., Ltd
Sewon Cellontech Co., Ltd
Sewon Cellontech Co., Ltd
Sewon Cellontech Co., Ltd

C 07F 9/24
A 61K 31/661
A 61P 25/28
C 07J 7/00
C 07J 41/00
C 07J 51/00
A 61K 9/46
A 61K 31/675
A 61K 31/5383
A 61K 9/00
C 07D 413/04
C 07D 401/04
C 07D 403/14
C 07D 403/12
C 07D 403/04
C 07D 413/12
C 07D 405/12
C 07D 235/30
C 07D 235/24
A 61P 37/00
A 61P 35/00
A 61P 29/00
A 61K 31/4184
C 07J 21/00
C 07J 3/00
C 07J 31/00
C 07J 43/00
C 07J 5/00
C 07J 7/00
A 61K 31/57
C 07J 13/00
C 07J 1/00
A 61P 25/00
A 61K 31/58
A 61K 31/573
C 07J 15/00
A 61M 5/31
A 61L 27/26
A 61L 27/24
A 61L 27/20
A 61F 2/30
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MK/P/2019/0038
MK/P/2019/0038
MK/P/2019/0038
MK/P/2019/0075
MK/P/2019/0075
MK/P/2019/0075
MK/P/2019/0131
MK/P/2019/0131
MK/P/2019/0131
MK/P/2019/0131
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2018/0702
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0069
MK/P/2019/0071
MK/P/2019/0071
MK/P/2019/0071
MK/P/2019/0071
MK/P/2019/0071

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Sewon Cellontech Co., Ltd
Shire Viropharma Incorporated
Shire Viropharma Incorporated
Shire Viropharma Incorporated
Shire Viropharma Incorporated
Siapro Hydro Power GesmbH
Siapro Hydro Power GesmbH
Siapro Hydro Power GesmbH
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Smartswitch Pty Ltd
Sun Patent Trust
Sun Patent Trust
Sun Patent Trust
Sun Patent Trust
Sun Patent Trust
Sun Patent Trust
Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)
Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)
Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)
Synthos S.A.
Synthos S.A.
Synthos S.A.
Synthos S.A.
Synthos S.A.
Synthos S.A.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
The Regents of the University of California
The University of Chicago
The University of Chicago
Translate Bio, Inc.
Translate Bio, Inc.
Translate Bio, Inc.
UCB Biopharma SPRL

A 61K 38/39
A 61K 35/16
A 61K 38/55
A 61K 39/395
A 61P 37/00
F 03B 3/18
F 03B 15/06
F 03B 11/02
H 04L 12/28
H 05B 37/02
H 02J 3/14
G 06F 1/26
G 05F 1/66
G 05B 19/04
G 05B 15/02
H 04L 5/00
H 04W 52/14
H 04L 5/00
H 04L 1/16
H 04L 1/00
H 04L 5/00
A 61K 38/00
C 12N 9/14
C 12N 9/96
C 08K 3/04
C 08J 9/16
C 08K 3/36
C 08J 9/00
C 08L 25/04
C 08J 9/14
A 61K 31/444
A 61P 3/10
C 07D 401/04
C 07D 401/14
C 07K 16/18
A 61P 21/00
C 12N 15/113
A 61K 48/00
C 12N 15/02
C 12P 21/06
C 07K 16/28
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MK/P/2019/0071
MK/P/2019/0112
MK/P/2019/0112
MK/P/2019/0112
MK/P/2019/0112
MK/P/2019/0134
MK/P/2019/0134
MK/P/2019/0134
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0774
MK/P/2018/0691
MK/P/2018/0691
MK/P/2018/0699
MK/P/2018/0699
MK/P/2018/0699
MK/P/2018/0716
MK/P/2018/0690
MK/P/2018/0690
MK/P/2018/0690
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0136
MK/P/2019/0067
MK/P/2019/0067
MK/P/2019/0067
MK/P/2019/0067
MK/P/2019/0061
MK/P/2018/0708
MK/P/2018/0708
MK/P/2019/0062
MK/P/2019/0062
MK/P/2019/0062
MK/P/2019/0137

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Université Paris-Sud
Université Paris-Sud
Université Paris-Sud
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vanderbilt Royalty Sub L.P.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
uniQure biopharma B.V.
uniQure biopharma B.V.
uniQure biopharma B.V.

C 12N 15/86
A 61K 39/12
C 07K 14/005
A 61Q 17/00
A 61P 29/00
A 61K 9/70
A 61K 8/42
A 61K 31/165
A 61Q 19/10
C 07D 417/12
C 07D 413/04
C 07D 405/12
C 07D 403/12
A 61P 35/00
A 61K 31/517
C 07D 491/052
A 61K 38/48
C 12N 9/64
C 12N 15/57
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MK/P/2019/0064
MK/P/2019/0064
MK/P/2019/0064
MK/P/2018/0711
MK/P/2018/0711
MK/P/2018/0711
MK/P/2018/0711
MK/P/2018/0711
MK/P/2018/0711
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2019/0052
MK/P/2018/0700
MK/P/2018/0700
MK/P/2018/0700

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Трговски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(210) TM 2016/887

конгреси, лекции; организирање на

(220) 16/09/2016

изложби за културни и образовни потреби;

(442) 31/07/2019
(731) Purple Technologies (Europe)
Limited 3rd Floor, 207 Regent Street

он-лајн публикување електронски книги и
списанија

London, W1B 3HH, GB
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

(210) TM 2017/946

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка
лам. Ц 1/10, 1000, Скопје

(442) 31/07/2019
(731) Зоран Беќаровски

(540)

ул.„Крсто Асенов“ бр. 6-2/3, Скопје, MK

(220) 05/10/2017

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

Purple.com
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер; компјутерски периферни уреди;
опрема за обработка на електронски

(591) црна, бела

податоци; опрема за компјутерски мрежи и
комуникации на податоци; компјутерски

(531) 27.05.24
(551) индивидуална

компоненти и делови; електронски

(510, 511)
кл. 35 организирање на трговски саеми за

мемориски уреди; електронски контролни
апарати

комерцијални или рекламни цели;
организирање на изложби за комерцијални

кл. 38 услуги на телекомуникации и
емитување на комуникации; трансмисија и

или рекламни цели; рекламирање;

стриминг на содржина на податоци преку
компјутер и глобални информациски

телевизиско рекламирање; продукција на
програми за телевизиска продажба;

мрежи; работа со електронски

презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

комуникациски мрежи; овозможување на
пристап до бази на податоци;

малопродажба;
компјутерско рекламирање преку

овозможување на пристап до он-лајн бази
на податоци преку портали; електронска

интернет; комерцијална администрација за

размена на податоци; телекомуникациски
услуги за овозможување пристап до

издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица

компјутерски бази на податоци;

кл. 43 служење храна и
пијалоци;електронско

овозможување на пристап до бази на
податоци за даунлодирање на

издаваштво;забава;организирање и
водење на семинари;организирање и

информации преку електронски медиуми
кл. 41 услуги на настава, образование,

водење на работилници;организирање

обука и забава; продукција и дистрибуција
на телевизиски програми, емисии и

шоу програми

филмови; обезбедување на услуги на

(210) TM 2018/251

филмови и телевизиски програми кои не
можат да се даунлодираат преку услуги на

(220) 22/03/2018

(442) 31/07/2019
(731) АЛЛ4НЕТ ДООЕЛ ул. Мите

видео-он -деманд; организирање и
водење на работилници (образование),

Богоевски бр. 83А, Скопје, MK
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

кл. 36 инвестициони фондови,

(540)

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(591) grey, orange

истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски

(531) 27.05.12;27.07.12
(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски

кл. 9 услуги при продажба на големо со
компјутери, компјутерска периферна

програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа
како услуга (РааЅ), алатки за пребарување

опрема и софтвер
(210) TM 2018/278

за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;

(220) 28/03/2018

(442) 31/07/2019
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ул. 5-та

изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
MK

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми

(540)

(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски

(591) црвена, црна и бела
(531) 26.04.18;27.05.02
(551) индивидуална

програми), компјутерски програми

(510, 511)

(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),

кл. 41 забава и културни активности

компјутерско програмирање, конверзија на

(210) TM 2018/453

податоци од физички на електронски
носачи, програми, сервери, размена на

(220) 10/05/2018

(442) 31/07/2019
(731) Фонд за иновации и технолошки

компјутерски програми и податоци,
програмирање компјутерски системи

развој бул.„Гоце Делчев“ бб, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/485

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

(220) 16/05/2018

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ИЛУЗИУМ ДОО Скопје ул. Максим Горки

(540)

ПРИСТАПП ТРАНСПОРТ

бр. 10, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

(510, 511)

Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
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(540)

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, црвена

кл. 30 тестенини за исхрана; леб без

(531) 27.05.01;27.05.10;27.05.25
(551) индивидуална

квасец; двопек; бисквити; колачиња од
слад; вафли; земички; колач; подготовки

(510, 511)
кл. 41 забава и културни активности

од жита; слаткарски производи; палачинки;
леб со ѓумбир; брашно за исхрана; брашно

(210) TM 2018/486

од грав; пченкарно брашно; брашно од
синап; брашно од јачмен; брашно од соја;

(220) 16/05/2018

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ИЛУЗИУМ ДОО Скопје ул. Максим Горки

пченично брашно; квасец за тесто; чајни

бр. 10, Скопје, MK

колачиња; тесто за колач; бадемови
слатки [тестенини]; макарони; леб; резанки

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска

од тесто; пити; сендвичи; пастили
[слаткарски производи]; слатки; бисквити

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

петит-бер; мали кифли [печива]; гшци;
брашно од компири за исхрана; пралини;
равиоли; шпагети; брашно од тапиока за
исхрана; торти; вермичели [вид тенки,
долги тестенини]; пити со месо; панцероти;
слатки од бадем; слаткарски производи од
кикиритки; стапчиња од ликорис

(591) сина, црвена

[слаткарски производи]; крекери; мусли;
колач од ориз; пролетни ролати; тортиљи;

(531) 27.05.01;27.05.10;27.05.25
(551) индивидуална

пити со јајца, сирење и сланина; сендвичи

(510, 511)
кл. 41 забава и културни активности

со кашкавал; тесто; тесто за слатки
печива; кнедли на база на брашно

(210) TM 2018/596

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб, брашно, мелнички, пекарски и

(220) 21/06/2018

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

слаткарски производи
(210) TM 2018/949

производи, промет на големо и мало и

(220) 03/10/2018

(442) 31/07/2019
(731) Мери Николова ул. Партенита

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.

Зографски бр. 42, 1000, Скопје, MK

44, Скопје, MK

(540)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)
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(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000,
Скопје
(540)

„Возиме со најдобрите!“
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

(591) темно виолетова и жолта
(531) 27.05.01;27.05.17

фотографски, кинематогравски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

пијалоци, услуги за привремено
сместување

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица; лични и

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2019/136

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

(220) 29/01/2019

дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за сточарство,
производство и трговија ВЕЗЕ ШАРИ

активираат со жетони; регистарски каси;
машини за сметање, опрема за обработка

Арбен Абдурахмани и др. ДОО
ул. 101 бб, с. Требош, Желино, MK

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 28 игри и играчки; предмети за

(540)

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите класи; украси за елка
кл. 41 забава;спортски и културни
активности

(591) зелена, бела
(531) 26.01.15;26.01.18;27.05.07;27.05.11
(551) индивидуална

(210) TM 2019/269

(510, 511)
кл. 29 јајца
(210) TM 2019/268

(220) 27/02/2019

(442) 31/07/2019
(731) Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,
(220) 27/02/2019

1000, Скопје, MK

(442) 31/07/2019
(731) Валентин ЛАТКОВСКИ ул.
Белчишка бр. 16А, Општина Карпош,

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА Адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000,
Скопје
(540)

1000, Скопје, MK

„Driving with The Best!“
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(551) индивидуална

(531) 03.13.01;10.05.25;25.01.15

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематогравски и оптички

(510, 511)
кл. 3 сапуни, производи за нега на тело и

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

убавина, влажни пешкири за бришење од
целулоза и памук

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

кл. 5 санитарни производи, влажни
пешкири со медицински лосион или

обучување; апарати и инструменти за

дезинфектанти, влажни марамчиња за

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

хигиенски цели, дезинфективни сретства,
хигиенски улошки, хигиенски тампони,

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

фластери, материали за завои, пелени
вклучувајќи тие од хартии и текстил,

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

бебешки пелени од хартија, бебешки
пелени од текстил, бебешки марамчиња

дискови за снимање; автоматски машини и

од хартија, бебешки пелени од хартија,

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси;

бебешки пелени од текстил, пелени за
животни

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

кл. 16 производи од хартија или целулоза,
пелени

гаснење пожар
кл. 28 игри и играчки; предмети за

(210) TM 2019/276

гимнастика и спорт што не се опфатени со

(220) 01/03/2019

другите класи; украси за елка
кл. 41 забава;спортски и културни

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги Гари
Компани дооел експорт-импорт Скопје

активности

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2019/275

(220) 01/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) N.T.P. "Butterfly" Rr. B.G. Sylejmani,
Ferizaj, KS, XX
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
(591) црвена, бела

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(531) 26.03.01;26.03.23;27.05.01
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на облека, обувки, капи, игри и
грачки и украси за елка
(210) TM 2019/277

(220) 01/03/2019
(442) 31/07/2019

(591) зелена, бела, сина, розева
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(731) Друштво за трговија и услуги Гари
Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK
(540)

(591) сина
(531) 26.04.09
(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(531) 24.15.01;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги и тргување со

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и

хартии од вредност

мало на облека, обувки, капи, игри и

(210) TM 2019/288

грачки и украси за елка

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(210) TM 2019/278

КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бр. 37, Скопје, MK

(220) 01/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги Гари

(220) 06/03/2019

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје

Компани дооел експорт-импорт Скопје
ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) сина, бела
(591) бела, црна, црвена

(531) 26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.12;27.05.13
(551) индивидуална

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на облека, обувки, капи, игри и

(510, 511)
кл. 35 огласување, рекламирање,

грачки и украси за елка

организирање изложби за комерцијални
или рекламни цели, маркетинг, водење на

(210) TM 2019/283

работењето, управување со работата,

(220) 05/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Комисија за хартии од вредност на

канцелариски
работи

Република Северна Македонија ул.
Северна Македонија бр. 25 кат 4, 1000,

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
прибирање добротворни средства
кл. 41 организирање изложби за културни

Скопје, MK
(540)

или образовни цели, организирање
натпревари (образование или забава)
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мрежа [провајдери на услуги],
(210) TM 2019/290

обезбедување интернет соби за разговор,

(220) 06/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за услуги, трговија и

обезбедување пристап до бази на
податоци, услуги со говорна пошта, пренос

организирање на културни и уметнички
настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ

на дигитални датотеки, безжично
емитување, услуги за видеоконференција,

увоз-извоз Скопје
бул. Видое Смилевски Бато бр. 71-1/11,

обезбедување услуги за онлајн форуми,
проток на податоци

Скопје, MK

кл. 42 компјутерско програмирање,

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

изработка на компјутерски програми,
осовременување на компјутерските

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

програми, советување на полето на
компјутерски хардвер, графички дизајн,

(540)

истражување и развој за други,
обновување компјутерски бази на
податоци, одржување компјутерски
програми, анализа на компјутерски
системи, програмирање компјутерски
системи, умножување компјутерски
програми, конверзија на податоци од

(591) црна
(531) 27.05.01;27.07.11

физички на електронски носачи, креирање
и одржување веб [интернет] страници за

(551) индивидуална
(510, 511)

други, давање простор за веб [интернет]

кл. 35 маркетинг истражување, бизнис

страници, инсталирање компјутерски
програми, конверзија на компјутерски

пребарување, собирање информации во
компјутерските бази на податоци,

програми и податоци, освен физичка
конверзија, советување за компјутерски

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци,

програми, изнајмување веб [интернет]
сервери, услуги за заштита на компјутери

компјутерско рекламирање преку
интернет, пребарување податоци во

од вируси, обезбедување алатки за

компјутерски датотеки за трети лица,

пребарување по интернет, дигитализација
на документи [скенирање], советување за

маркетинг, обезбедување комерцијални и
деловни контакт-информации, ажурирање

правење веб-страници, софтвер како
услуга [SaaS], советување во врска со

и одржување податоци во компјутерски
бази на податоци, обезбедување деловни

информатичка технологија, хостирање
сервери, електронско зачувување

информации преку веб-страница,
дизајнирање рекламен материјал

податоци, давање информации за

кл. 38 информации од областа на

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници, обработка во

телекомуникациите, услуги со електронски
огласни табли [телекомуникациски услуги],

облак [Cloud computing], услуги на
надворешни фирми во областа на

услуги на пренесување конференции од
далечина, обезбедување кориснички

информациските технологии, советодавни
услуги од областа на компјутерската

пристап на глобалната компјутерска
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технологија, советодавни услуги од

(510, 511)

областа на телекомуникациските

кл. 30 вафел производи (чоколадиран

технологии

вафер)
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

(210) TM 2019/302

вафел производи (чоколадиран вафер);
услуги на продажба на големо врзани за

(220) 11/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) ДАЛВИНА дооел с. Хамзали, 2431
Босилово, MK

вафел производи (чоколадиран вафер)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2019/305

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство и

(220) 11/03/2019

трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
(591) црвена

ул. Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

други безалкохолни напитоци, напитоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

(540)

ГРОЗДАНОВСКА

препарати за производство на напитоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
(210) TM 2019/304

(220) 11/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ

(591) сина, виолетова, бела, златна,
кафена, жолта

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул. Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

(531) 04.01.02;08.01.13;08.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,

кл. 30 вафел производи (наполитанки)
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

Скопје
(540)

вафел производи (наполитанки);услуги на
продажба на големо врзани за вафел
производи (наполитанки)
(210) TM 2019/306

(220) 11/03/2019
(442) 31/07/2019

(591) бела, златна, кафена, жолта
(531) 04.01.02;08.01.13;08.03.01
(551) индивидуална
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(731) Друштво за производство и

кл. 30 вафел, вафел производи

трговија на големо и мало СТЕЛ

(наполитанки), слатки и десерти

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул. Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
вафли, вафли производи (наполитанки),

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

слатки и десерти; услуги на продажба на
големо врзани за вафли, вафеч производи

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

(наполитанки), слатки и десерти

(540)

(210) TM 2019/309

(220) 12/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ
ул. 50-та Дивизија бр. 43/3, Скопје, MK
(540)

(591) сина, сива, бела, златна, кафена,
жолта
(531) 04.01.02;08.01.13;08.03.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела, кафена, црна

кл. 30 вафел производи (наполитанки)

(531) 05.07.19;25.01.15

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
вафел производи (наполитанки);услуги на

(551) индивидуална
(510, 511)

продажба на големо врзани за вафел
производи (наполитанки)

кл. 29 маслинки (конзервирани)
кл. 31 маслинки

(210) TM 2019/307

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со маслинка

(220) 11/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ

(210) TM 2019/325

(220) 13/03/2019

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул. Скоевска бр. 1, 2000, Штип, MK

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БЛУ СИТИ доо

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

експорт-импорт
ул. 514, бр. 2А, Скопје, MK

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,

(740) Д.П.Т.У БЛУ СИТИ доо

Скопје
(540)

ул. Винарска бр. 17, Неготино
(540)

VERONA RUBI
(551) индивидуална
(510, 511)
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обувки и капи, кожа и имитација на кожа и
производите
(210) TM 2019/333

(220) 15/03/2019

(591) црвена, бела
(531) 27.05.01;27.05.11

(442) 31/07/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

(551) индивидуална

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(510, 511)
кл. 35 трговија на големо и мало со

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

санитарија, туш кабини, опрема за
купатила, железарија, бои и лакови, одвод

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

и канализација, бела технока, осветление,
рачен алат, стакло и порцелан, кујнски

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

прибор, градинарска опрема и друга
мешовита стока
(210) TM 2019/332

(220) 15/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво затрговија на големо и

(591) бела, темно сина и сива
(531) 06.01.02;06.01.04;27.05.01
(551) индивидуална

мало и производство НЕНИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(510, 511)
кл. 32 минерални и газирани води,

ул. Кеј 13 Ноември 3/23 ГТЦ, 1000,
Скопје, MK

негазирани води; безалкохолни пијалоци;
пијалоци од овошје и овошни сокови

(540)

(210) TM 2019/335

(220) 15/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Zott SE & Co. KG
Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen,

(591) црна, сина, златна и бела
(531) 26.04.16;27.05.12;27.05.24

DE

(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и

(540)

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало на облека,
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(591) бела, жолта, црна
(531) 03.01.08;03.01.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, зелена, црвена, сребрена,
жолта и сите нијанси на сина

кл. 31 храна за животни
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(531) 08.03.01;11.01.02;19.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 ветеринарни услуги; хигиенска нега
и нега на убавината на животните

кл. 29 млеко, млечни производи, имено
млеко за пиење, ферментирано млеко,

кл. 45 чување на миленици; нега на
миленици

матеница; јогурт, овошен јогурт, пијалаци
од јогурт, чоколаден или јогурт од какао;
без-алкохолни мешани млечни производи,

(210) TM 2019/338

кефир, павлака, урда сирење, урда
сирење од овошје и билки; десерти

(442) 31/07/2019
(731) АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скопје
ул. Вангел Дину бр. 8А, Скопје, MK

направени главно од млеко, кои што
содржат ароми со желатин и/или скроб

(220) 18/03/2019

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

како средства за спојување на смеса;

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

путер; сирење и подготовки од сирење;
млеко и сурутка во прав како прехрамбени

1000, Скопје
(540)

производи, двете со или без адитиви;
намази (кои што
содржат масти);
милкшејкови; сурутка (вклучена во класа
29)
(210) TM 2019/337

(220) 18/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скопје
ул. Вангел Дину бр. 8А, Скопје, MK

(591) жолта, црна
(531) 02.03.21;03.01.08
(551) индивидуална

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 41 услуги на забавен парк; тренинг на

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

миленици и сопственици; организација и
изведба на семинари
(210) TM 2019/339

(220) 18/03/2019
(442) 31/07/2019
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(731) АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скопје
ул. Вангел Дину бр. 8А, Скопје, MK

(210) TM 2019/341

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство трговија

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

и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ 3А , 1000,

(540)

Скопје, MK

(220) 18/03/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна

(591) црвена и бела
(531) 26.01.16;26.11.12;27.05.01

(531) 02.05.21;02.09.22;03.01.08

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 9 компјутери и компјутерска опрема;

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава
(210) TM 2019/340

софтвер; тестирање софтвер;
компјутерски софтвер; софтвер за сите
индустрии; датабази; електронски
датабази; систем за обработка на

(220) 18/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скопје
ул. Вангел Дину бр. 8А, Скопје, MK

датабази и податоци; сервери за
компјутерски датабази; складирање на
податоци; медиуми за податоци; апарати и

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

медиуми за снимање; зачувување;
обработка; репродукција и добивање

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

информации; делови од сите
горенаведени стоки

(540)

кл. 38 телекомуникации; комуникациски
услуги; електронска пошта; обезбедување
пристап до бази на податоци; пренување
слики и пораки со помош на компјутери;
обезбедување пристап со глобална
компјутерска информациска мрежа;
најмување на време за пристап на
глобална компјутерска мрежа

(591) жолта, црна

кл. 42 компјутерски услуги; заштита на
компјутери и вируси; инсталирање

(531) 02.09.22;03.01.08;09.07.22
(551) индивидуална

компјутерски програми; компјутерски
програми (осовременување на

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

компјутерските програми); изработка на

наставата; забава

компјутерски програми; програмирање
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компјутерски системи; умножување

податоци; медиуми за податоци; апарати и

компјутерски програми; советување за

медиуми за снимање; зачувување;

компјутерски програми; компјутерско
програмирање; компјутерски хардвер;

обработка; репродукција и добивање
информации; делови од сите

обновување компјутерски бази на
податоци(обновување на компјутерски

горенаведени стоки
кл. 38 телекомуникации; комуникациски

бази на податоци); одржување
компјутерски програми; советување на

услуги; електронска пошта; обезбедување
пристап до бази на податоци; пренување

полето на компјутерски хардвер;

слики и пораки со помош на компјутери;

изнајмување и најмување на компјутерски
софтвер; компјутерски бази на податоци;

обезбедување пристап со глобална
компјутерска информациска мрежа;

размена на компјутерски програми и
податоци; креирање и одржување веб

најмување на време за пристап на
глобална компјутерска мрежа

страници за други; изнајмување веб
[интернет] сервери; софтвер како услуга;

кл. 42 компјутерски услуги; заштита на
компјутери и вируси; инсталирање

надоградба на компјутерски совтвер;

компјутерски програми; компјутерски

конверзација на податоци или документи
од физички до електронски медии; дизајн

програми (осовременување на
компјутерските програми); изработка на

и развој на компјутерски системи;
советување за безбедност на интернет;

компјутерски програми; програмирање
компјутерски системи; умножување

информациски; советодавни; и
консултантски услуги поврзани со сите

компјутерски програми; советување за
компјутерски програми; компјутерско

напреднаведените услуги

програмирање; компјутерски хардвер;

(210) TM 2019/342

обновување компјутерски бази на
податоци(обновување на компјутерски

(220) 18/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство трговија

бази на податоци); одржување
компјутерски програми; советување на

и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ 3А , 1000,

полето на компјутерски хардвер;
изнајмување и најмување на компјутерски

Скопје, MK

софтвер; компјутерски бази на податоци;

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

размена на компјутерски програми и
податоци; креирање и одржување веб

(540)

страници за други; изнајмување веб
[интернет] сервери; софтвер како услуга;

СИМФОНИ СОЛУШНС

надоградба на компјутерски совтвер;
конверзација на податоци или документи

(551) индивидуална
(510, 511)

од физички до електронски медии; дизајн

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема;
софтвер; тестирање софтвер;

и развој на компјутерски системи;
советување за безбедност на интернет;

компјутерски софтвер; софтвер за сите

информациски; советодавни; и
консултантски услуги поврзани со сите

индустрии; датабази; електронски
датабази; систем за обработка на

напреднаведените услуги

датабази и податоци; сервери за
компјутерски датабази; складирање на
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(210) TM 2019/345

(220) 19/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

(210) TM 2019/349

(220) 19/03/2019

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(731) Ty Inc.

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

280 Chestnut Ave., 60559 Westmont
Illinois, US

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

(442) 31/07/2019

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

TIGERFIL

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

COINLET

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(551) индивидуална

(210) TM 2019/346

(510, 511)
кл. 18 чанти; ташни со алка за на зглоб;

(220) 19/03/2019

мали чанти; ташни што се носат околу
зглоб

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(210) TM 2019/351

(220) 20/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје

(540)

TORNETIS

ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2019/347

(591) темно сина, портокалова, бела

(220) 19/03/2019

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална

(442) 31/07/2019
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

twins Iş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA,

фотографски, кинематографски и оптички

Ankara, TR

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

Dopadren
(551) индивидуална

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
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на електрична енергија; апарати за

снимање, пренос или репродукција на звук

снимање, пренос или репродукција на звук

или слика; магнетски носачи на податоци,

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење,

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење,

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода

сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени

и санитарни намени
кл. 35 рекламирање; водење на

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

канцелариски работи
(210) TM 2019/353
(210) TM 2019/352

(220) 20/03/2019

(220) 20/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за промет на

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги

големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје

импорт Скопје

ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, MK

ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) темно сина, портокалова, бела
(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална
(591) темно сина, портокалова, бела
(531) 27.05.01;27.05.11

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

(551) индивидуална

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

обучување; апарати и инструменти за

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
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исклучување, трансформирање,

исклучување, трансформирање,

акумулирање, регулирање или контрола

акумулирање, регулирање или контрола

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

машини за сметање, опрема за обработка

машини за сметање, опрема за обработка

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење,

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење,

сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени

сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени

кл. 35 рекламирање; водење на

кл. 35 рекламирање; водење на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

(210) TM 2019/354

(210) TM 2019/358

(220) 20/03/2019

(220) 22/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за промет на

(442) 31/07/2019
(731) GABA International Holding GmbH

големо и мало, производство и услуги

Grabrtsmattweg, 4103 Therwil, CH

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

Скопје, MK

Скопје
(540)

(540)

ELMEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четки за заби, конец за заби,
интердентални чистачи

(591) темно сина, портокалова, бела
(531) 27.05.01;27.05.11

(210) TM 2019/359

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 22/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) JT International SA

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

сигнализирање, проверка (контрола),

Скопје
(540)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
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(531) 27.05.13

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или

(510, 511)
кл. 1 заштитни гасови за заварување

непреработен; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за

кл. 6 заварување (метални шипки за
заварување); жица за лемење од метал

џвакање, снус тутун; цигари, електронски
цигари, пури, цигарилоси; бурмут;

(210) TM 2019/368

предмети за пушачи вклучени во класа 34;

(220) 25/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) SAILUN GROUP CO., LTD
No.588, Maoshan Road, Huangdao

хартија за цигари, филтери за цигари и
кибрит

District, Qingdao City, Shandong, CN
(210) TM 2019/366

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 25/03/2019

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(442) 31/07/2019
(731) Т.Д. Јеловица Трејд ДОО Скопје
ул. 1632 бр. 51, 1000, Скопје, MK
(540)

(531) 18.01.21;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; гуми за
автомобилски тркала; надворешни гуми за
пневматски возила; пневматски гуми;

(531) 27.05.01;27.05.13
(551) индивидуална

цврсти гуми за автомобилски тркала;
внатрешни гуми за велосипедски гуми;

(510, 511)
кл. 3 памук за козметичка употреба
кл. 5 хигиенски влошки; пелени за бебиња

внатрешни гуми за пневматски гуми;
шилци за тркала; шарки на вулканизирани

[непропуштливи гаќички]
кл. 16 тоалетна хартија; салфети од

гуми; опрема за поправка на внатрешни
гуми

хартија за маса
кл. 25 бебешки гаќички - пелени
(210) TM 2019/367

(210) TM 2019/369

(220) 25/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) SAILUN GROUP CO., LTD
No.588, Maoshan Road, Huangdao

(220) 25/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) Atlantic China Welding
Consumables, Inc

District, Qingdao City, Shandong, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

No.1, Danyang Street, Ziliujing District,
Zigong, Sichuan, CN

(540)

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

(531) 18.01.21;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 12 автомобилски гуми; гуми за

(540)

автомобилски тркала; надворешни гуми за

Tyrocain-M

пневматски возила; пневматски гуми;
цврсти гуми за автомобилски тркала;

(551) индивидуална

внатрешни гуми за велосипедски гуми;
внатрешни гуми за пневматски гуми;

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)

шилци за тркала; шарки на вулканизирани
гуми; опрема за поправка на внатрешни

(210) TM 2019/376

(442) 31/07/2019
(731) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS
EXPLOITATION S.A.

гуми
(210) TM 2019/370

(220) 26/03/2019

(220) 25/03/2019

7, Chimaras str., Maroussi, Athens, GR

(442) 31/07/2019
(731) SAILUN GROUP CO., LTD

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

No.588, Maoshan Road, Huangdao
District, Qingdao City, Shandong, CN

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 02.09.01;27.05.07;27.05.08
(551) индивидуална

(531) 18.01.21;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 сапун; тоалетен сапун; сапуни за

кл. 12 автомобилски гуми; гуми за
автомобилски тркала; надворешни гуми за

лична употреба; сапун за бричење;
шампони; шампони-кондиционери;
средства за миење на телото; етерични

пневматски возила; пневматски гуми;
цврсти гуми за автомобилски тркала;

масла; масла за чистење; масла за
козметичка намена; козметика во форма

внатрешни гуми за велосипедски гуми;
внатрешни гуми за пневматски гуми;
шилци за тркала; шарки на вулканизирани

на креми; базна крема; крема за бричење;
креми за лице за козметичка употреба;

гуми; опрема за поправка на внатрешни
гуми
(210) TM 2019/371

крема за тело; лосиони за козметичка
намена; гел за бричење; козметика во
форма на гелови; козметика; козметика и

(220) 25/03/2019

козметички препарати; средства за лична
хигиена; пудра за шминка; пудра за лице;

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
градежништво, трговија, сообраќај и

талк пудра; за тоалетна употреба; мејк-ап
препарати за лице и тело; колор козметика

услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт
Гостивар

за очите; шминка за очи; сјај за усни;
моливи за усни; премази за усни
[козметика]; премази за усни [не-

ул.„Мара Угриновска“ бр. 144, Гостивар,
MK

медицински]; лак за нокти; лак за нокти за
козметичка намена; препарати за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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зајакнување на нокти; бои за коса;

(591) нијанси на сина, темно сина, нијанси

козметика за употреба на косата; лосиони

на црвена, црвена, светло зелена, темно

за коса; препарати за третман на косата;
препарати за стилизирање коса; тоник за

зелена, бела, сива
(531) 05.03.14;27.05.01

коса; креми за потемнување на кожата;
препарати за сончање [козметика];

(551) индивидуална
(510, 511)

бронзери; козметика за употреба во
третманот на збрчкана кожа; препарати за

кл. 3 бебешки марамчиња; производи за
нега на бебиња (немедицински)

нега на кожата за отстранување брчки;

кл. 5 бебешки пелени; бебешки пелени за

анти-перспирант деодоранси; антиперспиранти [средства за лична хигиена];

еднократна употреба; бебешки пелени за
еднократна употреба од хартија или

колонска вода; парфеми; козметички
комплети; лак за козметичка намена;

целулоза; бебешки пелени-гаќички за
еднократна употреба; бебешки пелени-

шминка; туш за очи; бои за образи; боја за
лице, глитери (светки) за лице и тело;

гаќички од хартија или целулоза (за
еднократна употреба)

козметика за усни; коректори; козметика во
форма на руменила; козметика во форма
на сенка за очи; тушеви [козметички] за

(210) TM 2019/378

очи; маски за убавина; козметички пудри
за лице; козметички креми; кармини; креми

(731) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, NY 10017 New York,

за сончање; маскара; маскара за веѓи;
моливи за очи; мејк-ап моливи; моливи за

US

очни капаци; препарати за отстранување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

шминка; глитери (светки) за козметичка
намена; сенка за очни капаци; пудра за

Скопје
(540)

(442) 31/07/2019

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

веѓи
(210) TM 2019/377

(220) 26/03/2019

LORVIQUA
(551) индивидуална

(220) 26/03/2019

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

(442) 31/07/2019
(731) MEGA DISPOSABLES S.A.

препарати

за

лекување на рак

148 Dekelias street, 13678, Aharnes, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2019/379

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(220) 26/03/2019
(442) 31/07/2019

(731) Pfizer Inc.

(540)

235 East 42nd Street, NY 10017 New York,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

LORBRENA
(551) индивидуална
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превзема/снимен); уреди за прикажување

(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

препарати

за

за компјутери; тастатури за компјутери;

лекување на рак
(210) TM 2019/381

глувчиња за компјутери; дигитизер
пенкала; компјутерски стилуси; единици за
репликатори на порти; мемориски плочи за
компјутери; компјутерски периферии и

(220) 27/03/2019
(442) 31/07/2019

(300) 2018-123031 28/09/2018 JP
(731) Dynabook Inc.

додатоци; датотеки со слики, видео
датотеки, филмски датотеки што се

6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo

превземаат преку интернет; електронски

135-8505, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

публикации
кл. 35 обезбедување информации што се

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

однесуват на комерцијална продажба;
посредување при продажба на нарачки по
пошта преку интернет; обезбедување
информации што се однесуват на

Dynabook
(551) индивидуална

комерцијална продажба преку интернет и

(510, 511)
кл. 9 AC адаптери; машини и апарати за

електронска пошта; обезбедување
информации и спроведување консултации

дистрибуција и контрола на електрична

што се однесуват на иновации во
информатичката технологија; услуги за

енергија; батерии што се полнат; батерии
и келии; батерии за компјутер; снимачи на

малопродажба или услуги за
големопродажба за електрични машини и

настани; дигитални камери; уреди за
безжичен радио пренос;

апарати; управување со компјутеризирани

телекомуникациски машини и апарати;
делови и додатоци за телекомуникациски

датотеки; компјутеризирано упраување со
база на податоци; компилација и

машини и апарати; мобилни телефони;

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

паметни телефони; полначи за батерии за
мобилни телефони и паметни телефони;

кл. 37 инсталација, одржување и поправка
на компјутерски хардвер; поправка или

делови и додатоци за мобилни телефони
и паметни телефони; обвивки и футроли

одржување на електронски машини и

за мобилни телефони и паметни
телефони; компјутерски мрежни адаптери,

апарати; поправка или одржување на
телекомуникациски машини и апарати

свичеви, рутери и хабови; ТВ тјунери за

кл. 40 собирање, сортирање,
рециклирање и отстранување на

компјутери; персонални дигитални
асистенти; паметни очила; отстранливи

индустриски отпад и ѓубре

компјутери; компјутери погодни за носење;
персонални компјутери; компјутерски

(210) TM 2019/382

сервери; други електронски машини;
компјутерски сигурносен софтвер (што се

(220) 27/03/2019

(442) 31/07/2019
(300) 2018-123032 28/09/2018 JP
(731) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP

превзема/снимен); софтвер за управување
со компјутерски систем (што се
превзема/снимен); компјутерски софтвер

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

на облак (што се превзема/снимен); друг
компјутерски софтвер (што се
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датотеки, филмски датотеки што се

(540)

превземаат преку интернет; електронски
публикации
кл. 35 обезбедување информации што се
однесуват на комерцијална продажба;
посредување при продажба на нарачки по
пошта преку интернет; обезбедување
информации што се однесуват на

(531) 26.01.04;26.04.01;26.04.10
(551) индивидуална
(510, 511)

комерцијална продажба преку интернет и
електронска пошта; обезбедување
информации и спроведување консултации

кл. 9 AC адаптери; машини и апарати за
дистрибуција и контрола на електрична

што се однесуват на иновации во
информатичката технологија; услуги за

енергија; батерии што се полнат; батерии
и келии; батерии за компјутер; снимачи на

малопродажба или услуги за
големопродажба за електрични машини и

настани; дигитални камери; уреди за
безжичен радио пренос;
телекомуникациски машини и апарати;

апарати; управување со компјутеризирани
датотеки; компјутеризирано упраување со
база на податоци; компилација и

делови и додатоци за телекомуникациски
машини и апарати; мобилни телефони;

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

паметни телефони; полначи за батерии за
мобилни телефони и паметни телефони;

кл. 37 инсталација, одржување и поправка
на компјутерски хардвер; поправка или

делови и додатоци за мобилни телефони
и паметни телефони; обвивки и футроли
за мобилни телефони и паметни

одржување на електронски машини и
апарати; поправка или одржување на
телекомуникациски машини и апарати

телефони; компјутерски мрежни адаптери,
свичеви, рутери и хабови; ТВ тјунери за

кл. 40 собирање, сортирање,
рециклирање и отстранување на

компјутери; персонални дигитални
асистенти; паметни очила; отстранливи

индустриски отпад и ѓубре

компјутери; компјутери погодни за носење;
персонални компјутери; компјутерски
сервери; други електронски машини;

(210) TM 2019/383

(220) 27/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,

компјутерски сигурносен софтвер (што се
превзема/снимен); софтвер за управување

Daedeok-gu, Daejeon, KR

со компјутерски систем (што се
превзема/снимен); компјутерски софтвер

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

на облак (што се превзема/снимен); друг
компјутерски софтвер (што се
превзема/снимен); уреди за прикажување

TIMELESS TIME

за компјутери; тастатури за компјутери;
глувчиња за компјутери; дигитизер

(551) индивидуална

пенкала; компјутерски стилуси; единици за
репликатори на порти; мемориски плочи за

кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни

компјутери; компјутерски периферии и

метали;филтри за цигари;кутии за цигари,
не од благородни метали;торбички за

(510, 511)

додатоци; датотеки со слики, видео
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тутун;запалки за цигари, не од благородни
метали;кибрити;чистачи за лулиња за

(210) TM 2019/391

тутун;пепелници за пушачи, не од
благородни метали;секачи за пури

(442) 31/07/2019
(300) 76033 04/10/2018 JM
(731) ADP, LLC, One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey 07068, US

(210) TM 2019/384

(220) 27/03/2019

(220) 29/03/2019

(442) 31/07/2019
(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,

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

Daedeok-gu, Daejeon, KR

(540)

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

ALWAYS DESIGNING FOR
PEOPLE

(540)

(551) индивидуална

BLOOMING

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, вклучувајќи и
компјутерски софтвер за употреба во

кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни

деловниот менаџмент, сметководство,
администрација на плата, управување со

метали;филтри за цигари;кутии за цигари,

надомест на невработеност, водење на
евиденција за време и присутност на

не од благородни метали;торбички за
тутун;запалки за цигари, не од благородни

вработени лица, лизинг на вработените,

метали;кибрити;чистачи за лулиња за
тутун;пепелници за пушачи, не од

електронска трговија, управување со
човечки ресурси и таленти, надоместоци

благородни метали;секачи за пури
(210) TM 2019/385

за вработените и администрација на
пензиски план, здравствено осигурување и

(220) 27/03/2019

осигурување на надомест на работниците,
финансиско управување и управување со

(442) 31/07/2019
(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,

податоци; компјутерски хардвер,

Daedeok-gu, Daejeon, KR

вклучувајќи компјутерски хардвер за
употреба од страна на работодавците во

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

деловниот менаџмент, сметководство,
администрација на плата, управување со

CARNIVAL
(551) индивидуална

надомест на невработеност, задржување
на евиденција на вработените и

(510, 511)

присутност, лизинг на вработените,

кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни

електронска трговија, управување со
човечки ресурси и таленти, надоместоци

метали;филтри за цигари;кутии за цигари,
не од благородни метали;торбички за

за вработените и администрација на
пензиски план, здравствено осигурување и

тутун;запалки за цигари, не од благородни
метали;кибрити;чистачи за лулиња за

осигурување на надомест на работниците,
финансиско управување и управување со

тутун;пепелници за пушачи, не од

податоци; електронски публикации за

благородни метали;секачи за пури

симнување, подкасти, видео и
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мултимедијални програми во областа на

наведените услуги

деловното управување, сметководство,

кл. 36 консултации за осигурување,

администрација на плата, управување со
надомест на невработеност, водење на

истражување, информации, планирање,
управување и административни услуги;

евиденција на вработените и присутност,
лизинг на вработените, електронска

финансиски консалтинг, истражување,
информации, планирање, управување,

трговија, управување со човечки ресурси и
таленти, бенефиции на вработените и

администрација и услуги за известување;
обезбедување на консултантски,

администрација на план за пензионирање,

компјутерски и податочни услуги за

здравствено осигурување, осигурување на
надомест на работниците, финансиско

работодавците во полето на задолжување
и усогласување со данокот на плати,

управување и управување со податоци
кл. 35 анализа на бизнис и човечки

администрација на финансиски
бенефиции, администрација на барања за

ресурси, консултации, информации,
управување, планирање и истражување;

надомест на штета; администрација на
фондови за пензионирање на

консултантски услуги во областа на

вработените; обезбедување на веб-

регрутирање на вработените,
вработување, проверка во заднина,

страница, онлајн база на податоци и
интернет портал во областа на

управување со перформансите,
управување со надомест и управување со

осигурување, финансиски прашања и
пензиски фондови

успех; консултантски услуги и услуги за
евиденција во областа на планирање на

кл. 41 услуги за обука и обука, вклучувајќи
ги и услугите за едукација и обука во

вработените, време, присутност, одмор и

деловното работење, сметководство,

отсуство; услуги за чување, обработка,
плаќање, администрирање и управување

администрација на плата, управување со
надомест на невработеност, водење на

со платен список; услуги за обработка на
податоци; истражување, истражување и

евиденција за време и присуство на
вработените, лизинг на вработените,

ревизорски услуги поврзани со човечки
ресурси и персонал; бенефиции за

електронска трговија, управување со
човечки ресурси и таленти,

вработените и служби за евиденција за

администрација на пензиски планови,

надомест за невработеност,
администрација и управување;

здравствено осигурување и осигурување
на надомест на работниците, финансиско

обезбедување на веб-страница, онлајн
база на податоци и интернет портал во

управување и управување со податоци,
управување со платен список,

областа на бизнисот, човечките ресурси,
платен список, бенефиции за вработените,

усогласеност со даноците, чување на
евиденција на вработените и посетеност,

компензација за невработеност,

администрирање на бенефиции, закуп на

регрутирање на вработените,
вработување, управување со

вработените и обука на вработените;
организирање, организирање,

перформансите, компензација и
наследување, распоред на вработените,

спроведување и презентирање на
семинари, работилници, часови, webinars,

време, и отсуство; информации и
советодавни услуги поврзани со

конференции, онлајн настава и програми
за учење на далечина; објавување на
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книги и периодични изданија;

финансиски менаџмент, вработување,

обезбедување на он-лајн непрекинати

регрутирање, управување со податоци,

електронски публикации, подкасти, видео
и мултимедијални програми во областа на

платен список и надомест, бенефиции и
пензиски планови и осигурување; облак

деловниот менаџмент, сметководство,
администрација на плата, управување со

компјутери и онлајн не-преземање на
софтверски услуги со софтвер за употреба

надомест на невработеност, водење на
евиденција за време и присуство на

во човечки ресурси, финансиски
менаџмент, вработување, регрутирање,

вработените, лизинг на вработените,

управување со податоци, платен список и

електронска трговија, управување со
човечки ресурси и талент, надоместоци за

надомест, бенефиции и пензиски планови
и осигурување

вработените и администрација на
пензиски планови, здравствено

(210) TM 2019/393

осигурување и осигурување на надомест
на работниците, финансиско управување и

(220) 01/04/2019

(442) 31/07/2019
(300) 33932 28/03/2019 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

управување со податоци, управување со
плати, усогласување со даноците,
задржување на време на вработените и

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

посетеност, администрирање на
бенефиции, закуп на вработените и обука

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

на вработените
кл. 42 дизајн и развој на компјутерски

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

хардвер и софтвер; ажурирање,

CONNECT TO THE WORLD
OF IQOS

изнајмување, одржување и
имплементација на компјутерски софтвер;
услуги за поддршка на компјутерски
софтвер; обезбедување на привремена

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба на не-преземање компјутерски
софтвер, вклучувајќи компјутерски

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

софтвер за употреба во бизнис

цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи

менаџмент, сметководство, обработка на
плата и управување, управување со

од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

надомест на невработеност, чување на
вработените време и посетеност

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

евиденција, за вработените лизинг,
електронска трговија, управување со

тутун (кои не се користат во медицински

човечки ресурси и талент, вработен

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

придобивки и пензиски планови,
здравствено осигурување и осигурување

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

на надомест на работниците, финансиско
управување и управување со податоци;

мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за

обезбедување на веб-страница со
технологија за човечки ресурси,

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун
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со цел за ослободување на аеросоли кои

кл. 29 замрзната аронија; замрзната

содржат никотин за инхалација; раствори

јагода; замрзната малина; замрзната

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;

вишна; замрзната слива; компот од вишни;
компот од сливи; компот од аронија;

електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;

замрзната пиперка; замрзнат спанаќ;
разни компоти

електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

кл. 31 свежо овошје и зеленчук;пакувани
јаткасти плодови

вапоризатори за пушачи, производи од

кл. 32 сок од вишни; сок од јаболко; разни

тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и

други сокови
кл. 33 вишна во алкохол

опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за

(210) TM 2019/446

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за

(442) 31/07/2019
(731) Велкова Емилија and Сања

полнење на електронски цигари

Велкова – Сабато ул. Тодор

(210) TM 2019/394

Александров бр. 13А, Скопје, MK and ул.
Тодор Александров бр. 13А, Скопје, MK

(220) 02/04/2019

(220) 16/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство трговија

(740) Велкова Емилија
ул. Тодор Александров бр. 13А, Скопје

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ
експорт-импорт Беловиште Гостивар

(540)

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,
Гостивар, MK
(540)

TRAXAL
(551) индивидуална

(531) 24.09.12;27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 43 услуги за привремено сместување

(210) TM 2019/398

и пијалоци

(изнајмување апартмани); служење храна

(220) 03/04/2019
(442) 31/07/2019

(210) TM 2019/455

(731) Фруктана доо
с. Аргулица, Карбинци, MK

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(540)

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.04;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
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(540)

(591) кафена, златна, бела, темно кафена,

(591) кафена, златна, бела, зелена, темно

црвена, жолта, зелена

кафена
(531) 05.07.06;08.01.08

(531) 05.07.16;08.01.08;08.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кроасани;

полнети

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

пекарски

производи

кроасани;

полнети

пекарски

производи

(210) TM 2019/456

(220) 19/04/2019

(210) TM 2019/458

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) кафена, златна, бела, црвена,

(591) кафена, златна, бела, зелена, темно

зелена, темно кафена
(531) 05.07.08;08.01.08;08.01.22

кафена, жолта
(531) 08.01.08;08.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кроасани;

(551) индивидуална
(510, 511)
полнети

кл. 30
кроасани;
производи

пекарски

производи
(210) TM 2019/457

(210) TM 2019/459

(220) 19/04/2019

полнети

пекарски

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(540)

(591) кафена, златна, бела, темно кафена

(591) кафена, златна, бела, жолта, темно

(531) 08.01.08;08.01.22;08.03.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кроасани;

полнети

кафена
(531) 05.05.21;08.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

пекарски

производи

кл.

(210) TM 2019/460

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

кроасани;

(210) TM 2019/462

полнети

пекарски

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, златна, бела, зелена
(531) 05.07.06;08.01.08

(591) кафена, златна, бела, жолта,
зелена, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

30

производи

кроасани;

полнети

(531) 05.05.21;05.07.08;08.01.08
(551) индивидуална

пекарски

производи
(210) TM 2019/461

(510, 511)
кл. 30

(220) 19/04/2019

кроасани;

полнети

пекарски

производи

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

(210) TM 2019/464

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, златна, жолта, бела, темно
(591) кафена, златна, зелена, темно

кафена
(531) 08.01.08;08.01.22

кафена

(551) индивидуална

(531) 08.01.08;08.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кроасани;

(510, 511)
кл. 30
полнети

пекарски

кроасани;

полнети

пекарски

производи

производи
(210) TM 2019/467
(210) TM 2019/465

(220) 19/04/2019

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,

Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

производство и услуги ГРАНДЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

15, Скопје, MK

Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, портокалова
(591) кафена, златна, бела, жолта, зелена

(531) 07.01.24;14.07.01;27.05.17

(531) 05.07.14;08.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кроасани;
производи
(210) TM 2019/466

полнети

кл. 35 водење дејности; вработување;
дејности (помош во водење на дејностите);

пекарски

дејности (професионални консултации);
организирање дејности (советување за
(220) 19/04/2019

организирање на дејностите); персонал

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги ГРАНД-

(вработување персонал); управување со
работи
кл. 36 закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради);

ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Борис Трајковски бр. 194А, Скопје, MK

изнајмување станови; консултации по
повод финансиски прашања; недвижен

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

имот (агенции за недвижен имот);
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недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со

(210) TM 2019/468

недвижниот имот); посредување;
посредување во трговијата со недвижен

(442) 31/07/2019
(731) ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ

имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни

Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 15, Скопје, MK

средства); средства (вложување
средства); станарина (наплата на

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

станарина); станови (изнајмување

(540)

(220) 19/04/2019

станови); финансиска анализа;
финансиски дејности; финансиски
информации; финансиско управување
кл. 37 апарати (поставување, одржување
и поправка на апарати); бојлери (чистење
и поправка на бојлери); варосување

(591) црна, розова, бела

(внатрешно и надворешно);

(531) 07.01.24;24.13.22;27.05.17
(551) индивидуална

водоинсталатерство; гладење /пеглање/
на облеката со пареа; градба

(510, 511)
кл. 35 водење дејности; вработување;

/консултации/; дезинфекција; електрични
апарати (поставување и поправка на

дејности (помош во водење на дејностите);

електрични апарати); заковување; згради
(чистење на згради) /надворешни

дејности (професионални консултации);
организирање дејности (советување за

површини/; згради (внатрешно чистење на

организирање на дејностите); персонал
(вработување персонал); управување со

зградите); информации врзани со
поправка; изнајмување на апарати за

работи
кл. 36 закуп на недвижен имот; згради

чистење; канцелариски апарати
(поставување, поправка и одржување на

(управување со станбени згради);

канцелариски апарати); кпиматизација на
воздухот (поправка и одржување на клима

изнајмување станови; консултации по
повод финансиски прашања; недвижен

уреди); котли (чистење и поправка на

имот (агенции за недвижен имот);
недвижен имот (проценка на недвижниот

котли); натписи /фирми/ (боење или
поправка на натписи); облека (чистење на

имот); недвижен имот (управување со
недвижниот имот); посредување;

облека); оџаци (чистење на оџаците);
перење алишта; покуќнина (одржување на

посредување во трговијата со недвижен

покуќнината); постелнина (чистење на
постелнината); прозорци (миење на

имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни

прозорците); сервисни станици; суво

средства); средства (вложување
средства); станарина (наплата на

чистење; тапетарски поправки; уреди за
ладење (поставување и поправка на

станарина); станови (изнајмување
станови); финансиска анализа;

апаратите); централно греење
(поставување и поправка на инсталации

финансиски дејности; финансиски

на централно греење); чистење облека;
чистење возила

информации; финансиско управување
кл. 37 апарати (поставување, одржување
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и поправка на апарати); бојлери (чистење

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

и поправка на бојлери); варосување

употреба

(внатрешно и надворешно);
водоинсталатерство; гладење /пеглање/

(210) TM 2019/470

на облеката со пареа; градба
/консултации/; дезинфекција; електрични

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

апарати (поставување и поправка на
електрични апарати); заковување; згради

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(чистење на згради) /надворешни

КУМАНОВО

површини/; згради (внатрешно чистење на
зградите); информации врзани со

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

поправка; изнајмување на апарати за
чистење; канцелариски апарати

(220) 19/04/2019

RUNAPLAX
(551) индивидуална

(поставување, поправка и одржување на
канцелариски апарати); кпиматизација на

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

воздухот (поправка и одржување на клима

употреба

уреди); котли (чистење и поправка на
котли); натписи /фирми/ (боење или

(210) TM 2019/471

поправка на натписи); облека (чистење на
облека); оџаци (чистење на оџаците);

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

перење алишта; покуќнина (одржување на
покуќнината); постелнина (чистење на

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

постелнината); прозорци (миење на

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

прозорците); сервисни станици; суво
чистење; тапетарски поправки; уреди за

(540)

ладење (поставување и поправка на
апаратите); централно греење

VAROXEB
(551) индивидуална

(поставување и поправка на инсталации
на централно греење); чистење облека;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

чистење возила

употреба
(210) TM 2019/469

(220) 19/04/2019
(210) TM 2019/472

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FIGET

RAMEP

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(210) TM 2019/475

употреба

(442) 31/07/2019
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип ул.5-та Партиска Конференција

(210) TM 2019/473

(220) 19/04/2019

(220) 19/04/2019

бб, 2000, Штип, MK

(442) 31/07/2019
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ

(540)

Штип ул.5-та Партиска Конференција
бб, 2000, Штип, MK
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности

(210) TM 2019/476

(210) TM 2019/474

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Ел Дорадо 05 ДОО ул. Никола
Русински бр. 148, Скопје, MK

(220) 19/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ

(540)

Штип ул.5-та Партиска Конференција
бб, 2000, Штип, MK
(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(531) 26.11.12;26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

кл. 14 бижутерија
кл. 35 продажба на големо и мало на

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука, забава;

бижутерија

спортски и културни активности

(210) TM 2019/477
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(442) 31/07/2019
(731) Аделина Таири ул. 60 бр.201,

вкпучување, трансформирање,

Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд

(540)

и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на

акумулирање, регулирање или

монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(591) црна, златна
(531) 27.05.13;27.05.24

материјал; фотографии; канцелариски

(554)
(551) индивидуална

материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;

(510, 511)

сликарски
четки; машини за пишување и

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,

апарати); пластични материјали за

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за

забите

печатење
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и

медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска

патни торби; чадори за дожд и за сонце;

или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

животни; фластери, материјали за завои;

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;

кинематографски, оптички, за вагање, за

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

(како мирудии); мирудии; мраз

апарати и инструменти за спроведување,
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кл. 35 рекламирање; водење на

кинематографски, оптички, за вагање, за

работење; управување со работи;

мерење, сигнализација, контрола

канцелариски работи

(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,

(210) TM 2019/478

вкпучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Аделина Таири ул. 60 бр.201,
Скопје, MK

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И

или слика; магнетски носачи на податоци,

МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

дискови за снимање; компакт-дискови, двд
и други дигитални медиуми за снимање;

(540)

механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

(591) црна, златна
(531) 27.05.13;27.05.24

материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;

(551) индивидуална
(510, 511)

сликарски
четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); видови печатари; блокови за

лосиони за коса; препарати за нега на
забите

печатење
кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

другите класи; кожа од животни; куфери и
патни торби; чадори за дожд и за сонце;

медицински цели; диететска храна и
супстанции; адаптирани за медицинска
или ветеринарна употреба, храна за

стапови за одење; камшици и сарачки
производи

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои;

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети; покривки за маси

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 9 апарати и инструменти: научни,

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;

поморски, геодетски, фотографски,
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сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

кл. 18 кожа и имитации на кожа и

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

производи направени од овие материјали

(како мирудии); мирудии; мраз

и кои не се вклучени во другите класи;
имитација на кожа; производи од

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

имитација на кожа; ремени; торби; ташни
[пликови, портмонеа] од кожа; торби за

канцелариски работи

плажа; рачни торби; торби за пазарување;
чадори. кожени производи – ташни; капи;

(210) TM 2019/479

ракавици

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(300) 88/188,844 09/11/2018 US
(731) Reign Beverage Company LLC, a
Delaware limited liability company

кл. 25 облека, обувки, капи. костими за
бањање. облека од имитација на кожа,

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, US

[околувратници], облека за гимнастика,
палта, фустани, имитација на крзно,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ракавици [облека], качулки [облека], јакни,

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

џемпер фустани, џемпери [пуловери],
плетенини, хулахопки, ракавици со споени

обувки, капи, ремени за струк. облека за
плажа, ремени [облека], машни

прсти, облека за надвор, комбинезони,
панталони, ветровки, пончоа, марами,

REIGN TOTAL BODY FUEL
(551) индивидуална

шалови, здолништа, сукњи, чорапи,
костуми, тренерки, маици, елеци,

(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци
(210) TM 2019/481

елегантни елеци; чевли, обувки за на
плажа, чизми, гумени чизми, патики,
еспадрили или сандали; шешири, капи

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) B&F COMMERCIAL & GARMENT
INDUSTRIES, S.A. 10 km of Athens Lamia

[облека за на глава]
кл. 35 услуги на големопродажба и
малопродажба како и онлајн
малопродажни услуги поврзани со женска

National Road, P.C. 14342, New
Philadelphia , GR

облека, обувки; додатоци; облека, облека

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

за плажа;о блека од имитација на кожа;
блузи; фустани; фланел и крзна; ракавици

Скопје

(облека); панталони; јакни; палта; кошули;
марами; здолништа; костуми; џемпери;

(540)

обувки, чевли со високи потпетици, чевли
за на плажа, чизми, сандали; капи;
шалови; рекламирање, услуги на
комерцијални информации преку
интернет, услуги на комерцијални

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

информации и совети за потрошувачи во
врска со изборот на производи и услуги,

кл. 14 накит со исклучок на скапоцени
камења и скапоцени метали, бижутерија

агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги,
маркетинг преку интернет, сите
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горенаведени услуги поврзани со женска

плажа, чизми, гумени чизми, патики,

облека и додатоците споменати погоре

еспадрили или сандали; шешири, капи

(210) TM 2019/482

[облека за на глава]
кл. 35 услуги на големопродажба и

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) B&F COMMERCIAL & GARMENT

малопродажба како и онлајн
малопродажни услуги поврзани со женска

INDUSTRIES, S.A. 10 km of Athens Lamia
National Road, P.C. 14342, New

облека, обувки; додатоци; облека, облека
за плажа; облека од имитација на кожа;

Philadelphia , GR

блузи; фустани; фланел и крзна; ракавици

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(облека); панталони; јакни; палта; кошули;
марами; здолништа; костуми; џемпери;

Скопје
(540)

обувки, чевли со високи потпетици, чевли
за на плажа, чизми, сандали; капи;
шалови; рекламирање, услуги на
комерцијални информации преку
интернет, услуги на комерцијални

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

информации и совети за потрошувачи во
врска со изборот на производи и услуги,

кл. 14 накит со исклучок на скапоцени
камења и скапоцени метали, бижутерија

агенции за увоз-извоз, маркетинг услуги,
маркетинг преку интернет, сите

кл. 18 кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали

горенаведени услуги поврзани со женска
облека и додатоците споменати погоре

и кои не се вклучени во другите класи;
имитација на кожа; производи од

(210) TM 2019/483

имитација на кожа; ремени; торби; ташни

(220) 22/04/2019

[пликови, портмонеа] од кожа; торби за
плажа; рачни торби; торби за пазарување;

(442) 31/07/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

чадори. кожени производи – ташни; капи;
ракавици

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

кл. 25 облека, обувки, капи. костими за
бањање. облека од имитација на кожа,

(540)

обувки, капи, ремени за струк. облека за
плажа, ремени [облека], машни
[околувратници], облека за гимнастика,
палта, фустани, имитација на крзно,
ракавици [облека], качулки [облека], јакни,

(591) темно сина, сина, црвена, жолта,
зелена

џемпер фустани, џемпери [пуловери],
плетенини, хулахопки, ракавици со споени

(531) 02.09.01;27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

прсти, облека за надвор, комбинезони,
панталони, ветровки, пончоа, марами,
шалови, здолништа, сукњи, чорапи,

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во

костуми, тренерки, маици, елеци,
елегантни елеци; чевли, обувки за на

исхраната; витамини и витамински
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додатоци во исхраната; диететски

(591) црна и бела

производи за деца; капки за нос за

(531) 26.13.25;27.05.24

медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за

(551) индивидуална
(510, 511)

деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

канцелариски работи
(210) TM 2019/486

(210) TM 2019/484

(220) 22/04/2019

(220) 23/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) PIAGGIO & C. S.P.A. VIALE

(442) 31/07/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

RINALDO PIAGGIO 25 56025
PONTEDERA, PISA, An Italian Joint Stock

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

Company, IT

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

BECUTAN
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; додатоци

VESPA

во исхраната; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински

(551) индивидуална
(510, 511)

додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за

кл. 18 торби;рачни торбици;патни
торби;актовки;кожни актовки;кожни држачи

медицинска употреба; спрееви за нос за

за кредитни картички;паричници;предмети

медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во

од кожа во вид на футроли за
клучеви;женски ташни;сандуци

исхраната кои содржат амино киселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти;

(багаж);куфери;несесери кои се продаваат
празни;спортски торби;торби кои се носат

назални аспиратори

преку рамо;кожни торби за
пазарење;школски торби;ранци;комплети

(210) TM 2019/485

од кожни патни торби;патни торби за

(220) 22/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ

облека;патни торби за чевли;торби за
плажа;цилиндрични текстилни торби;торби

Струмица ул. Брегалница бр. 28,
Струмица, MK

за планинарење во вид на повеќенаменски
торби;козметички торбици,

(740) Иванов Аце
ул. Бегалница бр. 28, Струмица

празни;животински кожи за изработка на
крзнени производи;кожни кутии и футроли

(540)

за складирање;прекривачи за мебел од
кожа кои не се по мерка;чадори;чадори за
сонце;поводници од кожа
(210) TM 2019/489
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(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија на големо и

(540)

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје ул. Васил
Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, MK
(540)

(531) 27.07.11
(551) индивидуална
(591) црвена, зелена, бела, и црна

(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

(531) 26.04.18;27.07.04;27.07.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

(210) TM 2019/493

(220) 25/04/2019

работи

(442) 31/07/2019
(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD No.1 JINSHAN ROAD,

(210) TM 2019/490

JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,
HOHHOT, CN

управување

со

работи,

канцелариски

(220) 24/04/2019

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

експорт-импорт Скопје ул. Васил
Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, Скопје, MK
(540)

(531) 27.05.17
(591) црвена, зелена, бела, и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.04.18;27.05.24;27.07.04;27.07.11
(551) индивидуална

кл. 5 лекови; минерална вода за
медицински цели; пијалоци за медицински

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

цели; хранливи влакна; лекови за губење
на тежина; терапевтски или медицински

управување
работи

со

(210) TM 2019/492

работи,

канцелариски

нутритивни препарати; лекови за
потребите на луѓето; витамински
препарати; медицински радиоактивни

(220) 24/04/2019

материјали; медицински гасови; хемиски
проводник за електродите кај

(442) 31/07/2019
(731) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera
Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE

електрокардиограмот; сперма за вештачка
инсеминација; дезинфектанти; контактни

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

леќи (раствор за нивна употреба) ; медиум
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за култиру од бактерии; бомбони, со

мелено, гранулирано или подготвено како

лекови; протеински диетални суплементи;

пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци

лецитински диетални суплементи;
диетални суплементи за бели приони;

со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни
парчиња (бомбони); мед; жолт сируп;

нутритивни суплементи; суплементи со
минерална храна; пијалоци за медицинска

колачи; леб; слатки; овесни снегулки;
инстант ориз; житни подготовки; соино

исхрана; диетални храни прилагодени за
медицински цели; лактеално млеко за

брашно; ориз; саго; пченично брашно;
инстант нудли; оризови нудли (шпагети);

бебиња; храна за бебиња; формула за

ужинка врз база на житарки; ужинка врз

доенчиња; млеко во прав за доенчиња;
прочистувачи на воздух; храна со лекови;

база на ориз; густин за јадење; сладолед;
мраз за јадење; замрзнати лижавчиња;

диетални суплементи за животни;
инсектициди; бебешки пелени; подлоги за

сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин
сос; квасец; ферменти; ароматични

доење; дентални абразиви; пелени за
миленичиња; диетални суплементи кои го

подготовки за во храна; мириси за во
храна, освен етерични мириси и

стимулираат растот на пробиотиците;

есенцијални масла; подготовки за

медицински пробиотици
кл. 29 месо; екстракти од морски алги

зацврстување на шлаг; омекнувачи на
месо наменети за домашна употреба;

погодни за исхрана; риба (не-жива);
конзервирано овошје; овошје,

глутен за во храна; нудли од ориз
(брашно); прашок за сладолед

преработено; грицки врз база на овошја и
зеленчуци; процесирана палма арека,

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз,
различни од млечните супституенти;

зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво;

(млечен производ); млеко; производи од
млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав;,

пијалоци за спортисти; енергетски
пијалоци; безалкохолни газирани пјалоци;

млечни пијалоци, во кои преовладува
млеко; соја во млеко; шејкови од млеко;

безалкохолни пијалоци со овошен сок;
пијалоци со сурутка; вода (пијалок)

млечен чај, со млечна основа; бадемово
млеко; соино млеко; сметана (кисела

литиумова вода; минерална вода (пијалок)
газирана вода; столна вода; лимонада;

павлака); млеко од кикирики; соино млеко

сода вода; безалкохолни пијалоци;

во прав; мирис на соино млеко; кокосово
млеко; оризово млеко; пијалоци врз база

аерирана вода; изотонични пијалоци;
квасс (безалкохолни пијалоци); смути;

на кокосово млеко; пијалоци врз база на
бадемово млеко; пијалоци врз база на

пијалоци врз база на соја, освен пијалоци
врз база на млеко;спортски пијалоци

млеко од кикирики; сирење; масло за
јадење; желе; преработени зрнести

богати со протеини; безалкохолни
пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни

производи; сушени печурки за јадење;

пијалоци со вкус на чај; газирани пијалоци;

производи од тофу; природни или
вештачки црева за колбаси; млечни

кола; пијалоци со млечна киселина
(овошни производи, без млеко); млечен чај

парчиња (од млечни производи) козјо
млеко во прав

(без млеко); дестилирана вода (пијалоци);
дестилирана вода за пиење; чиста вода

кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни
пијалоци со млеко; кафе; какао (печено,

(пијалоци); пијалоци со зеленчук; пијалоци
со треви; ферментиран пијалок изработен
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од мелени зрна; подготовки за правење

доенчиња; млеко во прав за доенчиња;

пијалоци; сорбеа (пијалоци)

прочистувачи на воздух; храна со лекови;

(210) TM 2019/494

диетални суплементи за животни;
инсектициди; бебешки пелени; подлоги за

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL

доење; дентални абразиви; пелени за
миленичиња; диетални суплементи кои го

GROUP CO., LTD No.1 JINSHAN ROAD,
JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

стимулираат растот на пробиотиците;
медицински пробиотици

HOHHOT, CN

кл. 29 месо; екстракти од морски алги

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

погодни за исхрана; риба (не-жива);
конзервирано овошје; овошје,

(540)

преработено; грицки врз база на овошја и
зеленчуци; процесирана палма арека,
зеленчуци, преработени; јајца; путер; крем
(млечен производ); млеко; производи од
млеко; јогурт; шлаг пена; млеко во прав;,
млечни пијалоци, во кои преовладува
млеко; соја во млеко; шејкови од млеко;
млечен чај, со млечна основа; бадемово
млеко; соино млеко; сметана (кисела

(531) 26.01.18
(551) индивидуална

павлака); млеко од кикирики; соино млеко
во прав; мирис на соино млеко; кокосово

(510, 511)
кл. 5 лекови; минерална вода за

млеко; оризово млеко; пијалоци врз база
на кокосово млеко; пијалоци врз база на
бадемово млеко; пијалоци врз база на

медицински цели; пијалоци за медицински
цели; хранливи влакна; лекови за губење

млеко од кикирики; сирење; масло за
јадење; желе; преработени зрнести

на тежина; терапевтски или медицински
нутритивни препарати; лекови за
потребите на луѓето; витамински

производи; сушени печурки за јадење;
производи од тофу; природни или

препарати; медицински радиоактивни
материјали; медицински гасови; хемиски

вештачки црева за колбаси; млечни
парчиња (од млечни производи) козјо
млеко во прав

проводник за електродите кај
електрокардиограмот; сперма за вештачка

кл. 30 пијалоци со кафе; чоколадни
пијалоци со млеко; кафе; какао (печено,

инсеминација; дезинфектанти; контактни
леќи (раствор за нивна употреба) ; медиум
за култиру од бактерии; бомбони, со

мелено, гранулирано или подготвено како
пијалок); чоколадни пијалоци; чај; пијалоци

лекови; протеински диетални суплементи;
лецитински диетални суплементи;

со чајна основа; шеќер; бомбони; млечни
парчиња (бомбони); мед; жолт сируп;
колачи; леб; слатки; овесни снегулки;

диетални суплементи за бели приони;
нутритивни суплементи; суплементи со

инстант ориз; житни подготовки; соино
брашно; ориз; саго; пченично брашно;

минерална храна; пијалоци за медицинска
исхрана; диетални храни прилагодени за
медицински цели; лактеално млеко за

инстант нудли; оризови нудли (шпагети);
ужинка врз база на житарки; ужинка врз

бебиња; храна за бебиња; формула за
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база на ориз; густин за јадење; сладолед;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

мраз за јадење; замрзнати лижавчиња;

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

сол; оцет; соја сос; зачини; сенф; рибин
сос; квасец; ферменти; ароматични

(540)

MONSTER MANGO LOCO

подготовки за во храна; мириси за во
храна, освен етерични мириси и

(551) индивидуална
(510, 511)

есенцијални масла; подготовки за
зацврстување на шлаг; омекнувачи на

кл. 32 безалкохолни пијалаци

месо наменети за домашна употреба;

(210) TM 2019/497

глутен за во храна; нудли од ориз
(брашно); прашок за сладолед

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид

кл. 32 пиво; пијалоци врз база на ориз,
различни од млечните супституенти;

ул. „7-ми Ноември“ бр. 183, Охрид, MK
(540)

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво;
пијалоци за спортисти; енергетски
пијалоци; безалкохолни газирани пјалоци;
безалкохолни пијалоци со овошен сок;
пијалоци со сурутка; вода (пијалок)

(591) црна, бела
(531) 27.05.17

литиумова вода; минерална вода (пијалок)
газирана вода; столна вода; лимонада;

(551) индивидуална
(510, 511)

сода вода; безалкохолни пијалоци;
аерирана вода; изотонични пијалоци;

кл. 20

производство на амбалажа од

пластични маси за пакување

квасс (безалкохолни пијалоци); смути;
пијалоци врз база на соја, освен пијалоци
врз база на млеко;спортски пијалоци

(210) TM 2019/498

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) „ЛИХНИДА“ АД-Охрид ул. „7-ми
Ноември“ бр. 183, Охрид, MK

богати со протеини; безалкохолни
пијалоци со вкус на кафе; безалкохолни
пијалоци со вкус на чај; газирани пијалоци;
кола; пијалоци со млечна киселина

(540)

(овошни производи, без млеко); млечен чај
(без млеко); дестилирана вода (пијалоци);
дестилирана вода за пиење; чиста вода
(пијалоци); пијалоци со зеленчук; пијалоци
со треви; ферментиран пијалок изработен
од мелени зрна; подготовки за правење
пијалоци; сорбеа (пијалоци)
(210) TM 2019/496

(591) црна, бела

(220) 25/04/2019

(531) 26.01.18;26.11.13
(551) индивидуална

(442) 31/07/2019
(300) 2018-134287 29/10/2018 JP
(731) Monster Energy Company 1 Monster

(510, 511)
кл. 20
производство на амбалажа од
пластични маси за пакување

Way, Corona, California 92879, US
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(210) TM 2019/499

препарати за бричење, креми за бричење,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Bayer Aktiengesellschaft KaiserWilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE

гелови за бричење, маски за лице, маски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

козметички производи, односно, пудра во
прав за лице, прајмер, пудра, коректор за

Скопје
(540)

лице, светки за лице и тело, бронзер за
кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,

од гел за очи, средства за чистење,
масажни свеќи за козметички цели;

немедицински балсам за усни, руменило,

QUICK BAYT

сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,
туш, маскара, боја за трепките, вештачки

(551) индивидуална
(510, 511)

трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и
компакти кои содржат шминка; производи

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди; хербициди
(210) TM 2019/501

за нега на коса, односно, шампон за коса,
регенератор за коса, спреј за коса, лосион

(220) 25/04/2019

за коса и маски за коса; препарати за нега

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Tretorn, LLC 1411 Broadway,

на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак
за нокти, вештачки нокти, пемза камења за

4th Floor New York, New York 10018, US

лична употреба; крем за чевли и
полирање, шампони за миленичиња,

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

ароматични масла, потпури

(540)

TRETORN

(210) TM 2019/502

(220) 25/04/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Tretorn, LLC 1411 Broadway,

кл. 3 парфеми и есенцијални масла;
тоалетна вода; колонска вода; спрејови за

4th Floor New York, New York 10018, US

тело; пилинзи за тело; путер за тело;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

пудра за капење; пудра за тело;
немедицински сапуни; немедицински

TRETORN

балсам за коса, кожа и усни;
немедицински серуми за коса, кожа и усни;

(551) индивидуална
(510, 511)

средства за чистење на кожа, лосиони за
лице и креми, тоници за козметички цели,

кл. 5 антибактериско средство за миење
раце, лепливи фластери, трансдермални

навлажнувачи за тело, отстранувач на

лепенки, назални препарати во спреј,
кутии за прва помош, капки за очи,

шминка, шамивчиња натопени со
козметички лосиони, лосиони и масла за

освежувачи за воздух, освежувачи за
автомобили, средства за дезинфекција,

сончање, препарати за заштита од сонце,
немедицински препарати за заштита од

санитаризација и марамчиња за

сонце; креми за после сончање, гелови и
навлажнувачи; гел за туширање,

дезинфекција, препарати за опуштање на
мускулите, балзами за медицински цели,

немедицински соли за капење, пенлива

медицински креми за нега на кожата,
медицински пијалоци, медицински билки,

купка, лични дезодоранси, пудра во прав,
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медицински масла, медицински корени,

(540)

бонбони за медицински цели, препарати

TRETORN

за олеснување на болка, масажни свеќи за
терапевтски цели, медицински балзам за

(551) индивидуална
(510, 511)

усни, медицински прашок бања,
персонални масла, протеински додатоци

кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со
вода, безалкохолни пијалоци со овошје,

направени и спакувани како плочки;
протеински додатоци во форма на

сирупи за правење на безалкохолни
пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус

капсули, течност и прав; хербални

на чај, безалкохолни пијалоци;
концентрати, сирупи или прав кои се

суплементи во форма на капсули, течност
и прав; билни тинктури за медицински

користат за подготовка на енергетски

цели, медицински серуми за употреба на
коса, кожа и усни; диететски апчиња;

пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,
безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус

додатоци во исхраната во форма на
капсули, течност и прав; витамини;

на чај и спортски пијалоци, спортски
пијалоци

витамински додатоци во форма на
капсули, течност и прав; гумени витамини,
додатоци во исхраната за миленици,

(210) TM 2019/505

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New

витамини за домашни миленици, билни
масла против чешање за миленици,
медицински препарати за нега за
миленици
(210) TM 2019/503

York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Tretorn, LLC 1411 Broadway,
4th Floor New York, New York 10018, US

MARILYN MONROE
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 31 природни растенија и цвеќиња,
храна за миленици, колачиња за исхрана

(540)

на миленици

TRETORN
(551) индивидуална

(210) TM 2019/506

(510, 511)
кл. 31 природни растенија и цвеќиња,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC

храна за миленици, колачиња за исхрана
на миленици
(210) TM 2019/504

(220) 25/04/2019

1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Tretorn, LLC 1411 Broadway,
4th Floor New York, New York 10018, US

(540)

MARILYN MONROE
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
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кл. 30 печива, производи од тесто,

замрзнато, суво и готвено овошје и

крофни, леб, ориз, мали парчиња храна од

зеленчук; желе, џем и компот; сушено

ориз, преработени житарки и грицки на
база на житарки, гранола, плочки со

говедско, јајца, млеко, млеко во прав,
концентрати, нутритиенти, масла и масти

гранола, кондиторски производи од шеќер,
бонбони, гумени бонбони, слатки плочки,

за прехрана, масла и масти во прав за
храна

пеперминт бонбони, гума за џвакање,
колачи, чоколадо, слатки и грицки на база

кл. 30 кафе; чоколадни пијалоци со млеко
кл. 32 овошен сок; енергетски пијалоци со

на чоколадо подготвени за консумирање ,

млеко

пијалоци на база на чоколадо, кафе,
инстант кафе, пијалоци на база на кафе,

(210) TM 2019/508

мелени зрна кафе, чај, кесички за чај,
инстант чај, пијалоци на база на чај;

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC

мешавини во природата на концентрати,
сирупи или прашоци што се користат при

1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US

подготовката на пијалоци на база на чај;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

квасец, прашок за печење, брашно, чипс
на база на брашно, чипс на база на

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

пченка, переци, пуканки, пуканки за
микробранова печка, десертни пудинзи,

MARILYN MONROE
(551) индивидуална

инстант мешавина за пудинг, глазура,
глазура за слатки, сладолед и

(510, 511)
кл. 5 антибактериско средство за миење

ароматизирана глазура, корнети за

раце, лепливи фластери, трансдермални
лепенки, назални препарати во спреј,

сладолед, замрзнати слатки и јогурт, мраз
(замрзната вода); замрзнати, подготвени

кутии за прва помош, капки за очи,

или пакувани предјадења кои се состојат
првенствено од тестенини или ориз; пици,

освежувачи за воздух, освежувачи за
автомобили, средства за дезинфекција,

шеќер, сол, мед, пакувања, оцет, сосови,
преработени билки, зачини
(210) TM 2019/507

(220) 25/04/2019

санитаризација и марамчиња за
дезинфекција, препарати за опуштање на
мускулите, балзами за медицински цели,
медицински креми за нега на кожата,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New

медицински пијалоци, медицински билки,
медицински масла, медицински корени,
бонбони за медицински цели, препарати

York 10018, US

за олеснување на болка, масажни свеќи за
терапевтски цели, медицински балзам за

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

усни, медицински прашок бања,
персонални масла, протеински додатоци

(540)

MARILYN MONROE

направени и спакувани како плочки;

(551) индивидуална
(510, 511)

протеински додатоци во форма на
капсули, течност и прав; хербални

кл. 29 не живо месо, риба, живина и
дивеч; месни преработки; конзервирано,

суплементи во форма на капсули, течност
и прав; билни тинктури за медицински
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цели, медицински серуми за употреба на

MARILYN MONROE

коса, кожа и усни; диететски апчиња;

(551) индивидуална
(510, 511)

додатоци во исхраната во форма на
капсули, течност и прав; витамини;

кл. 3 парфеми и есенцијални масла;

витамински додатоци во форма на
капсули, течност и прав; гумени витамини,

тоалетна вода; колонска вода; спрејови за
тело; пилинзи за тело; путер за тело;

додатоци во исхраната за миленици,
витамини за домашни миленици, билни

пудра за капење; пудра за тело;
немедицински сапуни; немедицински

масла против чешање за миленици,

балсам за коса, кожа и усни;
немедицински серуми за коса, кожа и усни;

медицински препарати за нега за
миленици
(210) TM 2019/509

средства за чистење на кожа, лосиони за
лице и креми, тоници за козметички цели,
навлажнувачи за тело, отстранувач на

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC

шминка, шамивчиња натопени со
козметички лосиони, лосиони и масла за

1411 Broadway, 4th Floor New York, New

сончање, препарати за заштита од сонце,
немедицински препарати за заштита од

York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

сонце; креми за после сончање, гелови и

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

навлажнувачи; гел за туширање,
немедицински соли за капење, пенлива

MARILYN MONROE
(551) индивидуална

купка, лични дезодоранси, пудра во прав,
препарати за бричење, креми за бричење,

(510, 511)
кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со

гелови за бричење, маски за лице, маски
од гел за очи, средства за чистење,

вода, безалкохолни пијалоци со овошје,

масажни свеќи за козметички цели;

сирупи за правење на безалкохолни
пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус

козметички производи, односно, пудра во
прав за лице, прајмер, пудра, коректор за

на чај, безалкохолни пијалоци;
концентрати, сирупи или прав кои се

лице, светки за лице и тело, бронзер за
кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,

користат за подготовка на енергетски
пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,

немедицински балсам за усни, руменило,
сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,

безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус

туш, маскара, боја за трепките, вештачки

на чај и спортски пијалоци; спортски
пијалоци

трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и
компакти кои содржат шминка; производи

(210) TM 2019/510

за нега на коса, односно, шампон за коса,
регенератор за коса, спреј за коса, лосион

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) The Estate of Marilyn Monroe LLC

за коса и маски за коса; препарати за нега
на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак

1411 Broadway, 4th Floor New York, New

за нокти, вештачки нокти, пемза камења за

York 10018, US

лична употреба; крем за чевли и
полирање, шампони за миленичиња,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ароматични масла, потпури
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(210) TM 2019/511

додатоци во исхраната за миленици,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New

витамини за домашни миленици, билни

York 10018, US

миленици

масла против чешање за миленици,
медицински препарати за нега за

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/512

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US

(531) 27.05.07;27.05.13

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 антибактериско средство за миење
раце, лепливи фластери, трансдермални
лепенки, назални препарати во спреј,
кутии за прва помош, капки за очи,

(531) 27.05.07;27.05.13

освежувачи за воздух, освежувачи за
автомобили, средства за дезинфекција,

(551) индивидуална
(510, 511)

санитаризација и марамчиња за
дезинфекција, препарати за опуштање на

кл. 3 парфеми и есенцијални масла;
тоалетна вода; колонска вода; спрејови за

мускулите, балзами за медицински цели,
медицински креми за нега на кожата,

тело; пилинзи за тело; путер за тело;
пудра за капење; пудра за тело;

медицински пијалоци, медицински билки,

немедицински сапуни; немедицински

медицински масла, медицински корени,
бонбони за медицински цели, препарати

балсам за коса, кожа и усни;
немедицински серуми за коса, кожа и усни;

за олеснување на болка, масажни свеќи за
терапевтски цели, медицински балзам за

средства за чистење на кожа, лосиони за
лице и креми, тоници за козметички цели,

усни, медицински прашок бања,
персонални масла, протеински додатоци

навлажнувачи за тело, отстранувач на
шминка, шамивчиња натопени со

направени и спакувани како плочки;

козметички лосиони, лосиони и масла за

протеински додатоци во форма на
капсули, течност и прав; хербални

сончање, препарати за заштита од сонце,
немедицински препарати за заштита од

суплементи во форма на капсули, течност
и прав; билни тинктури за медицински

сонце; креми за после сончање, гелови и
навлажнувачи; гел за туширање,

цели, медицински серуми за употреба на
коса, кожа и усни; диететски апчиња;

немедицински соли за капење, пенлива
купка, лични дезодоранси, пудра во прав,

додатоци во исхраната во форма на

препарати за бричење, креми за бричење,

капсули, течност и прав; витамини;
витамински додатоци во форма на

гелови за бричење, маски за лице, маски
од гел за очи, средства за чистење,

капсули, течност и прав; гумени витамини,

масажни свеќи за козметички цели;
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козметички производи, односно, пудра во

на чај и спортски пијалоци; спортски

прав за лице, прајмер, пудра, коректор за

пијалоци

лице, светки за лице и тело, бронзер за
кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,

(210) TM 2019/514

немедицински балсам за усни, руменило,
сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC

туш, маскара, боја за трепките, вештачки
трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и

1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US

компакти кои содржат шминка; производи

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

за нега на коса, односно, шампон за коса,
регенератор за коса, спреј за коса, лосион

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/04/2019

за коса и маски за коса; препарати за нега
на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак
за нокти, вештачки нокти, пемза камења за
лична употреба; крем за чевли и
полирање, шампони за миленичиња,

(531) 27.05.07;27.05.13

ароматични масла, потпури

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/513

кл. 31 природни растенија и цвеќиња,

(220) 25/04/2019

храна за миленици, колачиња за исхрана
на миленици

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US

(210) TM 2019/515

(220) 25/04/2019

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

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC

(540)

1411 Broadway, 4th Floor New York, New
York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.07;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со
вода, безалкохолни пијалоци со овошје,

(531) 27.05.07;27.05.13

сирупи за правење на безалкохолни
пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус

(551) индивидуална
(510, 511)

на чај, безалкохолни пијалоци;
концентрати, сирупи или прав кои се

кл. 30 печива, производи од тесто,

користат за подготовка на енергетски

крофни, леб, ориз, мали парчиња храна од
ориз, преработени житарки и грицки на

пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,
безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус

база на житарки, гранола, плочки со
гранола, кондиторски производи од шеќер,
бонбони, гумени бонбони, слатки плочки,
пеперминт бонбони, гума за џвакање,
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колачи, чоколадо, слатки и грицки на база

концентрати, нутритиенти, масла и масти

на чоколадо подготвени за консумирање ,

за прехрана, масла и масти во прав за

пијалоци на база на чоколадо, кафе,
инстант кафе, пијалоци на база на кафе,

храна
кл. 30 кафе; чоколадни пијалоци со млеко

мелени зрна кафе, чај, кесички за чај,
инстант чај, пијалоци на база на чај;

кл. 32 овошен сок; енергетски пијалоци со
млеко

мешавини во природата на концентрати,
сирупи или прашоци што се користат при

(210) TM 2019/517

подготовката на пијалоци на база на чај;

(220) 25/04/2019

квасец, прашок за печење, брашно, чипс
на база на брашно, чипс на база на

(442) 31/07/2019
(731) ABG EPE IP LLC 1411 Broadway, 4th
Floor New York, New York 10018, US

пченка, переци, пуканки, пуканки за
микробранова печка, десертни пудинзи,

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

инстант мешавина за пудинг, глазура,
глазура за слатки, сладолед и

(540)

ELVIS PRESLEY

ароматизирана глазура, корнети за

(551) индивидуална
(510, 511)

сладолед, замрзнати слатки и јогурт, мраз
(замрзната вода); замрзнати, подготвени

кл. 30 печива, производи од тесто,

или пакувани предјадења кои се состојат
првенствено од тестенини или ориз; пици,

крофни, леб, ориз, мали парчиња храна од
ориз, преработени житарки и грицки на

шеќер, сол, мед, пакувања, оцет,
сосови, преработени билки, зачини
(210) TM 2019/516

база на житарки, гранола, плочки со
гранола, кондиторски производи од шеќер,
бонбони, гумени бонбони, слатки плочки,
пеперминт бонбони, гума за џвакање,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
1411 Broadway, 4th Floor New York, New

колачи, чоколадо, слатки и грицки на база
на чоколадо подготвени за консумирање ,
пијалоци на база на чоколадо, кафе,

York 10018, US

инстант кафе, пијалоци на база на кафе,
мелени зрна кафе, чај, кесички за чај,

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

инстант чај, пијалоци на база на чај;
мешавини во природата на концентрати,

(540)

сирупи или прашоци што се користат при
подготовката на пијалоци на база на чај;
квасец, прашок за печење, брашно, чипс
на база на брашно, чипс на база на
пченка, переци, пуканки, пуканки за

(531) 27.05.07;27.05.13
(551) индивидуална

микробранова печка, десертни пудинзи,
инстант мешавина за пудинг, глазура,

(510, 511)
кл. 29 не живо месо, риба, живина и

глазура за слатки, сладолед и

дивеч; месни преработки; конзервирано,

ароматизирана глазура, корнети за
сладолед, замрзнати слатки и јогурт, мраз

замрзнато, суво и готвено овошје и
зеленчук; желе, џем и компот; сушено

(замрзната вода); замрзнати, подготвени
или пакувани предјадења кои се состојат

говедско, јајца, млеко, млеко во прав,
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првенствено од тестенини или ориз; пици,

трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и

шеќер, сол, мед, пакувања,

компакти кои содржат шминка; производи

оцет,

сосови, преработени билки, зачини

за нега на коса, односно, шампон за коса,
регенератор за коса, спреј за коса, лосион

(210) TM 2019/518

за коса и маски за коса; препарати за нега
на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG EPE IP LLC 1411 Broadway, 4th
Floor New York, New York 10018, US

за нокти, вештачки нокти, пемза камења за
лична употреба; крем за чевли и

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

полирање, шампони за миленичиња,

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ароматични масла, потпури
(210) TM 2019/519

ELVIS PRESLEY

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG EPE IP LLC 1411 Broadway, 4th
Floor New York, New York 10018, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми и есенцијални масла;

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

тоалетна вода; колонска вода; спрејови за
тело; пилинзи за тело; путер за тело;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

пудра за капење; пудра за тело;

ELVIS PRESLEY

немедицински сапуни; немедицински
балсам за коса, кожа и усни;

(551) индивидуална

немедицински серуми за коса, кожа и усни;
средства за чистење на кожа, лосиони за

(510, 511)
кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со

лице и креми, тоници за козметички цели,
навлажнувачи за тело, отстранувач на

вода, безалкохолни пијалоци со овошје,
сирупи за правење на безалкохолни

шминка, шамивчиња натопени со

пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус

козметички лосиони, лосиони и масла за
сончање, препарати за заштита од сонце,

на чај, безалкохолни пијалоци;
концентрати, сирупи или прав кои се

немедицински препарати за заштита од
сонце; креми за после сончање, гелови и

користат за подготовка на енергетски
пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,

навлажнувачи; гел за туширање,
немедицински соли за капење, пенлива

безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус
на чај и спортски пијалоци; спортски

купка, лични дезодоранси, пудра во прав,

пијалоци

препарати за бричење, креми за бричење,
гелови за бричење, маски за лице, маски

(210) TM 2019/520

од гел за очи, средства за чистење,
масажни свеќи за козметички цели;

(442) 31/07/2019
(731) ABG EPE IP LLC 1411 Broadway, 4th

козметички производи, односно, пудра во
прав за лице, прајмер, пудра, коректор за

Floor New York, New York 10018, US

лице, светки за лице и тело, бронзер за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,
немедицински балсам за усни, руменило,

(540)

(220) 25/04/2019

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ELVIS PRESLEY

сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,
туш, маскара, боја за трепките, вештачки

(551) индивидуална
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(510, 511)

сладолед, замрзнати слатки и јогурт, мраз

кл. 31 приподни растенија и цвеќиња,

(замрзната вода); замрзнати, подготвени

храна за миленици, колачиња за исхрана
на миленици

или пакувани предјадења кои се состојат
првенствено од тестенини или ориз; пици,

(210) TM 2019/521

шеќер, сол, мед, пакувања, оцет,
сосови, преработени билки, зачини

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

(210) TM 2019/522

Floor, New York, New York 10018, US

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
Floor, New York, New York 10018, US

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

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

(540)

(540)

(531) 03.09.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 печива, производи од тесто,

(531) 03.09.01;27.05.17
(551) индивидуална

крофни, леб, ориз, мали парчиња храна од
ориз, преработени житарки и грицки на

(510, 511)
кл. 31 природни растенија и цвеќиња,

база на житарки, гранола, плочки со

храна за миленици, колачиња за исхрана

гранола, кондиторски производи од шеќер,
бонбони, гумени бонбони, слатки плочки,

на миленици

пеперминт бонбони, гума за џвакање,
колачи, чоколадо, слатки и грицки на база

(210) TM 2019/523

(220) 25/04/2019

на чоколадо подготвени за консумирање ,
пијалоци на база на чоколадо, кафе,

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
Floor, New York, New York 10018, US

инстант кафе, пијалоци на база на кафе,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

мелени зрна кафе, чај, кесички за чај,
инстант чај, пијалоци на база на чај;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

мешавини во природата на концентрати,
сирупи или прашоци што се користат при
подготовката на пијалоци на база на чај;
квасец, прашок за печење, брашно, чипс
на база на брашно, чипс на база на
пченка, переци, пуканки, пуканки за
микробранова печка, десертни пудинзи,

(531) 03.09.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

инстант мешавина за пудинг, глазура,
глазура за слатки, сладолед и

кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со
вода, безалкохолни пијалоци со овошје,

ароматизирана глазура, корнети за
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сирупи за правење на безалкохолни

(540)

пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус
на чај, безалкохолни пијалоци;
концентрати, сирупи или прав кои се
користат за подготовка на енергетски
пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,
безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус
на чај и спортски пијалоци; спортски

(531) 03.09.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

пијалоци

кл. 5 антибактериско средство за миење
(210) TM 2019/524

(220) 25/04/2019

раце, лепливи фластери, трансдермални
лепенки, назални препарати во спреј,

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

кутии за прва помош, капки за очи,
освежувачи за воздух, освежувачи за

Floor, New York, New York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

автомобили, средства за дезинфекција,
санитаризација и марамчиња за

(540)

дезинфекција, препарати за опуштање на
мускулите, балзами за медицински цели,
медицински креми за нега на кожата,
медицински пијалоци, медицински билки,
медицински масла, медицински корени,

(531) 03.09.01;27.05.17

бонбони за медицински цели, препарати
за олеснување на болка, масажни свеќи за

(551) индивидуална

терапевтски цели, медицински балзам за

(510, 511)
кл. 29 не живо месо, риба, живина и

усни, медицински прашок бања,
персонални масла, протеински додатоци

дивеч; месни преработки; конзервирано,
замрзнато, суво и готвено овошје и

направени и спакувани како плочки;
протеински додатоци во форма на

зеленчук; желе, џем и компот; сушено
говедско, јајца, млеко, млеко во прав,

капсули, течност и прав; хербални
суплементи во форма на капсули, течност

концентрати, нутритиенти, масла и масти

и прав; билни тинктури за медицински

за прехрана, масла и масти во прав за
храна

цели, медицински серуми за употреба на
коса, кожа и усни; диететски апчиња;

кл. 30 кафе; чоколадни пијалоци со млеко
кл. 32 овошен сок; енергетски пијалоци со

додатоци во исхраната во форма на
капсули, течност и прав; витамини;

млеко

витамински додатоци во форма на
капсули, течност и прав; гумени витамини,

(210) TM 2019/525

додатоци во исхраната за миленици,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

витамини за домашни миленици, билни
масла против чешање за миленици,

Floor, New York, New York 10018, US

медицински препарати за нега за
миленици

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
185
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(210) TM 2019/526

туш, маскара, боја за трепките, вештачки

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
Floor, New York, New York 10018, US

трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и

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

регенератор за коса, спреј за коса, лосион
за коса и маски за коса; препарати за нега

(540)

на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак
за нокти, вештачки нокти, пемза камења за

компакти кои содржат шминка; производи
за нега на коса, односно, шампон за коса,

лична употреба; крем за чевли и
полирање, шампони за миленичиња,
ароматични масла, потпури
(210) TM 2019/527

(531) 03.09.01;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

(510, 511)
кл. 3 парфеми и есенцијални масла;

Floor, New York, New York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

тоалетна вода; колонска вода; спрејови за
тело; пилинзи за тело; путер за тело;
пудра за капење; пудра за тело;

(540)

немедицински сапуни; немедицински
балсам за коса, кожа и усни;

GREG NORMAN
(551) индивидуална
(510, 511)

немедицински серуми за коса, кожа и усни;
средства за чистење на кожа, лосиони за
лице и креми, тоници за козметички цели,

кл. 32 пиво, безалкохолни пијалоци со
вода, безалкохолни пијалоци со овошје,

навлажнувачи за тело, отстранувач на
шминка, шамивчиња натопени со

сирупи за правење на безалкохолни
пијалоци, безалкохолни пијалоци со вкус
на чај, безалкохолни

козметички лосиони, лосиони и масла за
сончање, препарати за заштита од сонце,

пијалоци;концентрати, сирупи или прав кои
се користат за подготовка на енергетски

немедицински препарати за заштита од
сонце; креми за после сончање, гелови и
навлажнувачи; гел за туширање,

пијалоци, пијалоци со вкус на овошје,
безалкохолни пијалоци, пијалоци со вкус

немедицински соли за капење, пенлива
купка, лични дезодоранси, пудра во прав,

на чај и спортски пијалоци;спортски
пијалоци

препарати за бричење, креми за бричење,
гелови за бричење, маски за лице, маски

(210) TM 2019/528

од гел за очи, средства за чистење,
масажни свеќи за козметички цели;

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
Floor, New York, New York 10018, US

козметички производи, односно, пудра во
прав за лице, прајмер, пудра, коректор за
лице, светки за лице и тело, бронзер за

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,
немедицински балсам за усни, руменило,

GREG NORMAN

сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,
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(551) индивидуална

шеќер, сол, мед, пакувања,

(510, 511)

сосови, преработени билки, зачини

кл. 31 природни растенија и цвеќиња,
храна за миленици, колачиња за исхрана

(210) TM 2019/530

на миленици
(210) TM 2019/529

оцет,

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
(220) 25/04/2019

Floor, New York, New York 10018, US

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

Floor, New York, New York 10018, US

(540)

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

GREG NORMAN

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

GREG NORMAN
(551) индивидуална

кл. 29 не живо месо, риба, живина и
дивеч; месни преработки; конзервирано,

(510, 511)
кл. 30 печива, производи од тесто,

замрзнато, суво и готвено овошје и
зеленчук; желе, џем и компот; сушено

крофни, леб, ориз, мали парчиња храна од

говедско, јајца, млеко, млеко во прав,

ориз, преработени житарки и грицки на
база на житарки, гранола, плочки со

концентрати, нутритиенти, масла и масти
за прехрана, масла и масти во прав за

гранола, кондиторски производи од шеќер,
бонбони, гумени бонбони, слатки плочки,

храна
кл. 30 кафе; чоколадни пијалоци со млеко

пеперминт бонбони, гума за џвакање,
колачи, чоколадо, слатки и грицки на база

кл. 32 овошен сок; енергетски пијалоци со
млеко

на чоколадо подготвени за консумирање ,
пијалоци на база на чоколадо, кафе,
инстант кафе, пијалоци на база на кафе,

(210) TM 2019/531

(220) 25/04/2019

мелени зрна кафе, чај, кесички за чај,
инстант чај, пијалоци на база на чај;

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th
Floor, New York, New York 10018, US

мешавини во природата на концентрати,
сирупи или прашоци што се користат при

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

подготовката на пијалоци на база на чај;

(540)

квасец, прашок за печење, брашно, чипс
на база на брашно, чипс на база на

GREG NORMAN
(551) индивидуална

пченка, переци, пуканки, пуканки за
микробранова печка, десертни пудинзи,

(510, 511)
кл. 5 антибактериско средство за миење

инстант мешавина за пудинг, глазура,
глазура за слатки, сладолед и

раце, лепливи фластери, трансдермални
лепенки, назални препарати во спреј,

ароматизирана глазура, корнети за

кутии за прва помош, капки за очи,
освежувачи за воздух, освежувачи за

сладолед, замрзнати слатки и јогурт, мраз
(замрзната вода); замрзнати, подготвени

автомобили, средства за дезинфекција,

или пакувани предјадења кои се состојат
првенствено од тестенини или ориз; пици,

санитаризација и марамчиња за
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дезинфекција, препарати за опуштање на

немедицински серуми за коса, кожа и усни;

мускулите, балзами за медицински цели,

средства за чистење на кожа, лосиони за

медицински креми за нега на кожата,
медицински пијалоци, медицински билки,

лице и креми, тоници за козметички цели,
навлажнувачи за тело, отстранувач на

медицински масла, медицински корени,
бонбони за медицински цели, препарати

шминка, шамивчиња натопени со
козметички лосиони, лосиони и масла за

за олеснување на болка, масажни свеќи за
терапевтски цели, медицински балзам за

сончање, препарати за заштита од сонце,
немедицински препарати за заштита од

усни, медицински прашок бања,

сонце; креми за после сончање, гелови и

персонални масла, протеински додатоци
направени и спакувани како

навлажнувачи; гел за туширање,
немедицински соли за капење, пенлива

плочки;протеински додатоци во форма на
капсули, течност и прав;хербални

купка, лични дезодоранси, пудра во прав,
препарати за бричење, креми за бричење,

суплементи во форма на капсули, течност
и прав;билни тинктури за медицински

гелови за бричење, маски за лице, маски
од гел за очи, средства за чистење,

цели, медицински серуми за употреба на

масажни свеќи за козметички цели;

коса, кожа и усни;диететски
апчиња;додатоци во исхраната во форма

козметички производи, односно, пудра во
прав за лице, прајмер, пудра, коректор за

на капсули, течност и
прав;витамини;витамински додатоци во

лице, светки за лице и тело, бронзер за
кожа, кармин, моливи за усни, сјај за усни,

форма на капсули, течност и прав;гумени
витамини, додатоци во исхраната за

немедицински балсам за усни, руменило,
сенка за очи, сенка за очи, крема за очи,

миленици, витамини за домашни

туш, маскара, боја за трепките, вештачки

миленици, билни масла против чешање за
миленици, медицински препарати за нега

трепки, моливи за веѓи, гел за веѓи и
компакти кои содржат шминка; производи

за миленици

за нега на коса, односно, шампон за коса,
регенератор за коса, спреј за коса, лосион

(210) TM 2019/532

за коса и маски за коса; препарати за нега
на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак

(220) 25/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) ABG-Shark, LLC 1411 Broadway, 4th

за нокти, вештачки нокти, пемза камења за
лична употреба; крем за чевли и
полирање, шампони за миленичиња,

Floor, New York, New York 10018, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ароматични масла, потпури
(210) TM 2019/536

GREG NORMAN

(220) 30/04/2019

(442) 31/07/2019
(731) Specsavers B.V. Postbus 1229, NL-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми и есенцијални масла;

1270 BE Huizen, NL
(740) Друштво за застапување од областа

тоалетна вода; колонска вода; спрејови за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

тело; пилинзи за тело; путер за тело;
пудра за капење; пудра за тело;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

немедицински сапуни; немедицински
балсам за коса, кожа и усни;
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очила, очила за сонце, леќи за очила и

SPECSAVERS

очила за сонце, рамки за очила и рамки за

(551) индивидуална
(510, 511)

очила за сонце; услуги за малопродажба
на контактни леќи, футроли и паковки за

кл. 9 оптички апарати и инструменти;

леќи; услуги за малопродажба на монокли;
услуги за малопродажба на заштитници за

очила, очила за сонце; делови и фитинзи
за сите гореспоменати стоки, имено, рачки

очи, имено очила за заштита; услуги за
малопродажба на опрема за спортска

како делови од рамките за очила, носници
за очила и очила за сонце, кочници кои

заштита на очи, имено наочари, наочари и

што спречуваат паѓање на очила и очила
за сонце, мостови на рамки како делови од

заштитни наочари; услуги за
малопродажба на футроли за стакла за

рамки за очила, држачи за носници за

очила, синџирчиња, врвки, ременчиња за
очила, штитиници за уши и тампони за

очила, заоблени завршетоци за очила,
завртки, шајбни и навртки како фитинзи за

уши; услуги за малопродажба на аналогни,
дигитални, радио и безжични адаптери за

очила; леќи, контактни леќи; рамки, врвки,
синџирчиња и футроли, сите за очила или

конектирање на телефони со слушни

очила за сонце; футроли за контактни
леќи; паковки за контактни леќи;

помагала, слушни помагала, електрични
приклучоци за конектирање на слушни

марамчиња за чистење на стакло на

апарати со апарати за програмирање,
радио приемници за конектирање со

очила; вреќички за очила; вреќички за
очила за сонце; монокли; штитници за очи,

слушни помагала, далечински управувачи
за контролирање на гласностза

имено очила за заштита; опрема за
спортска заштита за очи, имено наочари;

конектирање со слушни помагала; услуги

наочари и заштитни наочари; футроли за
стакла за очила, синџирчиња, врвки,

за малопродажба на телефонски апарати
за примена кај луѓе со потешкотии со

ременчиња за очила; аналогни, дигитални,

слухот, телевизиски апарати за примена
кај луѓе со потешкотии со слухот;

радио и безжични адаптери за
конектирање на телефони со слушни

собирање на најразновидна стока во полза
на другите, имено, оптички, слушни,

помагала; електрични приклучоци за
конектирање на слушни помагала со

дентални, медицински, фармацевтски и

апарати за програмирање; радио
приемници за конектирање со слушни

здравствени апарати, инструменти и
препарати, наочари, очила, очила за

помагала; далечински управувачи за

сонце, контакти леќи, леќи за очила и
очила за сонце, рамки за очила и очила за

контролирање на гласност за конектирање
со слушни помагала; телефонски апарати

сонце, монокли за очи, наочари, спортски
наочари, заштитни наочари, футроли за

за примена кај луѓе со потешкотии со
слухот; телевизиски апарати за примена

стакла за очила, синџирчиња, врвки,

кај луѓе со потешкотии со слухот; софтвер
за употреба од оптичари; софтвер за

ременчиња за очила, футроли и паковки
за очила и очила за сонце, футроли и

дигитално мерење на очи; софтвер за

паковки за контакти леќи, синџирчиња,
врвки, ремечиња за очила, штитници за

земање дигитални мерки за монтажа на
стакла за очила и леќи

уши и тампони за уши, аналогни,
дигитални, радио и безжични адаптери за

кл. 35 менаџмент и маркетингуслуги, сите
за оптичари; услуги за малопродажба на
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конектирање на телефони со слушни

кл. 44 медицински услуги; оптичарски

помагала, слушни помагала, електрични

услуги; офталмолошки и оптометриски

приклучоци за конектирање на слушни
помагала со апарати за програмирање,

услуги; услуги за монтажа на стакла за
очила и тестирање на видот; монтажа на

радио приемници за конектирање со
слушни помагала, далечински управувачи

оптички леќи, рамки и контактни леќи;
тестирање на слух; услуги за здравствена

за контролирање на гласност за
конектирање со слушни помагала,

заштита и здравствени клиники; услуги за
слушни помагала, имено, тестирање на

телефонски апарати за примена кај луѓе

слух, монтажа на слушни помагала,

со потешкотии со слухот, телевизиски
апарати за примена кај луѓе со потешкотии

препознавање и анализа на потешкотии со
слухот, и препишување на слушни апарати

со слухот, делови и фитинзи за оптички и
дентални апарати и инструменти, делови и

и инструменти; монтажа на слушни
помагала; услуги за консултација и

фитинзи за очила, кои овозможуваат
потрошувачите лесно да ги гледаат и да ги

советување, сите поврзани со слушање,
слушни помагала и слушни апарати и

купуваат овие производи во

инструменти; услуги на професионална

малопродажна продавница за оптика, во
малопродажна продавница за

консултација и советување, сите поврзани
со погоре споменататите услуги

специјализирани слушни помагала, во
малопродажна фармацевтска и

(210) TM 2019/537

здравствена продавница, во
малопродажна специјализирана

(442) 31/07/2019
(731) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-

продавница за хируршки, медицински и

9, Скопје, MK

дентални апарати и инструменти, во
супермаркет, во стоковна куќа, од каталог

(740) Адвокат Владимир Стојановски
бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

специјализиран за оптички, слушни,
дентални, медицински, фармацевтски и

(540)

(220) 02/05/2019

здравствени апарати, инструменти и
препарати преку поштенска нарачка или
преку телекомуникациски средства, од

(591) темно сина

генерален каталог за стоки преку
поштенска нарачка или

(551) индивидуална
(510, 511)

телекомуникациски средства, од Интернет
веб страна специјализирана за оптички,

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;

слушни, дентални, медицински,
фармацевтски и здравствени апарати,

австриски ролетни; прозорски ролетни од
текстил; блекаут ролетни; вариолајт

инструменти и препарати, од генерална

ролетни (пластични и од текстил); блекаут

Интернет веб страна за стоки, преку
телевизиски канал за пазарување, или

вариолајт ролетни; вматрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут

преку телекомуникациски средства;
раководење на корпоративна програма за

ролетни; куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси

попуст која овозможува потрошувачите да
добијат попуст на оптички производи

(стилски корнизи); врвки за завеси
(кордони); валјаци за завеси
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кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси
од сите видови на материјали;блекаут
завеси;плисе завеси;огноотпорни
заведи;драпери;ткаенини за полнење
(тапацирање)
(210) TM 2019/538

(220) 02/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/2-

(591) бела, сина

9, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокат Владимир Стојановски
бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;
австриски ролетни; прозорски ролетни од
текстил; блекаут ролетни; вариолајт
ролетни (пластични и од текстил); блекаут

(591) сина

вариолајт ролетни;внатрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут

(551) индивидуална
(510, 511)

ролетни; куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси

кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;

(стилски корнизи); врвки за завеси

австриски ролетни; прозорски ролетни од

(кордони); валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

текстил; блекаут ролетни; вариолајт
ролетни (пластични и од текстил);блекаут

од сите видови на материјали; блекаут
завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси;

вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут

драпери; ткаенини за полнење
(тапацирање)

ролетни ;куки за завеси (прстени - алки);
шини за завеси (корнизи); палки за завеси
(стилски корнизи); врвки за завеси

(210) TM 2019/540

(кордони);валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

(442) 31/07/2019
(731) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/29, Скопје, MK

од сите видови на материјали; блекаут
завеси; плисе завеси;огноотпорни завеси;

(740) Адвокат Владимир Стојановски
бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје

драпери;ткаенини за полнење
(тапацирање)
(210) TM 2019/539

(220) 02/05/2019

(540)

(220) 02/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Таневски Борис бул. ВМРО бр.1/29, Скопје, MK
(740) Адвокат Владимир Стојановски
бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)
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(591) бела, сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43 хотелски услуги

(510, 511)
кл. 20 венецијан ролетни (дрвени и
алуминиумски); внатрешни ролетни;
австриски ролетни; прозорски ролетни од

(210) TM 2019/542

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
трговија, консалтинг и сервисирање

текстил; блекаут ролетни; вариолајт
ролетни (пластични и од текстил); блекаут

ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје
ХО ШИ МИН бр. 258 Б, Скопје, MK

вариолајт ролетни; внатрешни ролетни од
текстил; роло ролетни; роло блекаут
ролетни; куки за завеси (прстени - алки);

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

шини за завеси (корнизи); палки за завеси
(стилски корнизи); врвки за завеси

(540)

(кордони); валјаци за завеси
кл. 24 мрежи за комарци (комарци);завеси

DASA
(551) индивидуална

од сите видови на материјали; блекаут

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и

завеси; плисе завеси; огноотпорни завеси;
драпери; ткаенини за полнење

погонски машини машински спојници и
трансмисиски елементи, земјоделски

(тапацирање)
(210) TM 2019/541

(220) 02/05/2019

направи, инкубатори за јајца
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(220) 02/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Best Western International, Inc.

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US

намени
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

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

не се опфатени со другите класи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

(540)

складирање стока; организирање
патувања
(210) TM 2019/543

(220) 02/05/2019
(442) 31/07/2019
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(731) Друштво за производство,

кл. 7 машини и машински алати, мотори и

трговија, консалтинг и сервисирање

погонски машини машински спојници и

ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје
ХО ШИ МИН бр. 258 Б, Скопје, MK

трансмисиски елементи, земјоделски
направи, инкубатори за јајца

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

(540)

ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална

(210) TM 2019/546

(220) 30/04/2019

(442) 31/07/2019
(300) 33986 23/04/2019 AD
(731) Philip Morris Products S.A.

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини машински спојници и
трансмисиски елементи, земјоделски
направи, инкубатори за јајца

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH

кл. 11 апарати за осветлување, греење,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

снабдување со вода и за санитарни
намени
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи
(210) TM 2019/544

(220) 02/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
трговија, консалтинг и сервисирање

(551) индивидуална

ДАСА ДОО увоз-извоз Скопје
ХО ШИ МИН бр. 258 Б, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

цигари и електронски уреди за

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,
вклучувајќи 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

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

(510, 511)

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
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и пепелници, лулиња, џебни машинки за

сопственост;правно управување со

мотање на цигари, запалки; кибрити;

дозволи;услуги при водење судски

стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни

процеси;регистрација на домени [правни
услуги];менаџмент со авторски

делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои

права;услуги за мирно решавање
спорови;услуги за изработка на правни

содржат никотин за инхалација;раствори
од течен никотин за електронски цигари;

документи;услуги за правен
надзор;издавање лиценци за

електронски уреди за пушење;електронски

интелектуална сопственост;правно

цигари;електронски цигари како замена за
традиционални цигари;електронски уреди

истражување;правни услуги во врска со
преговори за договори за други

за инхалација со аеросоли кои содржат
никотин;орални вапоризатори за пушачи,

(210) TM 2019/548

производи од тутун и замени за
тутун;артикли за пушачи за електронски

(442) 31/07/2019
(731) Адвокатско друштво

цигари;делови и опрема за

АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје,
MK

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за

(540)

полнење на електронски цигари
(210) TM 2019/547

(220) 03/05/2019

SOUTH EAST LEGAL
ALLIANCE-SELA

(220) 03/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Адвокатско друштво

(551) индивидуална
(510, 511)

АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скопје
ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2 , Скопје,

кл. 45 правни услуги;услуги за правно
застапување;агенции за

MK

арбитража;агенции за консултирање за
интелектуална сопственост;лиценцирање

(540)

(правни успуги) во рамки на издавање
софтвер;издавање лиценци за
компјутерски програми [правни
услуги];медијација;услуги за надгледување
на правата од интелектуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги;услуги за правно

сопственост;правно управување со
дозволи;услуги при водење судски

застапување;агенции за
арбитража;агенции за консултирање за

процеси;регистрација на домени [правни
услуги];менаџмент со авторски
права;услуги за мирно решавање

интелектуална сопственост;лиценцирање
(правни успуги) во рамки на издавање

спорови;услуги за изработка на правни
документи;услуги за правен

софтвер;издавање лиценци за
компјутерски програми [правни
услуги];медијација;услуги за надгледување

надзор;издавање лиценци за
интелектуална сопственост;правно

на правата од интелектуална
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истражување;правни услуги во врска со

(210) TM 2019/551

преговори за договори за други

(442) 31/07/2019
(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(210) TM 2019/549

(220) 03/05/2019

(220) 03/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Sulphur Mills Limited 604/605, 349 -

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

Business Point, 6th Floor, Western
Express Highway, Andheri (E), Mumbai -

(540)

400069, IN

(551) индивидуална
(510, 511)

VAINAS

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

кл. 5 фармацевтски производи

(540)

FLOSUL

(210) TM 2019/552

(220) 03/05/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/07/2019
(731) КРИН КГ ДОО and Христо

кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди,
алгициди, авициди, актерициди, митициди,

Китаноски ул. Орде Тодороски-Шемко
бр. 43, Прилеп, MK and ул. Блаже

молушициди, нематициди, ведециди,

Темелкоски бр. 13, Прилеп, MK

родентициди, акарициди и подготовка за
отстранување на вермин и сите други

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

пестициди опфатени во наведената
класата

(540)

(210) TM 2019/550

KRIN
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) СТОКОМАК ДОО ул. Димо Хаџи
Димов 6б, 1000, Скопје, MK

кл. 19 неметални градежни материјали,
неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал, мермер,

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

камен, камен (предмети направени од
камен), камен за градба, биста од камен,

(540)

бетон или мермер, сечење, обликување и
обработка на камен, вештачки камен,
гранит, гробници /неметални/, ѕидни и
подни облоги /неметални/, капаци
/штитници/ неметални, керамика (суровиии
за керамика), мозаици за градба,
надгробен камен, надгробни плочи

(591) црвена, црна, златна, темно жолта,
бела

/неметални/, надгробни споменици
/неметални/, неметални плочници, ниски

(551) индивидуална
(510, 511)

столпчиња, огноотпорен камен, огради
/неметални/, плочи за градба /неметални/,

кл. 30 кафе, капучино, инстант кафе,

плочи за поплочување /неметални/, плочи

ледено кафе, кафе пијалоци

од вештачки материјал за обложување
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патишта, под од камени плочи, подови

(210) TM 2019/554

/неметални/, прагови /неметални/, скали
/неметални/, скулптури од камен, бетон
или мермер, спомен плочи /неметални/,

(442) 31/07/2019
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI A.D.

столбови на скали /неметални/, столбови
/надгробни столбови/ неметални, столбови

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS

/неметални/, уметнички предмети од
камен, бетон или мермер, фигури од

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

камен, бетон или мермер

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

кл. 35 улсуги при продажба на големо и
мало со мермер, камен, гранит и предмети

(540)

Sve što ti treba

од мермер, камен и гранит, вадење руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки,

(551) индивидуална
(510, 511)

инсталациски услуги, каменоломи (вадење
камен)

кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити

кл. 40 обработка на материјали, сечење
блокови и плочи по најразлични димензии,
калибрирање, полирање до давање висок

(210) TM 2019/555

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

сјај, попречно сечење и оборување на
рабови, завршна обработка на рабови
(кантирање), составување градба по
нарачка /за трето лице/
(210) TM 2019/553

(220) 06/05/2019

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

(220) 03/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ОПШТИНА СТРУМИЦА ул. Сандо
Масев бр. 1, 2400, Струмица, MK

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)

Dobar osećaj koji se vidi

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити

(591) светло зелена, темно зелена, црна
(551) сертификатна

(210) TM 2019/556

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато сушено и

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

варено овошје и печурки, џемови, компоти
кл. 30 чаеви (цветови и лисја како замена

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS

за чај)
кл. 31 сурови и непреработени шумски

(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје

производи, природни билки и цветови
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)
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кл. 35 рекламирање; водење на

Ne grizi savest zagrizi
Wellness

работење; рекламирање на интернет

(551) индивидуална

кл. 43 угостителство; подготовка на храна
и пијалаци; кетеринг; ресторани

(510, 511)
кл. 30 интегрални бисквити

(210) TM 2019/559

(210) TM 2019/557

(442) 31/07/2019
(731) R & A Bailey & Co Nangor House,

(220) 06/05/2019

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

Western Estate, Dublin 12, IE

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000,
Požarevac, RS

Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(740) Адвокатско друштво Величковски

BAILEYS

Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе

(540)

Zlatni Pek - zlata vredan

(замена на кафе); ориз, тапиока и саго;

(551) индивидуална
(510, 511)

брашно и производи од жито; леб,
производи од тесто и слатки; сладолед

кл. 30 бисквити, мелени бисквити, посни
бисквити, посни мелени бисквити, посни

(десерт со мраз, овошен сок и шеќер);
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за

бисквити со какао

печење; сол; сенф; оцет, сосови
(мирудии); зачини; мраз (смрзната вода)

(210) TM 2019/558

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Владимир Јашевиќ and Јасмина

(210) TM 2019/567

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA

Јашевиќ ул. Маџари бр. 25, Скопје, MK
and бул. ВМРО бр. 1/3-8, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

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

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

D3 SPRAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/568
(591) темно црвена и бела

(220) 06/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,

(551) индивидуална
(510, 511)

71000, Sarajevo, BA
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(210) TM 2019/570

(540)

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

D3 SPRAY KID

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/569

(220) 08/05/2019

Скопје

(220) 03/05/2019

(540)

(442) 31/07/2019
(731) Приватна здравствена установа -

A1 FIX

специјалистичка ординација по
стоматолошка протетика Д-Р

(551) индивидуална
(510, 511)

НЕЧАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битола
ул. Иван Милутиновиќ бр. 54-1/1,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

Битола, MK
(740) Адвокатско друштво Димитровски

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,

механизми за апарати кои се активираат

Битола
(540)

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

(591) жолта, црна

превенција од кражби; предупредувачки

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

кл. 5 забен кит; забен цемент; забни
амалгами; медицински забни пасти; гума

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

за забарство; лекови за забарство;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

порцелан за забни протези; материјали за
забни отпечатоци; абразивни средства за

сервисни картички; апарати за далечинска

забарство; никнување на заби; материјал
за пополнување на заби

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

кл. 10 вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби); забарски

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

столови;

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

столови за медицинска или стоматолошка
употреба;

електрични брави; телекомуникациски

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

кл. 44 забарство; медицинска помош;

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

изнајмување на медицинска опрема
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заштитни направи за преголем струен

обезбедување комуникациски пристап до

напон; тајмери; апарати за снимање,

национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

мобилни телефони; компјутери кои се

или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

двата снимени и кои може да се симнуваат

технологија, вклучувајќи преку мобилни

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

електронско рекламирање

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

(210) TM 2019/571

(220) 08/05/2019

писмени комуникации и снимки;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

Скопје
(540)

со комерцијални он-лајн веб страници

A1 NEO

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

компјутерски мрежи; електронски пренос

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

на аудио и видео содржини (streaming),
слики и документи преку глобална

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
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превенција од кражби; предупредувачки

собирање и систематизација на

апарати против кражби; апарати за

информации во компјутерски бази со

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

контрола; аларми за пожар; читачи

бази на податоци преку комуникациска

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

трансмитери; трансмитери за

на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

слики; снимени или празни носачи на

пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 35 водење на работењето;

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

управување со работата; канцелариски

огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

електронско рекламирање

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

(210) TM 2019/572

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,
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Lassallestrasse 9, 1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 Постпејд

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

електронски медиуми; систематизација,

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

компјутерски програми и софтвер;

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

страници достапни преку компјутерски

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

магнетни кодирачи; кодирани

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

емитување; емитување на радио и

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

инструменти за мерење на звук;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

на аудио и видео содржини (streaming),
слики и документи преку глобална

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерска мрежа; електронска пошта;

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

заштитни направи за преголем струен

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички
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телефонски комуникации преку

магнетни кодирачи; кодирани

компјутерски мрежи; изнајмување на

идентификациони картички; кодирани

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

СМС и ММС услуги; обезбедување

прекинувачи и прекинувачки апарати;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

електронско рекламирање

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/573

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје

мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 PULSE

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

механизми за апарати кои се активираат

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

писмени комуникации и снимки;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

превенција од кражби; предупредувачки

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);
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со комерцијални он-лајн веб страници

A1 ROAM ALL

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

на податоци, поточно преноси во реално

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

компјутери, телефонски сетови, мобилни

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

национални и меѓународни компјутерски

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

надгледување, мониторски екрани; видео

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

или обезбедување на прстапно време до

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

технологија, вклучувајќи преку мобилни

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

електронско рекламирање
(210) TM 2019/574

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
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дигитални асистенти); модеми, интерфејс

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,

електронско рекламирање

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

(210) TM 2019/575

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

информации во компјутерски бази со

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

(540)

(220) 08/05/2019

A1 ROAM SURF

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази на податоци преку комуникациска

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

дигитални податоци; машински читливи

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

на аудио и видео содржини (streaming),

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутерски програми и софтвер;

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

пристап до глобални компјутерски мрежи,

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

магнетни кодирачи; кодирани

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);
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монитори (хардвер), монитори (софтвер);

емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;

телевизиски програми преку глобални

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);

комуникации преку електронски мрежи;

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

компјутерски мрежи; изнајмување на

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и

СМС и ММС услуги; обезбедување

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

електронско рекламирање

електронски медиуми; систематизација,

(210) TM 2019/576

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

страници достапни преку компјутерски

Скопје

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

(540)

(220) 08/05/2019

A1 ROAM TALK

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и
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дигитални податоци; машински читливи

двата снимени и кои може да се симнуваат

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

кл. 35 водење на работењето;

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

алармни апарати; електрични апарати за

компјутеризирано управување со датотеки,

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

идентификациони картички; кодирани

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

прекинувачи и прекинувачки апарати;

на податоци, поточно преноси во реално

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (streaming),

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

напон; тајмери; апарати за снимање,

национални и меѓународни компјутерски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

мобилни телефони; компјутери кои се

или обезбедување на прстапно време до

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска
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технологија, вклучувајќи преку мобилни

трансмитери; трансмитери за

радио мрежи; услуги на електронски

телекомуникации; трансмитери на

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/577

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

податоци, поточно магнетни и оптички

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 ROAMING

картички за мобилни радио мрежи, хендс

(551) индивидуална
(510, 511)

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

работи; односи со јавност; рекламирање,

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

компјутери, телефонски сетови, мобилни

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

информации во компјутерски бази со

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

податоци, индексирање на информации и
страници достапни преку компјутерски

надгледување, мониторски екрани; видео

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

бази на податоци преку комуникациска

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски
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на аудио и видео содржини (streaming),

компјутери, телефонски сетови, мобилни

слики и документи преку глобална

телефони; телевизиски апарати;

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

посебно до интернет; обезбедување

телефони; трепкачи (сигнални светла);

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

апарати за откривање на чад; релеи;

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

електронско рекламирање

системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/578

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 COMBO

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
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емитување; емитување на радио и

страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални

страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(210) TM 2019/579

(220) 08/05/2019

комуникации преку електронски мрежи;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

Скопје
(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на

A1 COMBO BOX

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

обработка на електронски податоци;

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

одржување и инсталација на софвер;

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

(опрема за обработка на податоци);

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;
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електрични брави; телекомуникациски

бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на

огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија

компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(210) TM 2019/580

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

(540)

(220) 08/05/2019

A1 COMBO BOX GO

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)
210
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кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и

обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

телефони; телевизиски апарати;

телевизиски програми преку глобални

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; трепкачи (сигнални светла);

комуникации преку електронски мрежи;

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;

компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);

СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со
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одржување и инсталација на софвер;

сервисни картички; апарати за далечинска

советување во областа на компјутерите;

контрола; аларми за пожар; читачи

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

страни и насловни страници (homepages),

трансмитери; трансмитери за

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/581

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 COMBO LITE

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани
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мрежи; обезбедување комуникациски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

пристап до глобални компјутерски мрежи,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

Скопје
(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

A1 COMBO LITE NEO
(551) индивидуална

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

огласни табли (телекомуникации);

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

алармни апарати; електрични апарати за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

идентификациони картички; кодирани

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

советување во областа на дизајнирање,

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

прекинувачи и прекинувачки апарати;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер
(210) TM 2019/582

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД213
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РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за

изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,

советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални

страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(210) TM 2019/583

(220) 08/05/2019

комуникации преку електронски мрежи;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

Скопје
(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на

A1 COMBO NEO

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за
214
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превенција од кражби; предупредувачки

време базирани на интернет технологија

апарати против кражби; апарати за

на аудио и видео содржини (stream-ing),

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи

пристап до глобални компјутерски мрежи,

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на

огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
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компјутерски мрежи; инсталирање на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер

системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/584

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 COMBO NEO PRO

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

компјутерски програми и софтвер;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

магнетни кодирачи; кодирани

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

телефонски комуникации преку

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

инструменти за мерење на звук;

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на
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пораки и слики, посебно преку користење

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување

механизми за апарати кои се активираат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

обработка на електронски податоци;

превенција од кражби; предупредувачки

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

одржување и инсталација на софвер;

сервисни картички; апарати за далечинска

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страници (homepages); хостирање на веб

електрични брави; телекомуникациски

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/585

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пренос или репродукција на звук или

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 IDENTIFIKATOR
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи
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кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до

советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија

компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(210) TM 2019/586

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

(540)

(220) 08/05/2019

A1 Идентификатор

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

дигитални податоци; машински читливи

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

радио мрежи; услуги на електронски

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

компјутерски програми и софтвер;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

планирање на телекомуникациска опрема;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);
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монитори (хардвер), монитори (софтвер);

телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;

компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);

СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и

одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и

страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(210) TM 2019/587

компјутерска мрежа; електронска пошта;

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

1020, Wien, AT

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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држат во рака и ПДА(персонални

(540)

дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 Припејд

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски програми и софтвер;
алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

надгледување, мониторски екрани; видео
телефони; трепкачи (сигнални светла);

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

мрежи; обезбедување комуникациски

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(опрема за обработка на податоци);

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

бази со податоци, посебно на интернет;

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

телекомуникации; трансмитери на

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

радио мрежи; услуги на електронски

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

податоци, поточно магнетни и оптички

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се
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планирање на телекомуникациска опрема;

надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;

телефони; трепкачи (сигнални светла);

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

магнетни кодирачи; кодирани
идентификациони картички; кодирани

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

сервисни картички; апарати за далечинска
контрола; аларми за пожар; читачи

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

советување во областа на дизајнирање,

апарати за откривање на чад; релеи;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

електрични брави; телекомуникациски
трансмитери; трансмитери за

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер

системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/588

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

пренос или репродукција на звук или
слики; снимени или празни носачи на

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

податоци, поточно магнетни и оптички
медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс

A1 SMART HOME

картички за мобилни радио мрежи, хендс
фри (hands-free) направи и слушалки;

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за мобилни телефони и

кл. 9 апарати за снимање, пренос,
обработка или репродукција на аналогни и

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

дигитални податоци; машински читливи

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

емитување; емитување на радио и

компјутери, телефонски сетови, мобилни
телефони; телевизиски апарати;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

компјутерски програми и софтвер;

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за
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компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

Скопје
(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на

A1 SMART OFFICE

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

СМС и ММС услуги; обезбедување

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

писмени комуникации и снимки;

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

обработка на електронски податоци;

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

со комерцијални он-лајн веб страници

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

одржување и инсталација на софвер;

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

компјутерски мрежи; електронски пренос

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страници (homepages); хостирање на веб

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер
(210) TM 2019/589

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(220) 08/05/2019
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телефонски комуникации преку

(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на

A1 SEKRETARKA

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

(551) индивидуална
(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

работи; односи со јавност; рекламирање,
објава на реклами во печатени и

СМС и ММС услуги; обезбедување

електронски медиуми; систематизација,
регистрирање, копирање и пишување на

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

писмени комуникации и снимки;

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

обработка на електронски податоци;

страници достапни преку компјутерски
мрежи; рекламирање и маркетинг во врска

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

со комерцијални он-лајн веб страници

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

одржување и инсталација на софвер;

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

компјутерски мрежи; електронски пренос

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страници (homepages); хостирање на веб

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер
(210) TM 2019/590

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

1020, Wien, AT

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на
223

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

пораки и слики, посебно преку користење

објава на реклами во печатени и

СМС и ММС услуги; обезбедување

електронски медиуми; систематизација,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

регистрирање, копирање и пишување на
писмени комуникации и снимки;

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

компјутеризирано управување со датотеки,
собирање и систематизација на

електронско рекламирање
кл. 42 планирање и развој на програми за

информации во компјутерски бази со
податоци, индексирање на информации и

обработка на електронски податоци;

страници достапни преку компјутерски

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

одржување и инсталација на софвер;

емитување; емитување на радио и

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страници (homepages); хостирање на веб

компјутерска мрежа; електронска пошта;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(210) TM 2019/591

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

телефонски комуникации преку

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(540)

пораки и слики, посебно преку користење

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

A1 Секретарка
(551) индивидуална

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(510, 511)
кл. 35 водење на работењето;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,
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кл. 42 планирање и развој на програми за

податоци, индексирање на информации и

обработка на електронски податоци;

страници достапни преку компјутерски

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

мрежи; рекламирање и маркетинг во врска
со комерцијални он-лајн веб страници

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

одржување и инсталација на софвер;

емитување; емитување на радио и

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страници (homepages); хостирање на веб

компјутерска мрежа; електронска пошта;

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

(210) TM 2019/592

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

телефонски комуникации преку

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(540)

пораки и слики, посебно преку користење

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

A1 BUSINESS
(551) индивидуална

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(510, 511)
кл. 35 водење на работењето;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавност; рекламирање,

кл. 42 планирање и развој на програми за

објава на реклами во печатени и
електронски медиуми; систематизација,

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

регистрирање, копирање и пишување на

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

писмени комуникации и снимки;
компјутеризирано управување со датотеки,

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази со
225

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

услуги, имено, советување во врска со

посебно до интернет; обезбедување

одржување и инсталација на софвер;

телефонски комуникации преку

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

страници (homepages); хостирање на веб

пораки и слики, посебно преку користење

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(210) TM 2019/593

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

кл. 41 спроведување игри; образование,

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

(540)

обработка на податоци; техничко проектно

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

A1 PRIJATELI
(551) индивидуална

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

дизајнирање, креирање, хостинг и

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

телевизиски програми преку глобални

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

за други преку, сервери за глобални

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(210) TM 2019/594

(220) 08/05/2019
(442) 31/07/2019

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,
226

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(731) A1 Telekom Austria

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

и преку интернет; спортски и културни

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

(540)

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

A1 Пријатели

изработка и одржување на веб страници;

(551) индивидуална
(510, 511)

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

советување во областа на дизајнирање,

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

на податоци, поточно преноси во реално

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

за други преку, сервери за глобални
компјутерски мрежи; инсталирање на

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

компјутерски софтвер

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

(210) TM 2019/595

национални и меѓународни компјутерски

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

(540)

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

(551) индивидуална
(510, 511)

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

технологија, вклучувајќи преку мобилни

бази на податоци преку комуникациска

радио мрежи; услуги на електронски
огласни табли (телекомуникации);

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

електронско рекламирање
кл. 41 спроведување игри; образование,

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

A1 GO SOCIAL
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на податоци, поточно преноси во реално

и управување со веб страници и насловни

време базирани на интернет технологија

страници (homepages); хостирање на веб

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

(210) TM 2019/596

мрежи; обезбедување комуникациски

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

1020, Wien, AT

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

бази со податоци, посебно на интернет;

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

A1 SPIRIT
(551) индивидуална

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

радио мрежи; услуги на електронски

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телевизиски програми преку глобални

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

и преку интернет; спортски и културни
активности

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

кл. 42 планирање и развој на програми за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

комуникации преку електронски мрежи;

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

услуги, имено, советување во врска со

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

компјутерски мрежи; изнајмување на

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
228

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

УМТС мобилни радио услуги; пренос на

(551) индивидуална

пораки и слики, посебно преку користење

(510, 511)

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

емитување; емитување на радио и
телевизиски програми преку глобални

кл. 41 спроведување игри; образование,

компјутерски мрежи; електронски пренос

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

компјутерска мрежа; електронска пошта;
комуникации преку електронски мрежи;

обработка на податоци; техничко проектно

обезбедување комуникациски пристап до

планирање на телекомуникациска опрема;
изработка и одржување на веб страници;

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

хостирање веб страници; компјутерски
услуги, имено, советување во врска со

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

дизајнирање, креирање, хостинг и

телекомуникациска опрема, изнајмување

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

страници (homepages); хостирање на веб
страни и насловни страници (homepages),

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

за други преку, сервери за глобални

пристап до интернет преку комуникациска

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

(210) TM 2019/597

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

и преку интернет; спортски и културни

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

активности
кл. 42 планирање и развој на програми за

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

(540)

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

A1 SPIRIT CLUB
229

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

изработка и одржување на веб страници;

телефони; трепкачи (сигнални светла);

хостирање веб страници; компјутерски

магнетни кодирачи; кодирани

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

креирање, хостинг, одржување, работење

инструменти за мерење на звук;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/598

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

1020, Wien, AT

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 TV LITE
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

телевизиски програми преку глобални

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

компјутерски мрежи; електронски пренос
на податоци, поточно преноси во реално

алармни апарати; електрични апарати за

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

превенција од кражби; предупредувачки
апарати против кражби; апарати за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео
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комуникации преку електронски мрежи;

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

обезбедување комуникациски пристап до

компјутери, телефонски сетови, мобилни

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

телекомуникациска опрема, изнајмување

надгледување, мониторски екрани; видео

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

пристап до интернет преку комуникациска

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

кл. 41 спроведување игри; образование,
обезбедување обуки и забава, вклучувајќи

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

и преку интернет; спортски и културни

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

активности

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/599

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 WEB TV
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

обработка или репродукција на аналогни и

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
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технологија; радио и телевизиско

Мојот A1

емитување; емитување на радио и

(551) индивидуална
(510, 511)

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

компјутерска мрежа; електронска пошта;

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

компјутери, телефонски сетови, мобилни

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

телефонски комуникации преку

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

надгледување, мониторски екрани; видео

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

пораки и слики, посебно преку користење

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

кл. 41 спроведување игри; образование,

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

активности
(210) TM 2019/600

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(220) 08/05/2019

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,
1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
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дигитални асистенти); модеми, интерфејс

(210) TM 2019/601

картички за мобилни радио мрежи, хендс

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(220) 08/05/2019

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

1020, Wien, AT

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

бази на податоци преку комуникациска

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

A1 INTERNET
(551) индивидуална

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

на аудио и видео содржини (stream-ing),

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

со монети; опрема за обработка на

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

пристап до глобални компјутерски мрежи,

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

апарати против кражби; апарати за

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

контрола; аларми за пожар; читачи

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

огласни табли (телекомуникации);

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

електронско рекламирање
кл. 41 спроведување игри; образование,

трансмитери; трансмитери за

обезбедување обуки и забава, вклучувајќи
и преку интернет; спортски и културни

телекомуникации; трансмитери на
електронски сигнали; сигнални ѕвона;

активности

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен
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напон; тајмери; апарати за снимање,

технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или

радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални

планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(210) TM 2019/602

(220) 08/05/2019

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

национални и меѓународни компјутерски

1020, Wien, AT

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

Скопје
(540)

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

A1 INTERNET EXTRA
(551) индивидуална

или обезбедување на прстапно време до

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

бази со податоци, посебно на интернет;
мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и

обработка или репродукција на аналогни и

УМТС мобилни радио услуги; пренос на
пораки и слики, посебно преку користење

дигитални податоци; машински читливи
(оптички и магнетни) носачи на податоци;

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

механизми за апарати кои се активираат
со монети; опрема за обработка на
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податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

технологија; радио и телевизиско

компјутери, телефонски сетови, мобилни

емитување; емитување на радио и

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

надгледување, мониторски екрани; видео

компјутерска мрежа; електронска пошта;

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

телефонски комуникации преку

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

пораки и слики, посебно преку користење

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

кл. 42 планирање и развој на програми за

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;

услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и
инсталации за мобилна радио мрежа,

одржување и инсталација на софвер;
советување во областа на компјутерите;

двата снимени и кои може да се симнуваат
кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

дизајнирање, креирање, хостинг и
одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење
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и управување со веб страници и насловни

прекинувачи и прекинувачки апарати;

страници (homepages); хостирање на веб

електрични брави; телекомуникациски

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

(210) TM 2019/603

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

пренос или репродукција на звук или

1020, Wien, AT
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

(540)

држат во рака и ПДА(персонални

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 INTERNET PLUS
(551) индивидуална

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

со монети; опрема за обработка на

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

на податоци, поточно преноси во реално

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

апарати против кражби; апарати за

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

национални и меѓународни компјутерски

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

мрежи; обезбедување комуникациски
пристап до глобални компјутерски мрежи,

контрола; аларми за пожар; читачи

посебно до интернет; обезбедување
телефонски комуникации преку

(опрема за обработка на податоци);
монитори (хардвер), монитори (софтвер);

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;
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или обезбедување на прстапно време до

(510, 511)

бази со податоци, посебно на интернет;

кл. 9 апарати за снимање, пренос,

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

со монети; опрема за обработка на
податоци и компјутери, ноутбук (notebook)

радио мрежи; услуги на електронски

компјутери, телефонски сетови, мобилни

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

апарати против кражби; апарати за
надзор; алармни ѕвона; инструменти за

планирање на телекомуникациска опрема;

надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

идентификациони картички; кодирани
сервисни картички; апарати за далечинска

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

одржување на веб страници за други;

монитори (хардвер), монитори (софтвер);

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

апарати за откривање на чад; релеи;
инструменти за мерење на звук;

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

прекинувачи и прекинувачки апарати;
електрични брави; телекомуникациски

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

компјутерски мрежи; инсталирање на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;

компјутерски софтвер

системи за прскање (заштита од пожар);
заштитни направи за преголем струен

(210) TM 2019/604

напон; тајмери; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

1020, Wien, AT

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;
паметни картички; СИМ картички за

Скопје
(540)

мобилни телефони; компјутери кои се
држат во рака и ПДА(персонални
дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

A1 NET
(551) индивидуална
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фри (hands-free) направи и слушалки;

услуги, имено, советување во врска со

софтвер за мобилни телефони и

одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги
на телефонија; обезбедување пристап до

одржување на веб страници за други;
советување во областа на дизајнирање,

бази на податоци преку комуникациска
технологија; радио и телевизиско

креирање, хостинг, одржување, работење
и управување со веб страници и насловни

емитување; емитување на радио и

страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

на податоци, поточно преноси во реално
време базирани на интернет технологија

компјутерски мрежи; инсталирање на
компјутерски софтвер

на аудио и видео содржини (stream-ing),
слики и документи преку глобална

(210) TM 2019/605

компјутерска мрежа; електронска пошта;

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft Lassallestrasse 9,

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
национални и меѓународни компјутерски
мрежи; обезбедување комуникациски

1020, Wien, AT

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

телефонски комуникации преку

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерски мрежи; изнајмување на
телекомуникациска опрема, изнајмување

A1 NET LITE
(551) индивидуална

или обезбедување на прстапно време до
бази со податоци, посебно на интернет;

(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос,

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

обработка или репродукција на аналогни и
дигитални податоци; машински читливи

пораки и слики, посебно преку користење

(оптички и магнетни) носачи на податоци;
механизми за апарати кои се активираат

СМС и ММС услуги; обезбедување
пристап до интернет преку комуникациска

со монети; опрема за обработка на

технологија, вклучувајќи преку мобилни
радио мрежи; услуги на електронски

податоци и компјутери, ноутбук (notebook)
компјутери, телефонски сетови, мобилни

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

телефони; телевизиски апарати;
компјутерски програми и софтвер;

кл. 42 планирање и развој на програми за

алармни апарати; електрични апарати за
превенција од кражби; предупредувачки

обработка на електронски податоци;
изнајмување на опрема и компјутери за

апарати против кражби; апарати за

обработка на податоци; техничко проектно
планирање на телекомуникациска опрема;

надзор; алармни ѕвона; инструменти за
надгледување, мониторски екрани; видео

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

телефони; трепкачи (сигнални светла);
магнетни кодирачи; кодирани
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идентификациони картички; кодирани

национални и меѓународни компјутерски

сервисни картички; апарати за далечинска

мрежи; обезбедување комуникациски

контрола; аларми за пожар; читачи
(опрема за обработка на податоци);

пристап до глобални компјутерски мрежи,
посебно до интернет; обезбедување

монитори (хардвер), монитори (софтвер);
апарати за откривање на чад; релеи;

телефонски комуникации преку
компјутерски мрежи; изнајмување на

инструменти за мерење на звук;
прекинувачи и прекинувачки апарати;

телекомуникациска опрема, изнајмување
или обезбедување на прстапно време до

електрични брави; телекомуникациски

бази со податоци, посебно на интернет;

трансмитери; трансмитери за
телекомуникации; трансмитери на

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и
УМТС мобилни радио услуги; пренос на

електронски сигнали; сигнални ѕвона;
системи за прскање (заштита од пожар);

пораки и слики, посебно преку користење
СМС и ММС услуги; обезбедување

заштитни направи за преголем струен
напон; тајмери; апарати за снимање,

пристап до интернет преку комуникациска
технологија, вклучувајќи преку мобилни

пренос или репродукција на звук или

радио мрежи; услуги на електронски

слики; снимени или празни носачи на
податоци, поточно магнетни и оптички

огласни табли (телекомуникации);
електронско рекламирање

медиуми за складирање, ЦДа, СДРОМови, ДВДа и полупроводнички чипови;

кл. 42 планирање и развој на програми за
обработка на електронски податоци;

паметни картички; СИМ картички за
мобилни телефони; компјутери кои се

изнајмување на опрема и компјутери за
обработка на податоци; техничко проектно

држат во рака и ПДА(персонални

планирање на телекомуникациска опрема;

дигитални асистенти); модеми, интерфејс
картички за мобилни радио мрежи, хендс

изработка и одржување на веб страници;
хостирање веб страници; компјутерски

фри (hands-free) направи и слушалки;
софтвер за мобилни телефони и

услуги, имено, советување во врска со
одржување и инсталација на софвер;

инсталации за мобилна радио мрежа,
двата снимени и кои може да се симнуваат

советување во областа на компјутерите;
дизајнирање, креирање, хостинг и

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги

одржување на веб страници за други;

на телефонија; обезбедување пристап до
бази на податоци преку комуникациска

советување во областа на дизајнирање,
креирање, хостинг, одржување, работење

технологија; радио и телевизиско
емитување; емитување на радио и

и управување со веб страници и насловни
страници (homepages); хостирање на веб

телевизиски програми преку глобални
компјутерски мрежи; електронски пренос

страни и насловни страници (homepages),
за други преку, сервери за глобални

на податоци, поточно преноси во реално

компјутерски мрежи; инсталирање на

време базирани на интернет технологија
на аудио и видео содржини (stream-ing),

компјутерски софтвер

слики и документи преку глобална
компјутерска мрежа; електронска пошта;

(210) TM 2019/606

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Македонски Бизнис Системи доо
Скопје ул. Атинска 12, Скопје, MK

комуникации преку електронски мрежи;
обезбедување комуникациски пристап до
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олеснување на е-трговија со помош на

(540)

таков сервер; софтвер-како-услуга,
дизајнирање, креирање, одржување и
услуга на послужување во он-лајн
малопродажба и веб-страници за
електронска трговија за други; услуга на

(591) темно црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

42

проектирање

и

развој

компјутерско он-лајн нарачување во
(големопродажна и) малопродажна

на

дистрибуција на разни производи за

компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2019/607

широка потрошувачка

(220) 08/05/2019
(210) TM 2019/608

(442) 31/07/2019
(731) Walmart Apollo, LLC 702 SW 8th
Street Bentonville, Arkansas, 72716, US

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Chiquita Brands L.L.C. DCOTA
Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C-

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

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

WALMART
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 39 складирање и дистрибуција на

(540)

производи за други; услуги на складирање;
ускладиштување, отпремање и испорака
на производи; исполнување, извршување
и логистички услуги за трети лица;
транспорт на товар со камион, воз и преку
воздух; производи за пакување наменети
за транспорт
кл. 42 услуги на
особено,
услуги за

е-трговија,
пружање

(591) бела, сина и жолта

аутентификација на

(551) индивидуална
(510, 511)

потрошувач користејки биометриско

кл. 31 свежо овошје

хардверска и софтверска технологија за етрговски трансакции; давател на

(210) TM 2019/609

апликациска услуга со софтвер за етрговија која се користи како пристап за

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Chiquita Brands L.L.C. DCOTA

плаќање кој ја авторизира обработката на

Office Center, 1855 Griffin Road, Suite C436, Fort Lauderdale, FL 33004-2275, US

кредитните картички или директните
плаќања за трговци; развој и услуги на

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

послужување со сервер на ниво на
глобална компјутерска мрежа со намена за
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

запалки за пушачи, пепелници за пушачи;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

орални вапоризатори за пушење

(540)
(210) TM 2019/618

Peppe Jalo

(442) 31/07/2019
(731) Аневски Винарија ДООЕЛ ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

Железничка 39, 2000, Штип, MK

кл. 31 свежо овошје
(210) TM 2019/610

(220) 10/05/2019

(540)
(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, US

(591) бела, црна, златно-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(540)

(210) TM 2019/619

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Six Continents Limited
(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална

Broadwater Park Denham,
Buckinghamshire UB9 5HR, GB

(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(210) TM 2019/611

Скопје
(540)

(220) 08/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade

VOCO
(551) индивидуална

and Public Transport Limited Liability

(510, 511)

company 27, Saborni str., Varna, BG

кл. 35 услуги за управување со хотели за
други; услуги за франшиза на хотели,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

имено, обезбедување помош во
управување со бизнисот при основање и

BON

работење на хотели; деловни советодавни
и консултантски услуги поврзани со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; тутун за виткање; замена за

управување, работење и франшиза на

тутун; производи направени од тутун;

хотели
кл. 43 хотелски услуги; услуги за

ароматизиран тутун; филтри за тутун;
лулиња за тутун; суров тутун; тутун за

привремено сместување; бар и ресторан
услуги; услуги на коктел барови во хотели;

џвакање; шкорки [кибрит]; сигурносни
кибрити; цигари; производи за пушачи;

услуги за хотелски резервации; услуги на
кетеринг за обезбедување на храна и
пијалок ; обезбедување на објекти за
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конференции, состаноци, изложби и

КУМАНОВО

објекти за општа намена

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2019/620

(220) 08/05/2019

RIOT FORGE

(442) 31/07/2019
(731) Six Continents Limited Broadwater

(551) индивидуална
(510, 511)

Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR,
GB

кл. 9 звучници; компјутерски глувчиња;
компјутерски програми кои се користат за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

следење на статусот на разни корисници
на услуги на онлајн на интерактивно

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

играње на игри и онлајн поврзување на

(540)

играчи со други играчи од сите нивоа на
вештини; софтвер за "проширена
стварност" за играње на видео игри кој
може да се преземе; софтвер за игри за
мобилни телефони кој може да се
преземе; подкасти кои можат да се

(551) индивидуална
(510, 511)

преземат од областа на е-спортот и видео

кл. 35 услуги за управување со хотели за
други; услуги за франшиза на хотели,

игри; софтвер за видео игри кој може да се
преземе; видео игри кои можат да се

имено, обезбедување помош во
управување со бизнисот при основање и

преземат; софтвер за игри со виртуелна
реалност кој може да се преземе за

работење на хотели; деловни советодавни

играње на видео игри; слушалки - бубици;
очила за вид; слушалки; интерактивни

и консултантски услуги поврзани со
управување, работење и франшиза на

мултимедијални програми за видео игри;

хотели
кл. 43 хотелски услуги; услуги за

подлоги за глувчиња; снимен софтвер за
"проширена стварност" за играње на

привремено сместување; бар и ресторан
услуги; услуги на коктел барови во хотели;

видео игри; снимен софтвер за виртуелна
реалностза играње на видео игри; очила

услуги за хотелски резервации; услуги на

за сонце; кертриџи за видео игри; дискови
за видео игри; софтвер за видео игри;

кетеринг за обезбедување на храна и
пијалок ; обезбедување на објекти за

софтвер за видео игри и прирачници во

конференции, состаноци, изложби и
објекти за општа намена
(210) TM 2019/621

електронски формат кои се продаваат како
целина; софтвер за видео игри кој може да
се преземе преку глобална компјутерска
мрежа и безжични уреди

(220) 10/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 West Olympic Blvd.

кл. 18 повеќенаменски торби; ранци;
паричници за монети; козметички торби

Los Angeles, CA 90064, US

врвка; цилиндрични текстилни торби;
торбици за носење на појас; рачни торби;

кои се продаваат празни; ранец (вреќа) со

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

футроли за клучеви; багаж; ознаки за
багаж; курирски торби; торби за пазарење
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(tote торби); чадори; паричници

организирање на натпревари во играње на

кл. 25 облека, имено, ремени, капути,

видео игри, изложби и турнири; услуги на

костими за игри со улоги, фустани,
ракавици, костими за Ноќ на вештерките,

објавување на видео-игри; обезбедување
на услуги на објавување на онлајн

дуксери со качулка, облека за мали деца,
јакни, удобна облека за носење по дома,

стрипови, графички романи и приказни со
сцени и ликови базирани на видео-игри

панталони, пуловери, облека за дожд,
марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви,

кои не може да се преземат; услуги на
обезбедување на онлајн игри со

сукњи, облека за спиење, кратки чорапи,

"проширена стварност"; обезбедување на

долни делови на тренерки, дукс маици,
џемпери, костими за капење, маици со

онлајн информации во врска со видео
игри; обезбедување на онлајн услуги во

кратки ракави, горни делови на облека,
долна облека, обувки; покривала за глава

врска со тривиа игри (квизови), совети и
стратегии за видео игри; обезбедување на

кл. 38 услуги на емитување и пренос
(стриминг) на играње на видео игри и

услуги на онлајн играње на игри со
виртуелна реалност

натпреварувања во играње на видео игри

кл. 42 дизајнирање на компјутерски

по пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи; форуми

софтвер; дизајнирање и развој на
компјутерски софтвер во област на видео

(chatrooms) на друштвени мрежи;
обезбедување на услуги на интернет

игри; развој на прилагодени веб страници
кои содржат информации за компјутерски

форуми за пренос на пораки меѓу
компјутерски корисници

игри кои ги одредува корисникот;
платформа како услуга (РААЅ) која содржи

кл. 41 организирање и водење на

платформи на компјутерски софтвер за

натпревари во живо, изложби и турнири
кои се однесуваат на видео игри; услуги на

користење во управување со бази на
податоци во областа на видео игри; услуги

разонода, имено, софтвер за видео игри
кој не може да се преземе а кој им

на интернет страници кои содржат
технологија која им овозможува на

овозможува на корисниците да прават,
менуваат, вчитуваат, преземаат,

корисниците да креираат, вчитуваат, и
споделуваат видео снимки кои ги

споделуваат, прегледуваат и објавуваат

генерираат корисниците врз основа на

интерактивна содржина на видео-игри кои
се создадени од корисници, музика и други

играње на компјутерски игри; услуги на
интернет страници кои содржат

медиски датотеки по пат на глобални
компјутерски мрежи, Интернет и безжични

технологија која им овозможува на
корисниците да онлајн управуваат со

мрежи; услуги на разонода, имено,
организирање на состаноци во живо со

софтвер за видео игри; обезбедување
онлајн приспособени веб-страници и

обожаватели (фанови) и конференции во

извори на податоци кои содржат

областа на разонода, гејминг, видео игри и
е-спортови; услуги на разонода, имено,

информации кои ги одредил корисникот, а
кои вклучуваат објави на блог, нови

обезбедување на онлајн видео игри;
услуги на разонода, имено, овозможување

содржини на медии, други онлајн
содржини, и онлајн линкови( адреси) до

на привремено користење на видео-игри
кои не може да се преземат; услуги на

други веб-страници; софтвер во вид на
сервис (SaaS) кој содржи софтвер за
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прикажување на податоци и резултати во

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

игра; софтвер во вид на сервис (ЅааЅ) кој

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

содржи софтвер за играње на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

содржи софтвер за снимање на време во
видео игри; софтвер во вид на сервис

(540)

TREGONA

(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на
видео игри; софтвер во вид на сервис

(551) индивидуална
(510, 511)

(SaaS) кој содржи софтвер за снимање на

кл. 5 фармацевтски производи

екранот (скриншот) на видео игри;
софтвер во вид на сервис (SaaS) кој

(210) TM 2019/625

содржи софтвер за управување со бази на
податоци во областа на видео игри;

(442) 31/07/2019
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH

софтвер во вид на сервис (SaaS) кој
содржи софтвер за подобрување на видео

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

игри
(210) TM 2019/622

(220) 10/05/2019

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(220) 10/05/2019

(540)

(442) 31/07/2019
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

TACTUS

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

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

употреба, имено кардиоваскуларни лекови

(540)

(210) TM 2019/630

(220) 10/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за транспорт, трговија и
услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани
ул. 6 бр. 284А, Студеничани, MK
(540)
(591) црна, бела, сива и минт
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 жестоки пијалоци, мешани

(591) сина

алкохолни пијалоци, мешани пијалоци кои
содржат жестоки пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 градежни материјали

(210) TM 2019/623

(220) 10/05/2019
(210) TM 2019/631

(442) 31/07/2019
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(220) 10/05/2019

hemijska industrija Vršac Beogradski put

(442) 31/07/2019
(731) Пислевиќ Јасмина ул. Лука Геров

bb, , 26300, Vršac, RS

бр. 7А, Ѓорче Петров, Скопје, MK
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(740) Марко Димов, адвокат
ул. Никола Оровчанец бр. 15/1-5, Велес
(540)

(531) 27.05.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

(591) сина, светло сина, зелена, бела
(531) 01.05.01;26.01.13;26.02.07

навлажнување и врзување; горива
(вклучително и течните горива за мотори)

(551) индивидуална
(510, 511)

и материи за осветлување; свеќи и фитили
за осветлување

кл. 28 игри, игри со табли

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
(210) TM 2019/632

поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

(220) 14/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје ул. Кеј
Димитар Влахов бр. 3-1/1/3, Центар,

апарати и инструменти за спроведување,

Скопје, MK

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

(540)

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук

За паметни деловни одлуки!
(551) индивидуална

или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови, двд

(510, 511)
кл. 36 анализирање (финансиско
анализирање), информации (финансиски

и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за

информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско
управување), финансиски услуги

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; компјутерски

(210) TM 2019/634

софтвер; апарати за гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на

(220) 14/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти

инсталациски услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

Октомври" бр. 9, Скопје, MK
(540)

стоки; организирање патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
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истражувања; проектирање и развој на

податоци и компјутери; компјутерски

компјутерски хардвер и софтвер

софтвер; апарати за гаснење пожар

(210) TM 2019/635

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(220) 14/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

Скопје, Друштво за дистрибуција на
електрична енергија ул. "11-ти

инсталациски услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

Октомври" бр. 9, Скопје, MK

стоки; организирање патувања

(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2019/636

(220) 14/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС

(591) црвена и црна
(531) 27.05.08;27.05.17

ул. "5-та Партиска Конференција" бб,
2000, Штип, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

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

(591) црвена, црна, бела

за осветлување
кл. 9 апарати и инструменти: научни,

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

(210) TM 2019/640

(220) 14/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) МЏ РОБИН ДОО ул. Здуње, бр.
Индустриска Зона, Падиште, 1230,

дискови за снимање; компакт-дискови, двд
и други дигитални медиуми за снимање;
механизми за апаратура што работи на
монети; регистар каси, машини за

Гостивар, Гостивар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

сметање и опрема за обработка на
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кл. 45 безбедносни услуги за заштита на

(540)

имот и лица; гаснење пожари;
изнајмување противпожарни аларми
(210) TM 2019/652

(220) 15/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ГИНОСКИ БОРЧЕ and БАСОТОВ
МАРИН ул. „Народен Фронт“ бр. 15-7,

(591) жолта, темно жолта, бела и црна
(531) 27.05.01;27.05.04
(551) индивидуална

Скопје, MK and ул. „Максим Горки“ бр.

(510, 511)
кл. 29 чипс, крцкави производи како

8/1-13, Скопје, MK

ужинки (snack) храна произведени во
облик на пелети, пресување или други

Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,

процеси

Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Георги

кл. 30 пуканки, слатки производи, плочки
од житарки , слатки производи од житарки
(210) TM 2019/644

(220) 15/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет

(531) 26.01.04;26.11.13;27.05.01
(551) индивидуална

и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гоце ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

увоз-извоз Скопје ул. Петар Драпшин
бр. 2-лок. бр.2, Скопје, MK

кл. 41 забава; културни активнсти
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(540)

пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2019/656

(220) 16/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) JU XUELIANG Hubei, CN
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, црена, бела, портокалова
(531) 01.15.05;15.01.21;26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за гаснење пожар; аларми
за пожар
кл. 37 градежни конструкции поправки
инсталациски услуги; монтирање и
поправање противпожарни аларми;
гаснење пожари

(591) црна, златно жолта, црвена
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(531) 23.05.05;27.05.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 3 немедицинска паста за заби и
немедицинско средство за плакнење уста

(210) TM 2019/657

(210) TM 2019/660

(220) 16/05/2019

(220) 16/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,

РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ

ул. Ташко Караџа бр. 1/3, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Радовиш ул. Свети Спасо Радовишки
бб, 2420, Радовиш, MK

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

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

(540)

(540)

(591) кафена, крем, окер, портокалова,

(591) бела, сива и темно сива
(531) 14.07.01;14.07.03;26.11.13

црна, бела
(531) 04.05.21;05.03.01;10.01.05

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 бакар во сурова форма или

кл. 34 филтри за цигари, хартија за
виткање цигари, цигари, цигарило, цигари

полуобработен, бакарна руда
кл. 37 ископување руда

(џебни
машини за виткање цигари)
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

(210) TM 2019/661

(220) 16/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,

продажба на мало на филтри за цигари,
хартија за виткање цигари, цигари,

трговија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ

цигарило, цигари (џебни машини за
виткање цигари)

Радовиш ул. Свети Спасо Радовишки
бб, 2420, Радовиш, MK

(210) TM 2019/658

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

(220) 16/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, New York

(540)

10022, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) зелена, портокалова, црна, бела и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

сива
(531) 14.07.01;14.07.03;26.11.13

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CATALYST
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кл. 6 бакар во сурова форма или

(551) индивидуална

полуобработен, бакарна руда

(510, 511)

кл. 37 ископување руда

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(210) TM 2019/662

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

Wilmington DE 19808-1674, US

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

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

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

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

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

(540)

производи од тутун наменети за
загревање

COLD SKY
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2019/664

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

Wilmington DE 19808-1674, US

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

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

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

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

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

(540)

течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за

(551) индивидуална
(510, 511)

загревање

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(210) TM 2019/663

SHARP TWIST

луле; производи од тутун; замени за тутун

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

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

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хартиени туби; електронски цигари;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

PURPLE RAZE
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(210) TM 2019/665

(551) индивидуална

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

(510, 511)

Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа

пијалоци, овошни пијалоци, ледени чаеви
и енергетски пијалоци

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2019/668

кл. 32 вода, безалкохолни газирани и
негазирани пијалоци, витамински

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,

(540)

ICE CUBE

Wilmington, DE 19808-1674, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(540)

LUCKY STRIKE CHILL

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(551) индивидуална
(510, 511)

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

производи од тутун наменети за

запалки за цигари; запалки за пури;

загревање

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(210) TM 2019/667

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

(220) 16/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Златевски Љубиша Долна Бањица,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање

(540)

(210) TM 2019/676

(220) 17/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(591) бела, сина цтна и зелена

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(531) 03.09.06;03.09.24;06.03.04
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(210) TM 2019/678

INDIGO WILD

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

Wilmington DE 19808-1674, US

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(540)

LUCKY STRIKE WILD

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

(551) индивидуална
(510, 511)

течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(210) TM 2019/677

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

запалки за цигари; запалки за пури;

Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа

џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

производи одтутун наменети за загревање

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(540)
(210) TM 2019/679

LUCKY STRIKE AMBER

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(300) 017987315 20/11/2018 EM
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

Wilmington DE 19808-1674, US

луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

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

запалки за цигари; запалки за пури;

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

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

(540)

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

(551) индивидуална
(510, 511)

производи одтутун наменети за загревање

кл. 34 цигари; тутун, сиров или

LUCKY STRIKE ORIGINAL

преработен; тутун за виткање; тутун за
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луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

ул. Народен фронт бр.17, Скопје, MK
(540)

машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање
(210) TM 2019/682

(591) модро сина, бела

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО

(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална

СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт

кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;компакт-дискови,

(510, 511)

бр.17, Скопје, MK

машини за сметање и опрема за
обработка податоци,

(540)

компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
(591) сива, бела и сина

недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали

(531) 14.05.01;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање;компакт-дискови,

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

машини за сметање и опрема за
обработка податоци,

хардвер и софтвер

компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(210) TM 2019/684

монетарни работи; работи поврзани со

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за

недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали

производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт

кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

бр.17, Скопје, MK

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(540)

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2019/683

(220) 20/05/2019

(591) сина, жолта

(220) 20/05/2019
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(531) 20.07.01;27.05.01

кл. 9 магнетски носачи на податоци,

(551) индивидуална

дискови за снимање;компакт-дискови,

(510, 511)
кл. 9 магнетски носачи на податоци,

машини за сметање и опрема за
обработка податоци,

дискови за снимање;компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за

компјутери;компјутерски софтвер
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

обработка податоци,
компјутери;компјутерски софтвер

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

кл. 40 обработка на материјали

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 41 образование; обука
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 40 обработка на материјали
кл. 41 образование; обука

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2019/685

(210) TM 2019/686

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ARBEN XEGA Korce, Drenove,
Rruga Nacionale Korce-Erseke, Km.ll, AL

(220) 20/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за

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

производство, услуги и промет АССЕКО

(540)

СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт
бр.17, Скопје, MK
(540)
(531) 27.05.01;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина, бела
(531) 16.03.17;27.05.24

кл. 11 апарати за греење; оџаци

(551) индивидуална

(210) TM 2019/688

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(442) 31/07/2019
(731) Lion Capital LLP 21 Grosvenor Place

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

London SW1X 7HF, GB

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња;фластери,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(220) 21/05/2019

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Скопје
(540)

материјали за преврзување;материјал за
пломбирање заби, забарски
смоли;дезинфекциони средства;препарати

LION CAPITAL
(551) индивидуална

за уништување штетници;фунгициди,
хербициди

(510, 511)
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кл. 36 финансиски услуги; монетарни

информативни услуги во врска со

работи; корпоративни финансии; приватен

горенаведените услуги

капитал; инвестициски услуги на фондови
за приватен капитал; инвестициски услуги;

(210) TM 2019/689

услуги за капитал, фондови и
инвестициски трустови; услуги за

(442) 31/07/2019
(731) Здружение на сопственици на

управување со инвестиции; финансиски
информации; услуги за управување со

деловен простор Луна Бизнис ул.
Партизански Одреди бр. 15А, MK

портфолио инвестиции; заеднички

(740) Зоран Најдовски

фондови, шеми за колективно
инвестирање и услуги за " хеџ " фондови;

ул. Пресека 15Б, Скопје
(540)

услуги за заеднички трустови; финансиско
инвестирање; услуги за управување со

(220) 22/05/2019

LUNA BIZNIS
(551) индивидуална

богатство; проценка и управување со
финансиски средства; советодавни услуги

(510, 511)
кл. 35 рекламирање

во врска со управување на финансиски

кл. 37 одржување на заеднички деловни
простории

средства; финансиска проценка и услуги
на оценување; финансиски трансфери и
трансакции, и платежни услуги;
електронски трансфер на средства;

(210) TM 2019/690

(220) 22/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH

финансиско и инвестициско планирање и
истражување; собирање на средства;
собирање на финансии и финансирање;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

услуги на осигурување; услуги за
недвижен имот; финансиски и монетарни

КУМАНОВО

услуги, и банкарство; собирање на
средства и спонзорство; услуги за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

вреднување; инвестирање на средства;
финансиска гаранција и издавање на

ALOMA

хартии од вредност (инвестициско

(551) индивидуална

банкарство); консултирање во врска со
финансирање на производи за

(510, 511)
кл. 30 лед, лед кој се јаде, водени

потрошувачи; финансиски услуги во врска
со индустријата за производи за

сладоледи, шербети (сорбети), замрзнати
слатки, замрзнати колачи, сладоледи,

потрошувачи; инвестициско и финансиско
консултирање во секторот за производи за

замрзнати десерти, замрзнати јогурти,

потрошувачи; тргување и посредување на

прашоци и средства за врзување
(вклучени во оваа класа) за правење на

финансиски инвестиции во компании за
производи за потрошувачи; обезбедување

лед и/или водени сладоледи и/или
шербети (сорбети) и/или замрзнати слатки

на информации во врска со
горенаведените услуги обезбедени преку

и/или замрзнати колачи и/или сладоледи
и/или замрзнати десерти и/или замрзнати

глобална комуникациска мрежа;
советодавни, консултантски и

јогурти
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(210) TM 2019/691

(220) 22/05/2019

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware

(442) 31/07/2019
(731) Небојша Златевски Долна Баница,
ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK

limited liability company) 9330 Zionsville

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

SLASH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди за земјоделска употреба
(210) TM 2019/695

(220) 23/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware
limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(591) сина, темно сина, бела, сива, бордо,
зелена

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

(531) 03.09.02;03.09.24

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

KORVETTO

кл. 29 месо; риба;живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано,смрзнато,

(551) индивидуална
(510, 511)

сушено и варено овошје и зеленчук; желе;

кл. 5 хербициди за земјоделска употреба

џемови; компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење

(210) TM 2019/696

(220) 23/05/2019
(442) 31/07/2019

кл. 30
кафе;чај;какао;шеќер;ориз;тапиока;саго;за
мена за кафе;брашно и производи од
жита;леб;производи од тесто и слатки,

(300) 88/207138 27/11/2018 US
(731) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за

California 90063, US

печење, сол, сенф;оцет, сосови (како
мирудии);мирудии;мраз

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 32 пиво; минерална
и
вода и други безалкохолни

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

сода

пијалоци;
енергетски безалкохолни пијалоци;
пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство
на пијалоци
(210) TM 2019/694

(220) 23/05/2019
(442) 31/07/2019
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(531) 23.05.05;24.09.01;27.05.01

кл. 2 бои, фирнајзи и лакови за

(551) индивидуална

индустриска и рачна употреба во груби и

(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

завршни молерски работи, антикорозивни
препарати

(210) TM 2019/697

кл. 17 материјали за непропустливо
затворање, запечатување и изолација,

(220) 23/05/2019

(442) 31/07/2019
(300) 88207168 27/11/2018 US
(731) Reign Beverage Company LLC

особено експандиран полистирен,
решетка, пур пена

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, US

малтери; неметални градежни материјали,
особено типли, експандиран полистирен,

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

решетка, пур пена
кл. 37 изведување или подизведување на

(540)

работи при конструкција и изградба на
постојани градби, конструкција и изградба

кл. 19 фасадни малтери; машински

на градби, патишта, мостови
(210) TM 2019/699

(220) 27/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US

(591) жолта, сина, црна, бела
(531) 23.05.05;24.09.01;27.05.01
(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци
(210) TM 2019/698

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 23/05/2019

CREATIONS

(442) 31/07/2019
(731) Banja Komerc Bekament DOO
Banja 34304, Arandjelovac, RS

(551) индивидуална

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

преработен; тутун за виткање; тутун за

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури, цигарилос;

(540)

запалки за цигари; запалки за пури;
ќибрити; артикли за пушачи; хартија за

(591) портокалова, црна

цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни

(531) 26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална

машини за вбризгување на тутун во

(510, 511)
кл. 1 лепила за индустриска употреба;

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

полудисперзивни и дисперзивни премази

производи одтутун наменети за загревање

од полимер; силикони
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(210) TM 2019/719

(220) 27/05/2019

(731) Reign Beverage Company LLC, a

(442) 31/07/2019

Delaware limited liability company, having

(300) 88255430 09/01/2019 US
(731) Bioverativ Therapeutics Inc 225

a place of business at 1547 N. Knowles
Ave., Los Angeles, California 90063, US

Second Avenue, Waltham, MA 02451, US

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(540)

YOUR REIGN, YOUR RULES

ENJAYMO
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 без-алкохолни пијалаци

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на ладно аглутининско заболување

(210) TM 2019/722

(220) 28/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Здружение за забава, спорт и

(442) 31/07/2019
(300) 88389914 17/04/2019 US
(731) Reign Beverage Company LLC, a
Delaware limited liability company, having

рекреација ПЧЕЛА ТОЧКА КОМ –

a place of business at 1547 N. Knowles

Гостивар ул. "Васил Василески" бр. 8,
1230, Гостивар, MK

Ave., Los Angeles, California 90063, US

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

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2019/720

(220) 27/05/2019

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

REFUEL. REFRESH.
RECOVER.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 без-алкохолни пијалаци

(591) виолетова, бела, сива
(531) 26.05.18;27.05.24;27.07.13

(210) TM 2019/728

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 30/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,

кл. 35 рекламирање; телевизиско
рекламирање; рекламирање преку

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,

социјални мрежи; рекламирање преку
радио; рекламирање преку пошта;

1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерско рекламирање преку интернет

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 41 организирање спортски натпревари;
секаков вид на услуги поврзани со

(540)

Lea Bye Bye Cellulite

организирање на спортски натпревари

(551) индивидуална
(210) TM 2019/721

(220) 28/05/2019

(510, 511)

(442) 31/07/2019

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;

(300) 88389902 17/04/2019 US
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не-медицински препарати за нега на

забите; парфимерија, етерични масла;

забите; парфимерија, етерични масла;

препарати за белење и други супстанции

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

диететска храна и супстанции што се

користат во медицината и ветерината,

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

штетници; фунгициди; хербициди
(210) TM 2019/732
(210) TM 2019/729

(220) 30/05/2019

(220) 30/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) АНТ ГРУП ДООЕЛ Скопје бул.
Партизнски Одреди бр. 15/А-5/10,

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,

Скопје, MK

1000, Скопје, MK

СКОПЈЕ

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

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(540)

(591) жолта, црна
(531) 26.11.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за

(591) нијанси на тиркизна, црвена, розева,
портокалова, жолта

земјоделието, градинарството и
шумарството сурови вештачки смоли,

(531) 24.17.02;25.01.19;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;

метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;

не-медицински препарати за нега на
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материи за штавење; адхезиви (лепливи

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

материи) наменети за индустријата

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

кл. 17 каучук, гутапетка, гума, азбест,
лискун и производи од нив, кои не се

Скопје
(540)

опфатени во другите класи; пластика во
обликувана форма за користење во

ZENBY
(551) индивидуална

производство; материјали за подлошки, за
заптисување и за изолација; свитлив

(510, 511)
кл. 5
фунгициди како хемикалии за

неметални цевки

земјоделие; инсектициди;
хербициди; пестициди

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
(210) TM 2019/733

(210) TM 2019/735

нематициди;

(220) 30/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,

(220) 30/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ

JP

КАФЕ МЕНКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. "МАКЕДОНИЈА" бр. 41, Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Скопје
(540)

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

KRYOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди како хемикалии за
земјоделие;инсектициди;нематициди;херб
ициди;пестициди

(591) црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.13

(210) TM 2019/743

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

(442) 31/07/2019
(731) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH

пијалоци, ресторани, кафе и хотелски
услуги, услуги на брза храна и готови

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

оброци, ресторан за самополсужување,
услуги на ресторани

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2019/734

(220) 03/06/2019

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ROZOR

(220) 30/05/2019

(442) 31/07/2019
(731) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

JP
(210) TM 2019/746
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(442) 31/07/2019
(731) Бојан Јовановски ул. Варшавска

(испитување на јавното мислење),

бр. 24, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

мапопродажба; on-line рекпамирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

информативни агенции; комуникациски

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио
рекпамирање по пат на телевизија,
(591) сива, црна, бела, жолта, златна,

рекламни огласи (ширење на рекламни

сребрена, бронзена
(531) 01.01.02;02.09.14

огласи), организирање трговски саеми за
комерцијални или рекпамни цели, ширење

(551) индивидуална

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; односи со јавноста;

советување за организирање; советување

медиумска презентација; бизнис

за бизнис работење и организација;
телевизиско рекпамирање; уметнички

информации, бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање);

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии)

бизниз менаџмент кај уметничките
професии; демонстрација на производи,

кл. 38 телекомуникации, услуги на
телекомуникација и информативна

ангажирање манекенки за рекламирање
или промовирање производи; барање

технологија, имено, пренос на глас,

спонзорства; вработување персонал,

податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација;

картотеки), издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

емитување кабелска телевизија,
емитување радио програми, емитување

администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за

телевизиски програми, изнајмување време

комуникација, маркетинг услуги, изложби

за пристап на глобалната компјутерска
мрежа, изнајмување модеми, изнајмување

(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,

телекомуникациска опрема, информации
од областа на телекомуникациите,

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекпамен

кабелска телевизија (емитување кабелска
телевизија), компјутерски терминали

простор, информации, јавно мислење
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(комуникација со помош на компјутерски

телевизиски студија, изнајмување

терминали), обезбедување вести и

филмски проектори и прибори,

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

мрежа; обезбедување кориснички пристап
на глобалната компјутерска мрежа

[снимање микрофилмови], монтажа на
видеоленти, он-лајн публикување

[провајдери на услуги], обезбедување
пристап до бази на податоци,

електронски книги и списанија,
обезбедување на електронски он-лајн

обезбедување телекомуникациски врски

публикации што не може да се

на глобалната компјутерска мрежа,
обезбедување телекомуникациски канали

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

за телевиско купување, [телешопинг],
пренесување преку сателит, телевизиски

образование (информирање за
образование), организирање саеми,

програми (емитување телевизиски
програми), услуги на поставување

организирање натпревари, организирање
и водење работилници, организирање и

телекомуникациски довод и приклучок,

водење семинари, симпозиуми, спортски

услуги на поставување телекомуникациски
довод и приклучок, услуги на пренесување

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

конференции од далечина, услуги со
електронски огласни табли

презентација на дела од визуелна
уметност или литература пред јавноста за

[телекомуникациски услуги]
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

забавни или образовни цели, изложби
(организирање изложби за културни или

спортски и културни активности; услуги за

образаовни цели), пишување текстови што

продукција на радио и телевизиски
програми, забавни програми. шоу

не се рекламни, подготвување и
емтиување на вести, преведување,

програми (продукција на шоу програми);
резервирање места за шоу програми;

публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки, приредби (одржување

организирање шоу програми [импресарио
услуги]; видеокамери (изнајмување видео

приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода,

камери), видеоленти (изнајмување

текстови (пишување текстови) што не се

видеоленти и монтажа на видеоленти),
водење концерти (организирање и водење

рекламни текстови, продавање на билети,
услуги на репортери, услуги на пишување

концерти), електронско издаваштво,
забава (планирање на забава),

сценарија, услуги на студија за снимање,
телевизиска забава, студија, услуги на

информации за образовни и забавни
настани, известување за забави, звучни

естрадни уметници [забавувачи], услуги на
компонирање музика; телевизиски

записи (изнајмување звучни записи),

програми (продукција на радио и

избори на убавици (организирање избори
на убавици); изнајмување

телевизиски програми), титлување
филмови, услуги на фотографија,

кинематографски филмови, изнајмување
радио и телевизиски апарати, изнајмување

фотографски репортажи, тонски снимки
(изнајмување на тонските снимки),

сценски декор, изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и

филмови (изнајмување на филмовите);
прикажување филмови; синхронизација;
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филмски студија; конгреси (организирање

кошарка, патики за кошарка, маици по

и водење на конгреси), конференции

кратки ракави, кошули, поло маици,

(организирање и водење на конференции),
лотарии (организирање лотарии), ноќни

дуксери, долни тренерки, панталони,
маици по прерамки, дресови, кратки

клубови; одржување претстави во живо

панталони, пижами, спортски маици,
маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници,

(210) TM 2019/751

шешири, капи за на глава, визири за на
глава, тренерки за загревање, панталони

(220) 05/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) DuPont Agricultura Caribe

за загревање, дресови за загревање,

Industries, Ltd Clarendon House 2Church
Street, Hamilton, HM1 1, BM

маици за вежбање фрлања, јакни,
блејзери, кравати како облека, џебни

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

марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на
ветер, јакни со капуљача, капути,

(540)

лигавчиња за бебиња кои што не се од
хартија, бебeшки комплети како облека,

RELSERA

траки за на глава, стегачи за зглобови како

(551) индивидуална
(510, 511)

облека, престилки, долна облека,
боксерки, тесни боксерки, широки

кл. 5 препарати за уништување на

панталони, штитници за уши, ракавици,
ракавици без прсти, шалови, ткаени и

плевел;пестициди,
хербициди;фунгициди;инсектициди
(210) TM 2019/755

плетени кошули, дрес-фустани, фустани,
фустани и униформи за навивање, облека

(220) 06/06/2019

за капење, костуми за капење, костуми за

(442) 31/07/2019
(731) NBA Properties, Inc Olympic Tower -

пливање, бикини, дводелни костуми за
капење, костуми за пливање за мажи,

645 Fifth Avenue, New York, New York

костуми за капење за мажи, шорцеви за на
даска, нуркачки костуми, наметки за на

10022, US
(740) Друштво за застапување од областа

плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

сандали за на плажа, капи за на плажа,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

штитници од сонце, капи за пливање, капи
за капење, нови покривала за глава со
прикачени перики
кл. 41 образование; обука; забава;
спортски и културни активности; забава и
образовни услуги во смисла на тековни
телевизиски и радио програми во областа
на кошарката и пренос во живо на
кошаркарски натпревари и кошаркарски

(531) 26.01.12;26.01.19

приредби; продукција и дистрибуција на
радио и телевизиски шоу програми на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи; облека,

кошаркарски натпревари, кошаркарски
настани и програми во областа на

имено трикотажа, обувки, чевли за
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кошарката; водење и организирање на
кошаркарски школи и кампови, школи и
кампови за тренери, школи и кампови за
танцов тим и кошаркарски натпревари;
услуги на забава во смисла на лично
појавување на маскота во костим или на
танцов тим на кошаркарски натпревари и
приредби, школи, кампови, промоции и
други настани поврзани со кошарката,

(531) 07.11.01;26.01.04;26.01.12
(551) индивидуална

посебни настани и забави; услуги на
клубови на обожаватели; услуги на забава,

(510, 511)
кл. 25 oблека, обувки и капи; облека,

имено обезбедување на веб-страна со
мултимедијален материјал што не се

имено трикотажа, обувки, чевли за

симнува, како најзначајни телевизиски
настани, интерактивни најзначајни

кошарка, патики за кошарка, маици по
кратки ракави, кошули, поло маици,

телевизиски настани, видео снимки,

дуксери, долни тренерки, панталони,
маици по прерамки, дресови, кратки

снимки на видео преноси, избор на
интерактивни видеа на најзначајни

панталони, пижами, спортски маици,
маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници,

настани, радио програма, најзначајни
настани на радио и аудио снимки во

шешири, капи за на глава, визири за на

полето на кошарката; обезбедување на
вести и информации како статистички и

глава, тренерки за загревање, панталони
за загревање, дресови за загревање,

тривијални во полето на кошарката; он-

маици за вежбање фрлања, јакни,
блејзери, кравати како облека, џебни

лaјн игри кои не може да се симнуваат,
имено, компјутерски игри, видео игри,

марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на
ветер, јакни со капуљача, капути,

интерактивни видео игри, и тривијални
игри; услуги на забава во полето на

лигавчиња за бебиња кои што не се од

имагинарни кошаркарски лиги;
обезбедување на он-лајн компјутерска

хартија, бебeшки комплети како облека,
траки за на глава, стегачи за зглобови како

база на податоци во полето на кошарката
(210) TM 2019/756

облека, престилки, долна облека,
боксерки, тесни боксерки, широки

(220) 06/06/2019

панталони, штитници за уши, ракавици,
ракавици без прсти, шалови, ткаени и

(442) 31/07/2019
(731) NBA Properties, Inc Olympic Tower -

плетени кошули, дрес-фустани, фустани,

645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US

фустани и униформи за навивање, облека
за капење, костуми за капење, костуми за

(740) Друштво за застапување од областа

пливање, бикини, дводелни костуми за
капење, костуми за пливање за мажи,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

костуми за капење за мажи, шорцеви за на
даска, нуркачки костуми, наметки за на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,
сандали за на плажа, капи за на плажа,
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штитници од сонце, капи за пливање, капи

Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH

за капење, нови покривала за глава со

(740) Друштво за застапување од областа

прикачени перики

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2019/759

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 10/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Трговско друштво за внатрешна и
надворешна трговија КАРБОН дооел
Скопје ул. Скупи бр. 82а, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) сина
(531) 26.01.18;27.05.17

(591) Pantone 1505 C, Pantone 1525 C,
Pantone портокалова 021 C
(531) 24.15.21;26.11.06

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 индустриски лепила

(551) индивидуална

(210) TM 2019/760

медицински препарати; супстанции за
медицинска употреба

(510, 511)
кл. 5 лекарства, фармацевтски препарати;

(220) 10/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) RA Trupo Holdings LLC c/o
Ripplewood Advisors LLC 920 Broadway,

(210) TM 2019/774

6th Floor New York, NY 10010, US

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, услуги
и трговија на големо и мало АЛФА

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увозизвоз Битола Булевар 1-ви Мај бр. 56,

SME In A Box

Битола, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 36 банкарски услуги, банкарски
консултации, онлајн банкарскиуслуги,
банкарски тендери, електронско

(540)

банкарство преку глобална компјутерска

(551) индивидуална
(510, 511)

ALFA ELECTRIC

мрежа, услуги за финансиско управување;
финансиски консултации
(210) TM 2019/769

(220) 13/06/2019

кл. 7 апарати; алати; машини и машински
алати; мотори и погонски машини (освен
за копнени возила); машински елементи за
спојување и пренос (освен за копнени

(220) 11/06/2019
(442) 31/07/2019

возила); земјоделски направи (кои не се

(300) 017998049 11/12/2018 EM
(731) BGP Products Operations GmbH

рачни); инкубатори за јајца
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кл. 9 батерии; батерии за осветлување;
електрични апарати и уреди; сите видови
кабли; електрични кабли; прекинувачи;
далечински прекинувачи; озвучување;
научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

(591) црвена, зелена, црна, бела
(531) 27.05.04;27.05.17

сигнализирање, проверка (контрола),

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

спроведување, вкпучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

репродукција на звук или слика; магнетски

материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за

дезинфекциони средства; препарати за

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

уништување штетници; фунгициди,
хербициди

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

кл. 11 осветлување; електрични батерии

сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

за осветлување; електрики; уреди за
осветлување; апарати за осветлување,

млечни производи; масла и масти за

греење, создавање пареа, готвење,
ладење, сушење, вентилација,

јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

снабдување со вода и санитарни намени

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(210) TM 2019/775

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

(220) 13/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,

кл. 31 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

Скопје, MK

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови(како мирудии); мирудии,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

мраз.
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
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кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(531) 26.01.22;27.05.04;27.05.24

кл. 35 рекламирање; водење на

(551) индивидуална

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при увоз-

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

извоз и трговија на големо и мало со:
ладен чај, минерална и сода-вода,

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

препарати за производство на пијалаци,

материјали за преврзување; материјал за

пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,
месо, роба, живина и дивеч; месни

пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

уништување штетници; фунгициди,
хербициди

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

сушено и варено овошје и зеленчук;

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

кл. 43 услуги на обезбедување храна и

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

пијалаци; привремено сместување

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз

(210) TM 2019/776

кл. 31 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(220) 13/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

оцет, сосови(како мирудии); мирудии,
мраз.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при увозизвоз и трговија на големо и мало со:
ладен чај, минерална и сода-вода,
безалкохолни пијалаци; пијалаци од
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овошје и овошни сокови; сирупи и други

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

препарати за производство на пијалаци,

млечни производи; масла и масти за

пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,
месо, роба, живина и дивеч; месни

јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

кл. 31 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови(како мирудии); мирудии,

кл. 43 услуги на обезбедување храна и

мраз.

пијалаци; привремено сместување

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од

(210) TM 2019/777

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци

(220) 13/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 рекламирање; водење на

Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,

работењето; управување со работата;

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

канцелариски работи; услуги при увозизвоз и трговија на големо и мало со:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ладен чај, минерална и сода-вода,
безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци,

VIVA SPARK
(551) индивидуална

пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

месо, роба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

производи; хигиенски производи за

сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска

млечни производи; масла и масти за
јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

уништување штетници; фунгициди,

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии,

хербициди
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
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кл. 43 услуги на обезбедување храна и

мраз.

пијалаци; привремено сместување

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и

(210) TM 2019/778

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

(220) 13/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет

препарати за производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

Скопје, MK

канцелариски работи; услуги при увоз-

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

извоз и трговија на големо и мало со:
ладен чај, минерална и сода-вода,

(540)

безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

VIVA FRESH

препарати за производство на пијалаци,
пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,

(551) индивидуална
(510, 511)

месо, роба, живина и дивеч; месни

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

медицинска употреба; диететски

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;

производи од жито, леб, производи од

дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

хербициди

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење

(210) TM 2019/779

(220) 13/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) VENTAS COFFEE HUNGARY
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Erzsébeti

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

út 5/B., Hódmezővásárhely 6800, HU

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

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

оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз
кл. 31 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(540)

MATRIX

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(551) индивидуална
(510, 511)

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови(како мирудии); мирудии,

кл. 34 тутун;производи за
пушачите;кибрити
268

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

(210) TM 2019/781

(220) 17/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 05.07.11;25.01.19;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
сокови

пијалоци од овошје и овошни

(210) TM 2019/790

(220) 18/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

VIVA SPARK

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(591) сива, црна, жолта, портокалова,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

црвена, зелена
(531) 05.07.11;19.07.25;25.01.19;27.05.04

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(540)

MIDOL

(510, 511)
кл. 32
пијалоци од овошје и овошни

(551) индивидуална

сокови

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2019/782

(220) 17/06/2019
(210) TM 2019/792

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство, промет

(220) 18/06/2019

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. "Перо Наков" бр. 21, 1000,

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје

Скопје, MK

ул. Козле бр. 188, Скопје, MK

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

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

(540)

(540)

HAPA pharm
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3 производи за лична хигиена.

(731) Друштво за трговија и услуги

кл. 5 диететски суплементи и диететски

ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје ул.

препарати; фармацевтски производи и
природни лекови

Козле бр. 188, Скопје, MK

кл. 35 услуги за малопродажба или
големопродажба на фармацевтски,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ветеринарни и санитарни препарати и
медицински производи; услуги за

HAPA cultivation
(551) индивидуална

големопродажба во врска со диететски

(510, 511)
кл. 31 земјоделски и аквакултурни

суплементи; услуги за големопродажба во
врска со прехранбени производи
(210) TM 2019/793

култури, хортикултурни и шумарски
производи; растенија; семиња, луковици и
садници за одгледување на растенија;

(220) 18/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

садници
кл. 44 земјоделски, аквакултурни,

ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје

хортикултурни и шумарски услуги;
земјоделски услуги; професионални

ул. Козле бр. 188, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

консултации поврзани со земјоделството;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата и шумарството
(210) TM 2019/795

(220) 18/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје
(591) зелена, црна
(531) 26.11.25;27.05.17;29.01.12

ул. Козле бр. 188, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 3 производи за лична хигиена
кл. 5 диететски суплементи и диететски
препарати; фармацевтски производи и
природни лекови
кл. 35 услуги за малопродажба или
големопродажба на фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и

(591) зелена, црна
(531) 26.11.25;27.05.17;29.01.12

медицински производи; услуги за
големопродажба во врска со диететски

(551) индивидуална
(510, 511)

суплементи; услуги за големопродажба во

кл. 31 земјоделски и аквакултурни
култури, хортикултурни и шумарски

врска со прехранбени производи
(210) TM 2019/794

производи; растенија; семиња, луковици и

(220) 18/06/2019

садници за одгледување на растенија;

(442) 31/07/2019
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садници

другите класи; накит, скапоцени камења;

кл. 44 земјоделски, аквакултурни,

хорологиски и хронометриски

хортикултурни и шумарски услуги;
земјоделски услуги; професионални

инструменти; промоција, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

консултации поврзани со земјоделството;
услуги во областа на земјоделството,

/маркетинг/, огласување/рекламирање/
кл. 40 обработка на материјали;

хортикултурата и шумарството

обложување со злато, обложување со
сребро, обложување со метал; лиење

(210) TM 2019/798

метали; полирање

(220) 19/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Изработка и дизајн на филигран

(210) TM 2019/799

ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух
Пешевска Скопје ул. "Мито

(442) 31/07/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

Хаџивасилев Јасмин" бр. 16-9, Скопје,
MK

Yildiz Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Esenler, Istanbul, TR

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(220) 20/06/2019

(540)

Tio-D
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/800

(220) 20/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

(591) бела, црна, виолетова

Yildiz Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi

(531) 26.02.05;26.05.01;26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална

Esenler, Istanbul, TR

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

обложени со нив што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;

FORMONIDE

хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на

(551) индивидуална
(510, 511)

работењето; управување со работата;

кл. 5 фармацевтски производи

канцелариски работи; услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извоз

(210) TM 2019/801

со: скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или

(442) 31/07/2019
(731) NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.

обложени со нив што не се опфатени со
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Yildiz Teknik Üniversitesi Davutpaşa

костуми, кошули, кошули (одцелно

Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi

направени градни делови за кошули),

Esenler, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

крзна /предмет за облекување/, крзнени
наметки /палта/, куси блузи, куси капути

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

/сакоа/, машки гаќи, мачки наметки,
наметки /облека/, обвивки од текстил,
пелени за нвороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, пижами, поткошули,

ASTAVENT
(551) индивидуална

престили /предмети за облекување/,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/802

пуловери, пуловери без ракави, ракавици,
спортски шорцеви, трикотажни предмети
за облекување, тренерки, туника
/предмети за облекување/, шалови, шамии

(220) 21/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги КИМИКО КОМПАНИ

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, анализа на
производна цена, демонстрација на

ДООЕЛ с.Мороишта Струга МОРОИШТА
Инд.зона 3, Струга, MK

производи, објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, пазар

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(проучување на пазарот), пазар
(побарувачка на пазарот), персонал

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(вработување персонал), производни
цени, промоција, проучување на
пазарот/маркетинг/, рекламирање по пат

(531) 27.05.17

на радио и телевизија, трговски дејности,
уредување излози, увоз - извоз, ширење

(551) индивидуална
(510, 511)

рекламен материјал
кл. 40 услуги во врска со: апретура на

кл. 25 блузи, блузи /работнички кошули/,
боди облека, вметнати делови на кошули,

текстил, апликација на завршници на
текстил, белење на ткаенина, боење

вратоврски, вратоврски за кошули, гаќички

текстил, бојадисување, валање ткаенини,

со пелени за доенчиња, горна облека,
горни капути /палта/, готови постави /дел

везење, волна (обработка на волна),
заштита на ткаенини од туткање, кожа

од облека/, градници, долна облека,
домашни фустани, елеци, женски гаќи,

(боење на кожа), кожа (обработка на
кожа), кожарство (обработка на кожа),

женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски

кројачки услуги, крзно (изработка
предмети од крзно), молци (обработка на

поткошули, жемски шалови од крзно,

ткаенина за заштита од молци), обработка

затегнувачи, затегнувачи од еластична
ткаенина, здолништа, капење (костуми за

на непропустливи тканенини, обработка на
текстил, обработка на ткаенини,

капење), капење (машки гаќички за
капење), капење (наметки за бања), капи

примероци (печатење примероци),
порабување на ткаенини, пеглање, сечење

/беретки/, капути, комбинезони /женска

ткаенина, ткаенини (боење на ткаенини),
ткаенини (огноотпорна обработка на

долна облека/, конфекциска облека,
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ткаенини), ткаенини (собирање на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ткаенините по перење), ткаење, печатење

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

на ткаенини, шиење, шиење на ткаенини

(540)

Trimotil
(210) TM 2019/804

(220) 24/06/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/07/2019
(731) Јавно претпријатие ПАРКОВИ И
ЗЕЛЕНИЛО - Скопје Ndermarrja Publike

кл. 5 фармацевтски производи

Parqe dhe gjelberime – Shkup Булевар

(210) TM 2019/806

Илинден ББ , Скопје, MK

(220) 24/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје ул. Борис Трајковски

1000, Скопје
(540)

бр. 7/85, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEDLINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски произоди; хемискофармацевтски производи
(210) TM 2019/807

(591) зелена, бела
(531) 05.01.05;05.01.16

(220) 24/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија и услуги МИРАНА Мирсинова

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес
ул. Благој Нечев бр. 49, Велес, MK

опфатени со другите класи, животни

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

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе

(540)

кл. 44 услуги од областа на
земјоделството, градинарството и
шумарството
(210) TM 2019/805

(591) бела и црвена
(531) 27.05.24
(551) индивидуална

(220) 24/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

(510, 511)
кл. 29 доматен сос за готвење, доматно

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,
Sancaktepe, Istanbul, TR

пире, мармалад, маргарин
кл. 30 кечап (сос), овошни желеа, оцет,
сос (доматен сос), сосви (додатоци во
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храна), производи од какао, мајонез, сенф,

(551) индивидуална

бисквити

(510, 511)

(210) TM 2019/808

кл. 34 тутун, производи за пушачи,
кибрити

(220) 24/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) Игор Василевски Бул. Македонија
бр. 36/3-18, Кавадарци, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела, црвенa
(531) 26.01.03;26.01.24;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматен сос за готвење, доматно
пире, мармалад, маргарин
кл. 30 кечап (сос), овошни желеа, оцет,
сос (доматен сос), сосoви (додатоци во
храна), производи од какао, мајонез, сенф,
бисквити
(210) TM 2019/820

(220) 28/06/2019

(442) 31/07/2019
(731) BMJ Industries FZ-LLC Al-Jazeera
Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, зелена, портокалова,
црна
(531) 27.05.11;27.07.24
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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
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

(210)
MK/T/2017/0946
MK/T/2019/0367
MK/T/2019/0698
MK/T/2019/0732
MK/T/2019/0759
MK/T/2019/0698
MK/T/2019/0275
MK/T/2019/0366
MK/T/2019/0376
MK/T/2019/0377
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0501
MK/T/2019/0510
MK/T/2019/0512
MK/T/2019/0518
MK/T/2019/0526
MK/T/2019/0532
MK/T/2019/0658
MK/T/2019/0728
MK/T/2019/0729
MK/T/2019/0792
MK/T/2019/0793
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0275
MK/T/2019/0345
MK/T/2019/0346
MK/T/2019/0347
MK/T/2019/0366
MK/T/2019/0371
MK/T/2019/0377
MK/T/2019/0378

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

MK/T/2019/0379
MK/T/2019/0394
MK/T/2019/0469
MK/T/2019/0470
MK/T/2019/0471
MK/T/2019/0472
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0483
MK/T/2019/0484
MK/T/2019/0493
MK/T/2019/0494
MK/T/2019/0499
MK/T/2019/0502
MK/T/2019/0508
MK/T/2019/0511
MK/T/2019/0525
MK/T/2019/0531
MK/T/2019/0549
MK/T/2019/0551
MK/T/2019/0567
MK/T/2019/0568
MK/T/2019/0569
MK/T/2019/0623
MK/T/2019/0625
MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0694
MK/T/2019/0695
MK/T/2019/0719
MK/T/2019/0728
MK/T/2019/0729
MK/T/2019/0734
MK/T/2019/0735
MK/T/2019/0743
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

MK/T/2019/0751
MK/T/2019/0769
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0790
MK/T/2019/0792
MK/T/2019/0793
MK/T/2019/0799
MK/T/2019/0800
MK/T/2019/0801
MK/T/2019/0805
MK/T/2019/0806
MK/T/2019/0367
MK/T/2019/0660
MK/T/2019/0661
MK/T/2019/0542
MK/T/2019/0543
MK/T/2019/0544
MK/T/2019/0774
MK/T/2016/0887
MK/T/2018/0251
MK/T/2019/0268
MK/T/2019/0269
MK/T/2019/0341
MK/T/2019/0342
MK/T/2019/0351
MK/T/2019/0352
MK/T/2019/0353
MK/T/2019/0354
MK/T/2019/0381
MK/T/2019/0382
MK/T/2019/0391

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10

MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0536
MK/T/2019/0570
MK/T/2019/0571
MK/T/2019/0572
MK/T/2019/0573
MK/T/2019/0574
MK/T/2019/0575
MK/T/2019/0576
MK/T/2019/0577
MK/T/2019/0578
MK/T/2019/0579
MK/T/2019/0580
MK/T/2019/0581
MK/T/2019/0582
MK/T/2019/0583
MK/T/2019/0584
MK/T/2019/0585
MK/T/2019/0586
MK/T/2019/0587
MK/T/2019/0588
MK/T/2019/0598
MK/T/2019/0599
MK/T/2019/0600
MK/T/2019/0601
MK/T/2019/0602
MK/T/2019/0603
MK/T/2019/0604
MK/T/2019/0605
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0644
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0774
MK/T/2019/0483
MK/T/2019/0484

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21

MK/T/2019/0569
MK/T/2019/0351
MK/T/2019/0352
MK/T/2019/0353
MK/T/2019/0354
MK/T/2019/0542
MK/T/2019/0543
MK/T/2019/0544
MK/T/2019/0686
MK/T/2019/0774
MK/T/2019/0368
MK/T/2019/0369
MK/T/2019/0370
MK/T/2019/0476
MK/T/2019/0481
MK/T/2019/0482
MK/T/2019/0798
MK/T/2019/0275
MK/T/2019/0366
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0698
MK/T/2019/0732
MK/T/2019/0332
MK/T/2019/0349
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0481
MK/T/2019/0482
MK/T/2019/0486
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0552
MK/T/2019/0630
MK/T/2019/0698
MK/T/2019/0497
MK/T/2019/0498
MK/T/2019/0537
MK/T/2019/0538
MK/T/2019/0539
MK/T/2019/0540
MK/T/2019/0358
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0537
MK/T/2019/0538
MK/T/2019/0539
MK/T/2019/0540
MK/T/2019/0542
MK/T/2019/0543
MK/T/2019/0544
MK/T/2019/0332
MK/T/2019/0366
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0481
MK/T/2019/0482
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0652
MK/T/2019/0755
MK/T/2019/0756
MK/T/2019/0802
MK/T/2019/0268
MK/T/2019/0269
MK/T/2019/0631
MK/T/2019/0136
MK/T/2019/0309
MK/T/2019/0335
MK/T/2019/0398
MK/T/2019/0493
MK/T/2019/0494
MK/T/2019/0507
MK/T/2019/0516
MK/T/2019/0524
MK/T/2019/0530
MK/T/2019/0553
MK/T/2019/0640
MK/T/2019/0691
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0807

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

MK/T/2019/0808
MK/T/2018/0596
MK/T/2019/0304
MK/T/2019/0305
MK/T/2019/0306
MK/T/2019/0307
MK/T/2019/0455
MK/T/2019/0456
MK/T/2019/0457
MK/T/2019/0458
MK/T/2019/0459
MK/T/2019/0460
MK/T/2019/0461
MK/T/2019/0462
MK/T/2019/0464
MK/T/2019/0465
MK/T/2019/0466
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0493
MK/T/2019/0494
MK/T/2019/0506
MK/T/2019/0507
MK/T/2019/0515
MK/T/2019/0516
MK/T/2019/0517
MK/T/2019/0521
MK/T/2019/0524
MK/T/2019/0529
MK/T/2019/0530
MK/T/2019/0550
MK/T/2019/0553
MK/T/2019/0554
MK/T/2019/0555
MK/T/2019/0556
MK/T/2019/0557
MK/T/2019/0559
MK/T/2019/0640
MK/T/2019/0690
MK/T/2019/0691
MK/T/2019/0775

30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0807
MK/T/2019/0808
MK/T/2019/0309
MK/T/2019/0337
MK/T/2019/0398
MK/T/2019/0503
MK/T/2019/0505
MK/T/2019/0514
MK/T/2019/0520
MK/T/2019/0522
MK/T/2019/0528
MK/T/2019/0553
MK/T/2019/0608
MK/T/2019/0609
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0794
MK/T/2019/0795
MK/T/2019/0804
MK/T/2019/0302
MK/T/2019/0333
MK/T/2019/0398
MK/T/2019/0479
MK/T/2019/0493
MK/T/2019/0494
MK/T/2019/0496
MK/T/2019/0504
MK/T/2019/0507
MK/T/2019/0509
MK/T/2019/0513
MK/T/2019/0516
MK/T/2019/0519
MK/T/2019/0523
MK/T/2019/0524
MK/T/2019/0527
MK/T/2019/0530
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

MK/T/2019/0553
MK/T/2019/0610
MK/T/2019/0667
MK/T/2019/0691
MK/T/2019/0696
MK/T/2019/0697
MK/T/2019/0721
MK/T/2019/0722
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0781
MK/T/2019/0782
MK/T/2019/0302
MK/T/2019/0398
MK/T/2019/0618
MK/T/2019/0622
MK/T/2019/0656
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0359
MK/T/2019/0383
MK/T/2019/0384
MK/T/2019/0385
MK/T/2019/0393
MK/T/2019/0492
MK/T/2019/0546
MK/T/2019/0611
MK/T/2019/0657
MK/T/2019/0662
MK/T/2019/0663
MK/T/2019/0664
MK/T/2019/0665
MK/T/2019/0668
MK/T/2019/0676
MK/T/2019/0677
MK/T/2019/0678
MK/T/2019/0679

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

MK/T/2019/0699
MK/T/2019/0779
MK/T/2019/0820
MK/T/2017/0946
MK/T/2018/0278
MK/T/2018/0596
MK/T/2019/0276
MK/T/2019/0277
MK/T/2019/0278
MK/T/2019/0288
MK/T/2019/0290
MK/T/2019/0302
MK/T/2019/0304
MK/T/2019/0305
MK/T/2019/0306
MK/T/2019/0307
MK/T/2019/0309
MK/T/2019/0325
MK/T/2019/0332
MK/T/2019/0351
MK/T/2019/0352
MK/T/2019/0353
MK/T/2019/0354
MK/T/2019/0381
MK/T/2019/0382
MK/T/2019/0391
MK/T/2019/0467
MK/T/2019/0468
MK/T/2019/0473
MK/T/2019/0474
MK/T/2019/0475
MK/T/2019/0476
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0481
MK/T/2019/0482
MK/T/2019/0485
MK/T/2019/0489
MK/T/2019/0490
MK/T/2019/0536
MK/T/2019/0552

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

MK/T/2019/0558
MK/T/2019/0570
MK/T/2019/0571
MK/T/2019/0572
MK/T/2019/0573
MK/T/2019/0574
MK/T/2019/0575
MK/T/2019/0576
MK/T/2019/0577
MK/T/2019/0589
MK/T/2019/0590
MK/T/2019/0591
MK/T/2019/0592
MK/T/2019/0619
MK/T/2019/0620
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0636
MK/T/2019/0657
MK/T/2019/0689
MK/T/2019/0720
MK/T/2019/0732
MK/T/2019/0746
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0792
MK/T/2019/0793
MK/T/2019/0798
MK/T/2019/0802
MK/T/2018/0453
MK/T/2019/0283
MK/T/2019/0288
MK/T/2019/0391
MK/T/2019/0467
MK/T/2019/0468
MK/T/2019/0632
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
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36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0688
MK/T/2019/0760
MK/T/2019/0381
MK/T/2019/0382
MK/T/2019/0467
MK/T/2019/0468
MK/T/2019/0552
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0644
MK/T/2019/0660
MK/T/2019/0661
MK/T/2019/0689
MK/T/2019/0698
MK/T/2016/0887
MK/T/2018/0278
MK/T/2019/0290
MK/T/2019/0341
MK/T/2019/0342
MK/T/2019/0473
MK/T/2019/0474
MK/T/2019/0475
MK/T/2019/0570
MK/T/2019/0571
MK/T/2019/0572
MK/T/2019/0573
MK/T/2019/0574
MK/T/2019/0575
MK/T/2019/0576
MK/T/2019/0577
MK/T/2019/0578
MK/T/2019/0579
MK/T/2019/0580
MK/T/2019/0581
MK/T/2019/0582
MK/T/2019/0583
MK/T/2019/0584
MK/T/2019/0585
MK/T/2019/0586
MK/T/2019/0587

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41

MK/T/2019/0588
MK/T/2019/0589
MK/T/2019/0590
MK/T/2019/0591
MK/T/2019/0592
MK/T/2019/0593
MK/T/2019/0594
MK/T/2019/0595
MK/T/2019/0596
MK/T/2019/0597
MK/T/2019/0598
MK/T/2019/0599
MK/T/2019/0600
MK/T/2019/0601
MK/T/2019/0602
MK/T/2019/0603
MK/T/2019/0604
MK/T/2019/0605
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0636
MK/T/2019/0746
MK/T/2019/0542
MK/T/2019/0607
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0381
MK/T/2019/0382
MK/T/2019/0552
MK/T/2019/0569
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0798
MK/T/2019/0802
MK/T/2016/0887
MK/T/2018/0278
MK/T/2018/0485
MK/T/2018/0486
MK/T/2019/0268
MK/T/2019/0269

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

MK/T/2019/0288
MK/T/2019/0338
MK/T/2019/0339
MK/T/2019/0340
MK/T/2019/0391
MK/T/2019/0473
MK/T/2019/0474
MK/T/2019/0475
MK/T/2019/0593
MK/T/2019/0594
MK/T/2019/0595
MK/T/2019/0596
MK/T/2019/0597
MK/T/2019/0598
MK/T/2019/0599
MK/T/2019/0600
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0636
MK/T/2019/0652
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0720
MK/T/2019/0746
MK/T/2019/0755
MK/T/2018/0453
MK/T/2019/0290
MK/T/2019/0341
MK/T/2019/0342
MK/T/2019/0391
MK/T/2019/0578
MK/T/2019/0579
MK/T/2019/0580
MK/T/2019/0581
MK/T/2019/0582
MK/T/2019/0583
MK/T/2019/0584
MK/T/2019/0585
MK/T/2019/0586
MK/T/2019/0587
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44

MK/T/2019/0588
MK/T/2019/0589
MK/T/2019/0590
MK/T/2019/0591
MK/T/2019/0592
MK/T/2019/0593
MK/T/2019/0594
MK/T/2019/0595
MK/T/2019/0596
MK/T/2019/0597
MK/T/2019/0601
MK/T/2019/0602
MK/T/2019/0603
MK/T/2019/0604
MK/T/2019/0605
MK/T/2019/0606
MK/T/2019/0607
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
MK/T/2019/0685
MK/T/2017/0946
MK/T/2018/0949
MK/T/2019/0337
MK/T/2019/0446
MK/T/2019/0541
MK/T/2019/0558
MK/T/2019/0619
MK/T/2019/0620
MK/T/2019/0652
MK/T/2019/0733
MK/T/2019/0775
MK/T/2019/0776
MK/T/2019/0777
MK/T/2019/0778
MK/T/2019/0337
MK/T/2019/0536
MK/T/2019/0569

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

44
44
44

MK/T/2019/0794
MK/T/2019/0795
MK/T/2019/0804

45
45
45

MK/T/2018/0949
MK/T/2019/0337
MK/T/2019/0547

45
45

MK/T/2019/0548
MK/T/2019/0644

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft

(210)
MK/T/2019/0570
MK/T/2019/0571
MK/T/2019/0572
MK/T/2019/0573
MK/T/2019/0574
MK/T/2019/0575
MK/T/2019/0576
MK/T/2019/0577
MK/T/2019/0578
MK/T/2019/0579
MK/T/2019/0580
MK/T/2019/0581
MK/T/2019/0582
MK/T/2019/0583
MK/T/2019/0584
MK/T/2019/0585
MK/T/2019/0586
MK/T/2019/0587
MK/T/2019/0588
MK/T/2019/0589
MK/T/2019/0590
MK/T/2019/0591
MK/T/2019/0592
MK/T/2019/0593
MK/T/2019/0594
MK/T/2019/0595
MK/T/2019/0596
MK/T/2019/0597
MK/T/2019/0598
MK/T/2019/0599
MK/T/2019/0600
280

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
ABG EPE IP LLC
ABG EPE IP LLC
ABG EPE IP LLC
ABG EPE IP LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Frederick's of Hollywood, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Shark, LLC
ABG-Tretorn, LLC
ABG-Tretorn, LLC
ABG-Tretorn, LLC
ABG-Tretorn, LLC
ADP, LLC,
ARBEN XEGA
Atlantic China Welding Consumables, Inc
B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.
B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES, S.A.
BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
BGP Products Operations GmbH
BGP Products Operations GmbH
BMJ Industries FZ-LLC
BMJ Industries FZ-LLC

MK/T/2019/0601
MK/T/2019/0602
MK/T/2019/0603
MK/T/2019/0604
MK/T/2019/0605
MK/T/2019/0517
MK/T/2019/0518
MK/T/2019/0519
MK/T/2019/0520
MK/T/2019/0511
MK/T/2019/0512
MK/T/2019/0513
MK/T/2019/0514
MK/T/2019/0515
MK/T/2019/0516
MK/T/2019/0521
MK/T/2019/0522
MK/T/2019/0523
MK/T/2019/0524
MK/T/2019/0525
MK/T/2019/0526
MK/T/2019/0527
MK/T/2019/0528
MK/T/2019/0529
MK/T/2019/0530
MK/T/2019/0531
MK/T/2019/0532
MK/T/2019/0501
MK/T/2019/0502
MK/T/2019/0503
MK/T/2019/0504
MK/T/2019/0391
MK/T/2019/0686
MK/T/2019/0367
MK/T/2019/0481
MK/T/2019/0482
MK/T/2019/0551
MK/T/2019/0743
MK/T/2019/0769
MK/T/2019/0492
MK/T/2019/0820
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
Banja Komerc Bekament DOO
Bayer Aktiengesellschaft
Best Western International, Inc.
Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,
Bioverativ Therapeutics Inc
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
Chiquita Brands L.L.C.
Chiquita Brands L.L.C.
Colgate-Palmolive Company
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)
DuPont Agricultura Caribe Industries, Ltd
Dynabook Inc.
Dynabook Inc.
GABA International Holding GmbH
HELLENICA COSMETIC PRODUCTS EXPLOITATION S.A.
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
JT International SA
JU XUELIANG
KT & G Corporation
KT & G Corporation
KT & G Corporation
Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability
company
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D.
Požarevac
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MK/T/2019/0567
MK/T/2019/0568
MK/T/2019/0698
MK/T/2019/0499
MK/T/2019/0541
MK/T/2019/0805
MK/T/2019/0719
MK/T/2019/0662
MK/T/2019/0663
MK/T/2019/0664
MK/T/2019/0665
MK/T/2019/0668
MK/T/2019/0676
MK/T/2019/0677
MK/T/2019/0678
MK/T/2019/0679
MK/T/2019/0699
MK/T/2019/0608
MK/T/2019/0609
MK/T/2019/0658
MK/T/2019/0694
MK/T/2019/0695
MK/T/2019/0751
MK/T/2019/0381
MK/T/2019/0382
MK/T/2019/0358
MK/T/2019/0376
MK/T/2019/0623
MK/T/2019/0790
MK/T/2019/0493
MK/T/2019/0494
MK/T/2019/0734
MK/T/2019/0735
MK/T/2019/0359
MK/T/2019/0656
MK/T/2019/0383
MK/T/2019/0384
MK/T/2019/0385
MK/T/2019/0611
MK/T/2019/0554

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lion Capital LLP
MEGA DISPOSABLES S.A.
Monster Energy Company
N.T.P. "Butterfly"
NBA Properties, Inc
NBA Properties, Inc
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.
NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş.
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
PIAGGIO & C. S.P.A.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
Purple Technologies (Europe) Limited
R & A Bailey & Co
RA Trupo Holdings LLC
Reign Beverage Company LLC
Reign Beverage Company LLC
Reign Beverage Company LLC
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a
place of business at
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, having a
place of business at
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)
SAILUN GROUP CO., LTD
SAILUN GROUP CO., LTD
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MK/T/2019/0555
MK/T/2019/0556
MK/T/2019/0557
MK/T/2019/0333
MK/T/2019/0622
MK/T/2019/0688
MK/T/2019/0377
MK/T/2019/0496
MK/T/2019/0275
MK/T/2019/0755
MK/T/2019/0756
MK/T/2019/0799
MK/T/2019/0800
MK/T/2019/0801
MK/T/2019/0345
MK/T/2019/0346
MK/T/2019/0469
MK/T/2019/0470
MK/T/2019/0471
MK/T/2019/0472
MK/T/2019/0625
MK/T/2019/0486
MK/T/2019/0378
MK/T/2019/0379
MK/T/2019/0393
MK/T/2019/0546
MK/T/2016/0887
MK/T/2019/0559
MK/T/2019/0760
MK/T/2019/0610
MK/T/2019/0696
MK/T/2019/0697
MK/T/2019/0479
MK/T/2019/0721
MK/T/2019/0722
MK/T/2019/0621
MK/T/2019/0368
MK/T/2019/0369

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

SAILUN GROUP CO., LTD
Six Continents Limited
Six Continents Limited
Société des Produits Nestlé S.A.
Specsavers B.V.
Sulphur Mills Limited
The Estate of Marilyn Monroe LLC
The Estate of Marilyn Monroe LLC
The Estate of Marilyn Monroe LLC
The Estate of Marilyn Monroe LLC
The Estate of Marilyn Monroe LLC
The Estate of Marilyn Monroe LLC
Ty Inc.
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.
VENTAS COFFEE HUNGARY
Walmart Apollo, LLC
Zott SE & Co. KG
Јавнп претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - Скппје Ndermarrja Publike
Parqe dhe gjelberime - Shkup
Јасмина Јашевиќ
АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скппје
АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скппје
АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скппје
АВ АВ ХЕПИ ДОГ ДОО Скппје
АЛЛ4НЕТ ДООЕЛ
АНТ ГРУП ДООЕЛ Скппје
Адвпкатскп друштвп АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скппје
Адвпкатскп друштвп АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ Скппје
Аделина Таири
Аделина Таири
Аневски Винарија ДООЕЛ
БАСОТОВ МАРИН
Бпјан Јпванпвски
Валентин ЛАТКОВСКИ
Валентин ЛАТКОВСКИ
ДАЛВИНА дппел
ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ Струмица
ДРУЩТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАФЕ МЕНКО ДООЕЛ увпз-извпз
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп и тргпвија на гплемп и малп СТЕЛ ИМПЕКС
ДООЕЛ увпз-извпз Щтип
Друштвп за прпизвпдствп и тргпвија на гплемп и малп СТЕЛ ИМПЕКС
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MK/T/2019/0370
MK/T/2019/0619
MK/T/2019/0620
MK/T/2019/0690
MK/T/2019/0536
MK/T/2019/0549
MK/T/2019/0505
MK/T/2019/0506
MK/T/2019/0507
MK/T/2019/0508
MK/T/2019/0509
MK/T/2019/0510
MK/T/2019/0349
MK/T/2019/0347
MK/T/2019/0779
MK/T/2019/0607
MK/T/2019/0335
MK/T/2019/0804
MK/T/2019/0558
MK/T/2019/0337
MK/T/2019/0338
MK/T/2019/0339
MK/T/2019/0340
MK/T/2018/0251
MK/T/2019/0732
MK/T/2019/0547
MK/T/2019/0548
MK/T/2019/0477
MK/T/2019/0478
MK/T/2019/0618
MK/T/2019/0652
MK/T/2019/0746
MK/T/2019/0268
MK/T/2019/0269
MK/T/2019/0302
MK/T/2019/0485
MK/T/2019/0733
MK/T/2019/0304
MK/T/2019/0305

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ДООЕЛ увпз-извпз Щтип
Друштвп за прпизвпдствп и тргпвија на гплемп и малп СТЕЛ ИМПЕКС
ДООЕЛ увпз-извпз Щтип
Друштвп за прпизвпдствп и тргпвија на гплемп и малп СТЕЛ ИМПЕКС
ДООЕЛ увпз-извпз Щтип
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ Скппје
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС
ДООЕЛ Скппје
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија трансппрт и услуги ТАРА ФАРМ
ДООЕЛ експпрт-имппрт Белпвиште Гпстивар
Друштвп за прпизвпдствп, градежништвп, тргпвија, сппбраќај и услуги
РИФАМ ДОО експпрт-имппрт Гпстивар

MK/T/2019/0306
MK/T/2019/0307
MK/T/2018/0596
MK/T/2019/0341
MK/T/2019/0342
MK/T/2019/0394
MK/T/2019/0371

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје

MK/T/2019/0775

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје

MK/T/2019/0776

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје

MK/T/2019/0777

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје

MK/T/2019/0778

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје

MK/T/2019/0781

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ВИВАКС ДОО
увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ПП СЕРВИС С-9 Гпце ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги БЛУ СИТИ дпп експпртимппрт
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радпвиш
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ
Радпвиш
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги КИМИКО КОМПАНИ ДООЕЛ
с.Мпрпишта Струга
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увпзизвпз Скппје
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MK/T/2019/0782
MK/T/2019/0644
MK/T/2019/0325
MK/T/2019/0660
MK/T/2019/0661
MK/T/2019/0802
MK/T/2019/0806

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги МИРАНА Мирсинпва Ана
ДООЕЛ експпрт-имппрт Велес
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, кпнсалтинг и сервисираое ДАСА
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, кпнсалтинг и сервисираое ДАСА
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, кпнсалтинг и сервисираое ДАСА
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп АЛФА
ЕЛЕКТРОНИК Мирјана ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за стпчарствп, прпизвпдствп и тргпвија ВЕЗЕ ЩАРИ Арбен
Абдурахмани и др. ДОО
Друштвп за трансппрт, тргпвија и услуги КО ФИКС ДООЕЛ Студеничани
Друштвп за тргпвија и услуги Гари Кпмпани дппел експпрт-имппрт
Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги Гари Кпмпани дппел експпрт-имппрт
Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги Гари Кпмпани дппел експпрт-имппрт
Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ИЛУЗИУМ ДОО Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ИЛУЗИУМ ДОО Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги КОРЕА АУТО - ТРЕЈД ДООЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги РОЛЛИНГ ГИЗ ДООЕЛ увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија на гплемп и малп и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експпрт-имппрт Скппје
Друштвп за тргпвија на гплемп и малп и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експпрт-имппрт Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
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MK/T/2019/0807
MK/T/2019/0728
MK/T/2019/0729
MK/T/2019/0542
MK/T/2019/0543
MK/T/2019/0544
MK/T/2019/0774
MK/T/2019/0136
MK/T/2019/0630
MK/T/2019/0276
MK/T/2019/0277
MK/T/2019/0278
MK/T/2018/0485
MK/T/2018/0486
MK/T/2019/0288
MK/T/2019/0657
MK/T/2019/0632
MK/T/2019/0792
MK/T/2019/0793
MK/T/2019/0794
MK/T/2019/0795
MK/T/2019/0489
MK/T/2019/0490
MK/T/2019/0455
MK/T/2019/0456
MK/T/2019/0457
MK/T/2019/0458
MK/T/2019/0459

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ГРАНД-ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увпз-извпз Скппје
Друштвп за услуги, тргпвија и прганизираое на културни и уметнички
настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ увпз-извпз Скппје
Друштвп затргпвија на гплемп и малп и прпизвпдствп НЕНИ КОМПАНИ
ДООЕЛ експпрт-имппрт Скппје
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скппје, Друштвп за дистрибуција на
електрична енергија
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скппје, Друштвп за дистрибуција на
електрична енергија
Ел Дпрадп 05 ДОО
Здружение за забава, сппрт и рекреација ПШЕЛА ТОШКА КОМ - Гпстивар
Здружение на сппственици на делпвен прпстпр Луна Бизнис
Златевски Љубиша
Зпран Беќарпвски
Игпр Василевски
Израбптка и дизајн на филигран ЕКА ФИЛИГРАН Елена Аспарух
Пешевска Скппје
Кпмисија за хартии пд вреднпст на Република Северна Македпнија
МЧ РОБИН ДОО
МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС
Македпнски Бизнис Системи дпп Скппје
Мери Никплпва
Небпјша Златевски
ОПЩТИНА СТРУМИЦА
ПРИНЦИП КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ
Пислевиќ Јасмина
Приватна здравствена устанпва - специјалистичка прдинација пп
стпматплпшка прптетика Д-Р НЕШАКОВСКИ ПРОТЕТИКА Битпла
СТОКОМАК ДОО
Саоа Велкпва - Сабатп
Т.Д. Јелпвица Трејд ДОО Скппје
ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Щтип
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MK/T/2019/0460
MK/T/2019/0461
MK/T/2019/0462
MK/T/2019/0464
MK/T/2019/0465
MK/T/2019/0466
MK/T/2019/0290
MK/T/2019/0332
MK/T/2019/0634
MK/T/2019/0635
MK/T/2019/0476
MK/T/2019/0720
MK/T/2019/0689
MK/T/2019/0667
MK/T/2017/0946
MK/T/2019/0808
MK/T/2019/0798
MK/T/2019/0283
MK/T/2019/0640
MK/T/2019/0636
MK/T/2019/0606
MK/T/2018/0949
MK/T/2019/0691
MK/T/2019/0553
MK/T/2019/0309
MK/T/2019/0631
MK/T/2019/0569
MK/T/2019/0550
MK/T/2019/0446
MK/T/2019/0366
MK/T/2018/0278
MK/T/2019/0473

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Щтип
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Щтип
Таневски Бприс
Таневски Бприс
Таневски Бприс
Таневски Бприс
Тргпвскп друштвп за внатрешна и надвпрешна тргпвија КАРБОН дппел
Скппје
Тргпвскп друштвп за прпизвпдствп, услуги и прпмет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
Скппје
Тргпвскп друштвп за прпизвпдствп, услуги и прпмет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
Скппје
Тргпвскп друштвп за прпизвпдствп, услуги и прпмет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
Скппје
Тргпвскп друштвп за прпизвпдствп, услуги и прпмет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ
Скппје
Тргпвскп друштвп за прпмет на гплемп и малп, прпизвпдствп и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје
Тргпвскп друштвп за прпмет на гплемп и малп, прпизвпдствп и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје
Тргпвскп друштвп за прпмет на гплемп и малп, прпизвпдствп и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје
Тргпвскп друштвп за прпмет на гплемп и малп, прпизвпдствп и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скппје
Фпнд за инпвации и технплпшки развпј
Фруктана дпп
ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скппје
ХАУЗ МАЈСТОР ПЛУС ДООЕЛ Скппје
Христп Китанпски
„ЛИХНИДА“ АД-Охрид
„ЛИХНИДА“ АД-Охрид
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MK/T/2019/0474
MK/T/2019/0475
MK/T/2019/0537
MK/T/2019/0538
MK/T/2019/0539
MK/T/2019/0540
MK/T/2019/0759
MK/T/2019/0682
MK/T/2019/0683
MK/T/2019/0684
MK/T/2019/0685
MK/T/2019/0351
MK/T/2019/0352
MK/T/2019/0353
MK/T/2019/0354
MK/T/2019/0483
MK/T/2019/0484
MK/T/2018/0453
MK/T/2019/0398
MK/T/2019/0467
MK/T/2019/0468
MK/T/2019/0552
MK/T/2019/0497
MK/T/2019/0498

Трговски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и
83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за
признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 27288

(151) 02/07/2019

воздух или вода

(210) TM 2012/1348

(220) 17/12/2012

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

(181) 17/12/2022
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и услуги
ГЛОБАЛ МОТОРС ДООЕЛ Скопје

складирање стока
кл. 40 обработка на материјали

Бул.Македонска Косовска Бригада
бр.60, Скопје, MK

(111) 27289

(151) 02/07/2019

(540)

(210) TM 2012/1349

(220) 17/12/2012

(181) 17/12/2022
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и услуги
ГЛОБАЛ МОТОРС ДООЕЛ Скопје
Бул.Македонска Косовска Бригада
бр.60, Скопје, MK

(591) жолта, црна, црвена
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива /
вклучувајќи ги течните горива за мотори / и
материи за осетлување, свеќи, фитили
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини / освен за сувоземни
возила /; машински спојници и
трансмисиски елементи / освен за

(591) црна, црвена
(551) индивидуална

сувоземни возила /; земјоделски направи
кл. 12 возила; апарати за движење по

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;

земја, воздух или вода
кл. 35 огласување; водење на работење;

соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива /

управување со работи; канцелариски

вклучувајќи ги течните горива за мотори / и

работи, услуги при продажба на големо и
мало на: индустриски масла и масти;

материи за осетлување, свеќи, фитили
кл. 7 машини и машински алати; мотори и

мазива; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување;

погонски машини / освен за сувоземни
возила /; машински спојници и

горива/вклучувајќи ги течните горива за
мотори/и материи за осветлување, свеќи,

трансмисиски елементи / освен за
сувоземни возила /; земјоделски направи

фитили, машини и машински алати;

кл. 12 возила; апарати за движење по

мотори и погонски машини/и освен за
сувоземни возила/машински спојници и

земја, воздух или вода
кл. 35 огласување; водење на работење;

трансмисиски елементи/освен за
сувоземни возила/; земјоделски направи,

управување со работи; канцелариски
работи, услуги при продажба на големо и

возила; апарати за движење по земја,

мало на: индустриски масла и масти;
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мазива; соединенија за собирање

(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР

прашина со навлажнување и врзување;

ДООЕЛ

горива/вклучувајќи ги течните горива за
мотори/и материи за осветлување, свеќи,

ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје, MK
(540)

фитили, машини и машински алати;
мотори и погонски машини/и освен за
сувоземни возила/машински спојници и
трансмисиски елементи/освен за
сувоземни возила/; земјоделски направи,
возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока

(591) жолта, темно зелена, светло зелена,
бела, црна

кл. 40 обработка на материјали

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27291

(151) 04/07/2019

кл. 29 феферони (конзервиран зеленчук)

(210) TM 2014/1085

(220) 13/10/2014
(181) 13/10/2024

кл. 31 феферони
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со свежи и конзервирани
феферони

(450) 31/07/2019
(732) ДТУ НОМАД КАФЕ ДООЕЛ Скопје
ул. Ѓорѓи Пулевски бр. 29, Скопје, MK
(540)

(111) 27343

(151) 19/07/2019

(210) TM 2014/1152

(220) 31/10/2014

(181) 31/10/2024
(450) 31/07/2019
(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР
ДООЕЛ
ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје, MK
(540)
(591) портокалова, темно кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци
(111) 27342

(151) 19/07/2019

(210) TM 2014/1151

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(591) темно зелена, светло зелена, бела,
сина, црна, светло кафена
(551) индивидуална

(450) 31/07/2019
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(510, 511)
кл. 29 корнишони (конзервиран зеленчук)
кл. 31 корнишони
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со свежи и конзервирани
корнишони
(111) 27344

(151) 19/07/2019

(210) TM 2014/1153

(220) 31/10/2014

(591) темно зелена, светло зелена,
кафена, бела, црна, сина, крем

(181) 31/10/2024
(450) 31/07/2019
(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ – ПЕТАР
ДООЕЛ ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 шампињони (конзервиран зеленчук)
кл. 31 шампињони

MK

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со свежи и конзервирани

(540)

шампињони
(111) 27290

(151) 04/07/2019

(210) TM 2014/1411

(220) 24/12/2014
(181) 24/12/2024

(450) 31/07/2019
(300) T201400396 27/06/2014 FI
(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1,

(591) бела, црна, темно кафена, светло
кафена

01300 Vantaa, FI

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

кл. 29 слатко ос смоква (варено овошје)
кл. 31 смоква
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со свежи смокви (ваарено овошје)
(111) 27345

(151) 19/07/2019

(210) TM 2014/1154

(220) 31/10/2014

(181) 31/10/2024
(450) 31/07/2019
(732) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР
ДООЕЛ ул.„50та Дивизија“ 43/3, Скопје,
MK

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајз, лакови; средства за
заштита од р’ѓа, корозија и трулење
надрво; материи за боење; средства за
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нагризување; сирови природни смоли;

хартии; шаблони, примероци-мостри,

метали во облик на лист и прав за

табли/графикони, дијаграми; налепници;

сликари, декоратери, штампари и
уметници; бои и премази за глазирање;

билтени, магазини, печатени публикации,
графички слики; материјали за

основен слој на бои или апретури; црвено
олово; бои отпорни на огин и

моделирање, модели за архитекти;
прирачници (упатства), материјали за

бактерицидни бои; керамички бои; бои за
текстил; бронзани лакови и позлати;

обучување и настава (освен апарати);
визит-карти; коверти; штампарски

разреѓувачи за бои и средства за

материјали за рекламирање производи;

згуснување на бои; средства за заштита
од р’ѓа и од трулење на дрва, метали,

печатени реклами, рекламни публикации,
рекламни постери, брошури и флаери

пластика и други градежни материјали;
премази (бои); премази; бајц; варовна боја

кл. 35 услуги на
огласување; услуги
на деловен менаџмент; услуги на деловна

и варовно млеко; бадигеон и гипсени
производи за зидање; агенси за сушење и

администрација; услуги на канцелариски
настани; комерцијални услуги по

препарати за бои; лепила и сврзивни

електронски пат и услуги на електронска

средства за материи за боење
кл. 16 хартија, картон; рекламни табли од

трговија, особено пружање информации за
производите по пат на телекомуникациони

хартија или картон; салфети, подметачи за
на маса, подметачи за садови;

мрежи за огласувачки и продажни намени;
услуги на големо продажба и

штампарски работи; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски

малопродажба како и електронски
комерцијални услуги преку интернет за

материјал; лепила за употреба во

работи во областа на бои, обложување и

канцеларија или домакинство; материјали
за уметници; сликарски четки; машини за

обработка на површина на следните
производи: хемиски препарати, бои,

пишување и канцелариски реквизити
(освен намештај); материјали за обука и

фирнајзи, лакови, премази, средства за
заштита од р’ѓа и трулење на дрво,

настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (кои не се

материали за боење; средства за
нагризување; непреработени природни

вклучени во други класи); штампарски

смоли; бајц, детергенти, метали во облик

букви; (штампарски клишеа; табли /
графикони и карти во боја; брошури;

на листови и прав за сликари, декоратери,
штампари и уметници, печатени работи;

постери; водичи; шаблони за оивичување;
штампарски материјали во форма на

фотографии, канцелариски материјал,
лепила и лепаци, материјали за уметници;

примерок-мостри на бои; материјал за/со
информации и упатства во печатена

четки и алати и инструменти за боење,
ваљаци за боење;шаблони за сликање /

форма во врска со бои и начин на боење

боење, заштитни пластични облоги,

како и избор на бои и избор на начин на
боење; четки за фарбање и ваљци за

заштитни премази на база на лепак,
самолепливи заштитни ленти, табли /

фарбање; примероци на боја и премази за
употреба во изложбени простори доколку

графикони и карти во боја, примероцимостри на боја и фарби за обучување и

се составни материјали опфатени во класа
16; натур хартија; формулари; празни

настава, пластични материјали за
пакување, градежни материјали, облека,
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обувки, покривки за глава, текстил,

(551) индивидуална

ткаенини, завеси, материјали за

(510, 511)

покривање на подни површини, тапети

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,

(111) 27323

(151) 16/07/2019

(210) TM 2015/1189

(220) 18/11/2015

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола

(181) 18/11/2025
(450) 31/07/2019
(732) Пашоја Пушка Пранвера с.

(инспекција), спасување и настава:
апарати и инструменти за спроведување,

Подмочани , 7310, Ресен, MK

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот;апарати

вклучување, трансформирање,

(540)

за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слики или
податоци;магнетски носачи на
податоци;машини за сметање, хардвер за
обработка на податоци, компјутери;ЦД,
ДВД и други дигитални носачи на
податоци (вклучени во оваа
класа);компјутерски софтвер;електронски
складирани податоци (што може да се
(591) сина, бела и окер
(551) индивидуална

даунлодираат), електронски публикации
(што може да се даунлодираат)

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто

кл. 38 телекомуникации;услуги на агенции

кл. 39 испорака на храна и пијалоци

за печат;изнајмување на
телекомуникациска

подготвени за конзумирање
кл. 43 услуги за подготвување на храна и

апаратура;информации за
телекомуникации

пијалоци;пицерии
(111) 27332

(151) 16/07/2019
(220) 25/08/2017

(111) 27347

(151) 18/07/2019

(210) TM 2017/854

(210) TM 2017/801

(220) 14/08/2017

(181) 25/08/2027
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и услуги
МЕТРО ХОЛДИНГ ДОО увоз-извоз

(181) 14/08/2027
(450) 31/07/2019
(300) 30 2015 0550114 06/10/2015 DE
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

Скопје Ќемал Сејфула бр. 1, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PULS
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и
медицински препарати
кл. 10 медицински и терапевтски апарати
и инструменти
(111) 27356

(151) 19/07/2019

(591) сина, зелена, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2018/532

(220) 08/06/2018

(510, 511)

(450) 31/07/2019
(732) Шпаркасе Банка Македонија

(181) 08/06/2028

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работата; канцелариски

ул. Македонија 9-11, 1000, Скопје, MK

работи; рекламирање; цени (анализа на
цени), презентација на производи во

(540)

маркети, каталози, услуги при трговија на
големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба,

(591) темно сина

живина и дивеч; месни преработки;

(551) индивидуална
(510, 511)

конзервирано смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,

кл. 36 банкарство

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за

(111) 27341

(151) 17/07/2019

кафе; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед;

(210) TM 2018/604

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

мед, меласа; квасец, прашокза печење;
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

(450) 31/07/2019
(732) NBA Properties, Inc Olympic Tower

мирудии; мраз

- 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US

(111) 27322

(151) 16/07/2019

(740) Друштво за застапување од областа

(210) TM 2018/437

(220) 07/05/2018
(181) 07/05/2028

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(450) 31/07/2019
(732) Biocon Limited 20 th KM, Hosur
Road, Electronic City, Bangalore-560100,
IN
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INSULite

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 25 облека, обувки, покривала за глава;

(540)

облека, имено трикотажа, обувки, обувки
за кошарка, патики за кошарка, маици,
кошули, поло маици, горни тренерки,
долни тренерки, пантолони, маици без
ракави, дресови, шорцови, пижами,

(551) индивидуална

спортски маици, маици за рагби, џемпери,
ремени, вратоврски, ноќници, капи,

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи

качкети, стреи како покривала за глава,

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;

облека за загревање, пантолони за
загревање, маици за загревање, маици за

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер,
парка, палта, бебешки лигавчиња што не

препарати за нега на забите

се од хартија, стегачи за глава, стегачи за
зглобови, престилки, долна облека,

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;

боксерки, пантолони, штитници за уши од

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

студ, ракавици, ракавици без прсти,
шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги

фустани, фустани, фустани и униформи за
навивање, облека за капење, костуми за

користат уметниците; сликарски четки;

капење, костуми за пливање, бикини,
дводелни костуми за капење (tankinis),

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

костуми за пливање за мажи (swim trunks),

и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување
(што не се

костуми за капење за мажи (bathing trunks),
шорцеви за на даска, нуркачки костуми,

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

наметки за на плажа, наметки за со
костуми за капење, марами за со костуми

кл. 24 текстил и текстилни производи кои

за капење, сандали, сандали за на плажа,
капи за на плажа, штитници од сонце како

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

покривала за глава, капи за пливање, капи

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

за капење, нови покривала за глава со
прикачени перики

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(111) 27327

(151) 19/07/2019

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(210) TM 2018/618

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;

(450) 31/07/2019
(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151,
Бардовци, Скопје, MK

мраз
(111) 27326

(151) 19/07/2019

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати

(210) TM 2018/619

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје

(450) 31/07/2019
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(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151,

производи од жито, леб, производи од

Бардовци, Скопје, MK

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје

мраз

(540)

(111) 27325

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/621

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

(450) 31/07/2019
(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151,
Бардовци, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(551) индивидуална

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;

машини за пишување и канцелариски

парфимерија, есенцијални масла,

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

материјали за пакување
(што не се
вклучени во другите класи); печатарски

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;

букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

не се опфатени со другите класи; покривки

материјали; лепила за канцелариска или

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
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и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување

(што

(551) индивидуална
не се

(510, 511)

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи; покривки

(111) 27350

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/681

(220) 06/07/2018

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(181) 06/07/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за производство

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

трговија транспорт и услуги ТАРА
ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр.
12, Беловиште, Гостивар, MK

оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз

(540)

PRODEXA 4
(111) 27349

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/667

(220) 02/07/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 02/07/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за производство
трговија транспорт и услуги ТАРА

кл. 5 фармацевтски производи

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт

(111) 27340

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/691

(220) 09/07/2018

(181) 09/07/2028
(450) 31/07/2019
(732) Kings Landing Limited Office 504,

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр.
12, Беловиште, Гостивар, MK
(540)

Shanghri La Hotel, Sheikh Zayed Road,
Dubai, AE

PRODRENITIDI
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

кл. 5 фармацевтски производи

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(111) 27348

(151) 19/07/2019

(540)

(210) TM 2018/669

(220) 02/07/2018
(181) 02/07/2028

BÄUMLER
(551) индивидуална

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за производство

(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимериски производи,

трговија транспорт и услуги ТАРА
ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; пасти за заби; тоалетни

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр.

производи; производи и препарати за нега
на нокти; препарати за нега на тело и коса,

12, Беловиште, Гостивар, MK
(540)

и препарати за негување на убавина;

KARDIOSPIR

дезодоранси
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кл. 18 торби за патување, рачни торби,

ул. Македонија 9/11, 1000, Скопје, MK

торби кои се носат преку рамо, спортски

(540)

торби и торби за рекреација, ранци,
платнени торби, торби, торби за пазарење,
торби за носење околу појас, торби за
плажа, куфери, козметички торбички

(551) индивидуална

(несесери), актовки, футроли за клучеви,
торби-навлаки за одела; женски чанти и

(510, 511)
кл. 36 финансиска институција

паричници; чадори
кл. 25 облека, покривала за глава, обувки,
каиши (облека)

(111) 27334

(151) 15/07/2019

(210) TM 2018/767

(220) 30/07/2018
(181) 30/07/2028

(111) 27333

(151) 15/07/2019

(210) TM 2018/709

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(450) 31/07/2019
(732) Biocon Limited 20th KM, Hosur
Road, Electronic City, Bangalore-560100,

(450) 31/07/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

IN

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

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

(540)

(540)

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

CANHERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
медицински препарати
(111) 27346

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/801

(220) 13/08/2018

темно црвена, сина, светло сина

(300) 2018 00192 14/02/2018 AZ
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

(551) индивидуална
(510, 511)

Route de France 17, Boncourt 2926, CH

кл. 3
средство за рачно и машинско
штиркање
(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/732

(220) 20/07/2018

и

(181) 13/08/2028
(450) 31/07/2019

(591) бела, црна, сребрена, сива, црвена,

(111) 27335

производи

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 20/07/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ
ЛИЗИНГ ДОО Скопје

MADE OF PROGRESS
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 34 цигари; тутун, сиров или

Струмица ул. Младинска бр. 277,

преработен; производи од тутун; замена

Струмица, MK

за тутун (не е за медицински цели); пури,
цигарилос; запалки; кибрити; артикли за

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

пушачи; хартија за виткање цигари,
обвивки за цигари, филтри за цигари;

(540)

џебен апарат за виткање цигари; рачни
машини за полнење на тутун во хартиени
обвивки; електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи одтутун
наменети за загревање
(111) 27292

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/909

(220) 24/09/2018
(181) 24/09/2028

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 компјутерско рекпамирање преку
интернет; рекпамирање

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги S & S ДООЕЛ увоз-

кл. 41 забави (планирање забави);
известувања за забави; забава;
организирање на модни ревии за забавни

извоз Струга ул. Едвард Кардељ бр.
725, 6330, Струга, MK

цели; услуги на клубови (забава или
образование); услуги на дискотеки; ноќни

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О.
Скопје

клубови; резервирање места за шоу
програми

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

кл. 43 ресторани; ресторани со
самопослужување; кафетерии (експрес

(540)

ресторани); хотели; служење храна и
пијалоци; бифеа; кетеринг (услуги на
приготвување и достава на храна и
пијалоци)
(591) темно црвена, светло кафена, крем
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27299

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/954

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи

(450) 31/07/2019
(732) Приватен научен институт

кл. 25 трикотажа, трикотажна облека;
конференциска облека

Академија за естетска стоматологија ЕНДОМАК Скопје ул. Владимир

(111) 27304

(151) 16/07/2019

Комаров бр. 18 А/лок.9 , Скопје, MK

(210) TM 2018/953

(220) 04/10/2018

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(181) 04/10/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и услуги

(540)

ЕНДОМАК СНАЦК БАР ДООЕЛ
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(181) 04/10/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и маркетинг
на големо и мало ЕНДОМАК ДООЕЛ
увоз-извоз Струмица ул. Младинска бр.
277 , Струмица, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

кл. 35 рекламирање; Бизнис испитување;
бизнис информации; бизнис проценки;

(540)

помош во водењето бизнис; маркетинг
студии; маркетинг истражување;
советување за бизнис работење и
организација; собирање информации во
компјутерските бази на податоци
кл. 41 организирање и водење
конференции; организирање и водење

(591) зелена, црна, сива, бела
(551) индивидуална

конгреси; организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење

(510, 511)
кл. 5 забен цемент; забен кит; забен лак;

симпозиуми; организирање и водење
семинари; организирање и водење

забни амалгами; медицински забни пасти;
гума за забарство; лекови за забарство;

работилници (обуки);

порцелан за забни протези; материјали за

академии (образование); обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

забни отпечатоци; абразивни средства за
забарство; производи за олеснување на

можат да се даунлодираат; он-лајн
публикување електронски книги и

никнувањето заби; материјал за
пополнување заби; златни амалгами од

списанија; обезбедување користење
онлајн видеа, кои не може да се преземат;

заби;
легури од благородни метали за забарство

професионално насочување [совети во

кл. 10 вештачки заби; вештачки заби

врска со образованието и
оспособувањето]; обука (тренирање);

(комплети вештачки заби]; вбризгувачи за
медицинска употреба; гребалки за јазик;

објавување на текстови (со исклучок на
рекламни текстови); услуги на обука кои се

забарски апарати; забарски столови;
дијагностички апарати за медицинска

даваат преку симулатори; објавување
книги; информирање за образование

употреба; ендоскопски камери за
медицинска употреба; огледала за забари;

Образовни услуги

маски за медицински персонал; лажички за

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

давање лекови; ласери за медицинска
употреба; материјали за шиење;

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

ортодонтски апарати; ортодонтски
ластичиња; рендген апарати за

имплантологија); медицински клиники;
здравствена заштита

медицинска употреба; ракавици за
медицинска употреба; прстени за
олеснување на растењето заби; столови

(111) 27300

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/955

(220) 04/10/2018

за медицинска или стоматолошка
употреба; шприцеви за медицинска
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употреба

хирургија; ортодонски услуги; естетска и

кл. 35 малопродажба и големопродажба

реконструктивна стоматологија со

на фармацевтски, ветеринарни и
хигиенски препарати и медицински

имплантологија; терапевтски услуги

материјал; компјутерско рекламирање
преку интернет;

(111) 27302

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/957

(220) 04/10/2018

комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица; услуги за набавки за трети

(181) 04/10/2028
(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа -

лица [купување производи и услуги за
други фирми]; преговори за бизнис

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

контакти со други; обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и

ул. Младинска бр.277, Струмица, MK

услуги

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(111) 27301

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/956

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа -

(591) сива, бела, црвена
(551) индивидуална

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Скопје

(510, 511)
кл. 40 забен техничар (услуги на забен

ул. Владимир Комаров бр. 18 А/лок.9,
Скопје, MK

техничар)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

кл. 44 забарство (ендодонција, протетика,
орална хирургија, имплантологија,

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

парадонтологија); медицинска помош;
изнајмување медицинска опрема;

(591) зелена, бела

медицински клиники; здравствени центри;
здравствена заштита; услуги за

(551) индивидуална

советување за здравјето; пластична

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; помош во водење

хирургија; ортодонски услуги; естетска и
реконструктивна стоматологија со

бизнис
кл. 40 забен техничар (услуги на забен

имплантологија; терапевтски услуги

техничар)
кл. 44 забарство (ендодонција, протетика,

(111) 27303

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/958

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

орална хирургија, имплантологија,
парадонтологија); медицинска помош;
изнајмување медицинска опрема;

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа -

медицински клиники; здравствени центри;
здравствена заштита; услуги за

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

советување за здравјето; пластична

ул.Младинска бр.277, Струмица, MK
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

рекламирање; директно рекламирање

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

преку пошта; бизнис испитување; бизнис

(540)

информации; бизнис проценки; помош во
водењето бизнис; маркетинг студии;
маркетинг истражување; советување за
бизнис работење и организација;
собирање информации во компјутерските
бази на податоци

(591) виолетова, бела
(551) индивидуална

кл. 40 забен техничар (услуги на забен

(510, 511)

техничар)
кл. 44 забарство (орална хирургија,

кл. 35 помош во водењето бизнис;
советување за бизнис работење и

ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска

организација; помош за комерцијално или
индустриско управување

стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); медицински клиники;

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)

здравствена заштита; болници;

кл. 44 забарство; медицинска помош;

здравствени центри;
услуги за советување за здравјето;

изнајмување медицинска помош;
медицински клиники; здравствени центри;

пластична хирургија; ортодонтски услуги

здравствена заштита; услуги за
советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонски услуги; естетска и
реконструктивна стоматологија со

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/959

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/960

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

имплантологија; терапевтски услуги
(111) 27305

(111) 27306

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа -

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

Поликлиника од примарна здравствена

(540)

заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(591) сива, црна, црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
(551) индивидуална

рекламирање; директно рекламирање

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; компјутерско

преку пошта; бизнис испитување;
бизнис информации; бизнис проценки;

рекламирање преку интернет; телевизиско

помош во водењето бизнис; маркетинг
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студии; маркетинг истражување;

(591) бела, црвена, зелена, сива

советување за бизнис работење и

(551) индивидуална

организација;
собирање информации во компјутерските

(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

бази на податоци; комерцијална
администрација за издавање лиценци за

што можат да се преземат; компјутерски
програми [софтвер што може да се

стоки и услуги за други лица
кл. 40 забен техничар (услуги на забен

симнува од интернет]; компјутерски
оперативни програми, снимени;

техничар)

компјутерски софтвер, снимен;

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизико

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

рекламирање; директно рекламирање
преку пошта; бизнис испитување;

имплантологија);естетска и
реконструктивна стоматологија со

бизнис информации; бизниспроценки;
помош во водењето бизнис; маркетинг

имплантологија;медицински

студии; маркетинг истражување;

клиники;здравствена
заштита;болници;волници за

советување за бизнис работење и
организација;

закрепнување;изнајмување медицинска
опрема;медицинска помош;терапевтски

собирање информации во компјутерските
бази на податоци; систематизација на

услуги;здравствени центри;услуги за
советување за здравјето;пластична

информации во компјутерски бази на
податоци

хирургија;ортодонтски услуги

кл. 44 забарство (орална хирургија,

(111) 27307

(151) 16/07/2019

ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска

(210) TM 2018/962

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); естетска и

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа -

реконструктивна стоматологија со
имплантологија; медицински клиники;

Поликлиника од примарна здравствена

здравствена заштита; болници; болници за

заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

закрепнување; изнајмување медицинска
опрема; медицинска помош; терапевтски

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

услуги; здравствени центри; услуги за
советување за здравјето; пластична

(540)

хирургија; ортодонтски услуги
(111) 27308

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/963

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
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ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

информации;бизнис проценки;помош во

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

водењето бизнис;маркетинг

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

студии;маркетинг
истражување;советување за бизнис
работење и организација;собирање
информации во компјутерските бази на

IDENTAL
(551) индивидуална

податоци
кл. 40 забен техничар (услуги на забен

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што

техничар)

може да се симнува од интернет];
апликации за компјутерски софтвери, што

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

можат да се преземат; компјутерски

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

софтвер, снимен
кл. 42 изнајмување компјутерски

имплантологија); медицински клиники;
здравствена заштита; болници; болници за

програми; програмирање компјутерски
системи; советување за компјутерски

закрепнување; изнајмување медицинска

програми; одржување компјутерски
програми; инсталирање компјутерски

опрема;медицинска помош;терапевтски
услуги; здравствени центри; услуги за

програми

советување за здравјето;пластична
хирургија;ортодонтски услуги

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми [правни услуги]
(111) 27298

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/966

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(111) 27296

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/987

(220) 10/10/2018
(181) 10/10/2028
(450) 31/07/2019

(450) 31/07/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена

(300) 017886548 11/04/2018 QZ
(732) Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,
BB

заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(591) сива, бела, црвена

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во
индустрија, наука и фотографија, како и во

кл. 35 рекламирање;компјутерско

агрокултура, хортикултура и шумарство;
непроцесирани вештачки смоли,

рекламирање преку интернет;телевизико
рекламирање;директно рекламирање

непроцесирана пластика; средства за

преку пошта;бизнис испитување;бизнис

гасење и спречување на пожар; препарати
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за калење и лемење; материи за штавење

тркала на погонски машини;инјектори на

на животински кожи и кожа; лепила за

горива;пумпи за гориво;струјни

употреба во индустријата; гелни пасти и
други пасти за полнење; компост,

генератори;карики;пренос, кутии за
пренос, спојки, кумплунг, хидраулични

природни ѓубрива, вештачки ѓубрива;
биолошки препарати за употреба во

вентили;делови и приклучоци за мотори и
погонски уреди;алтернатори, динамо,

индустријата и науката; хемиски
препарати за употреба со моторни возила

магнети, разводници;електричен апарат за
палење;уреди за палење;запалки;свеќици

и мотори на возила; течности за ладење;

и сијалици;електрични стартери;чистачи

течности за ладење за мотори на возила;
калибрациони течности; течности за

на воздух, филтри за воздух, филтри за
масло и филтри за гориво;седиментатори

сопирачки
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

на гориво;регулатори на притисок,
млазници за вбризгување;педали за

подмачкувачи; смеси за впивање,
навлажнување и апсорбирање прашина;

гас;вентили;греачи на примен
воздух;генератори;генератори на

горива и осветлувачи; свеќи и фитили за

наизменична струја;интегрирани склопови

осветлување; запаливи горива; масла за
мотори; масло за подмачкување за

за палење;капацитивно празнење;калеми
за палење;пумпи;пумпи за гориво, пумпи

моторни возила; моторни масла; машинско
масло

за вбризгување на гориво и воздушни
пумпи;апарат за рециркулација на

кл. 7 машини, машински алати,
електрични алати;мотори и погонски

издувните гасови и делови за
нив;вакуумски модулатори;уреди за

уреди, освен за копнени возила;машински

одделување на јаглен и резервоари за

делови за спојување и пренос, освен за
копнени возила;средства за агрокултура,

јаглен, кои се анти-загадувачки уреди за
мотори и погонски уреди;компресори за

освен рачни алати за рачно
управување;инкубатори за јајца;автомати

климатизери;кондензатори;контролни
механизми за машини, мотори и погонски

за автоматска продажба;погонски уреди за
мотори (не за копнени

уреди;уреди за контрола на
вибрации;роботи (машини);машински

возила);турбини;лежишта;атомизери;каиш

алати;машини, калапи и алати, сите за

и за возила (не за копнени
возила);карбуратори;ладилни радијатори

производство на делови од
возила;радијатори;каталитички

за мотори со внатрешно
согорување;вентилатори за

конвертори;монолитни носачи, сите за
употреба во каталитички

ладење;електрични
генератори;цилиндрични глави;погонски

конвертори;вентили за вода;пумпи за
компресиран воздух;вакуумски

тркала;погонски синџири (не за копнени

пумпи;суперкомпресори;турбо

возила);инјектори;појаси за
вентилатори;клипови на

компресори;греачи на ладни
смеси;ауспуси;уреди за штедење

мотори;регулатори на брзини на
моторот;славините како дел од

гориво;хидраулични и пневматски
контроли за машини, мотори и погонски

моторите;свеќици;филтри за мотори и за
чистење и ладење на воздух;замавци на

уреди;апарат за конверзија на
горивото;пригушувачи;пригушувачи за
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мотори и погонски уреди;масла за

машини за сметање, опрема за обработка

ладење;вентилатори;компресори;сепарато

на податоци, компјутери; компјутерски

ри;разменувачи на
топлина;стругови;автоматски машини за

софтвер; апарат за гасење пожар; опрема
за обработка на податоци и компјутери,

ракување (манипулатори за
роботи);механички рачни алатки;апарат за

компјутерски софтвер и компјутерски
хардвер, сите горенаведени посебно и

машинска обработка;глодалки;машини за
лиење;калапи и алати (делови од

уникатно дизајнирани, прилагодени и
продавани за употреба во областа на

машини);уреди за држење на алати за

моторните возила и нивните делови;

машини;електрични уреди за повлекување
завеси; електрични мотори, освен за

воздухопловни возила и нивни делови;
пловни возила и делови за нив; радио;

копнени возила; облоги за кочници;
орудија за агрокултура; земјоделски

GPS уреди за навигација; телевизии;
батерии, електрични приклучоци, изрично

машини; уреди за заштита од загадување
за мотори и погонски уреди; динамо

исклучувајќи софтвер за развој на
апликации за општа намена; софтвер за

ремени, динамо четки; ремени за машини,

управување со бази на податоци за општа

мотори и погонски уреди; електрични
четки; картриџи за машини за

намена; електронски контролори за брзина
и насока за возила; тајмери за палење;

филтрирање; клапни вентили; машини за
филтрирање; електрични кујнски уреди;

дијагностички апарат; високонапонски
инвертори, DC-во-DC конвертори, полначи

макари; редуктори на притисок; конвертор
за вртежен момент; делови и прибор за

за употреба во возила, системи за
управување со батерии, 48V инвертори,

сите горенаведени производи; делови и

48V DC-во-DC конвертори, модули за

прибор, сите за градежни машини и
земјоделски машини; машински

контрола на бензински мотори, модули за
контрола на дизел мотор, модули за

компоненти за спојување на машини и
пренос; земјоделски орудија (не со рачно

контрола после третман, локални
контролни модули за електрифицирана

управување)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

дополнителна опрема, сензори за
притисок, паметна електроника за

фотографски, кинематографски, оптички,

поддржување на сензори или активатори

за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (надзор), апарати и инструменти

кл. 12 возила; апарат за движење по
земја, воздух или вода; делови и прибор

за спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување,

за моторни возила; бришачи за
шофершајбна, рачки и лопатки за

префрлување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

бришачите; прскалки за шофершајбни;
апарат за перење на шофершајбната на

на електричната енергија; апарати за

возилата; електрични стартери; свирки;

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; носители на магнетни

сигнали за насока за возила; електрични
мотори; мотори за бришачи, мотори за

податоци, дискови за снимање; компакт
дискови, ДВД-а и други дигитални

миење, мотори за регулација на
прозорците и мотори за вентилатори;

медиуми за снимање; механизми за
апарати кои работат со монети; каси,

апарат за контрола на емисии; ладилници
за гориво; ладилници за турбо полначи;
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средства за чистење на фарови; апарат за
воздушни перничиња; аларми и апарати за
спречување кражба; аларм за движење на
возило наназад; електрични седишта за
возила; сопирачки; уред за контрола на
кочењето; системи за спречување
блокирање на сопирачки; апарат за
контрола на влечење; електронски
контролен пренос; електронско контролно
задржување; сите се прилагодени за
употреба на возила; безбедносен апарат

(551) индивидуална

за далечинско управување на возила;
уреди против заслепување за возила;

кл. 1 хемикалии за употреба во
индустрија, наука и фотографија, како и во

ретровизори; сигурносни ремени за
седиштата на возилото; контролна

агрокултура, хортикултура и шумарство;
непроцесирани вештачки смоли,

апаратура за сигурносни ремени за

непроцесирана пластика; средства за
гасење и спречување на пожар; препарати

(510, 511)

седиштата на возилото; затегнувачи на
сигурносни појаси; амортизери за возила;

за калење и лемење; материи за штавење

облоги за сопирачки; каталитички
конвертори; погонски мотори; мотори на

на животински кожи и кожа; лепила за
употреба во индустријата; гелни пасти и

погонски уреди; држачи за моторот; уреди
против лизгање за гуми на возила; турбини

други пасти за полнење; компост,
природни ѓубрива, вештачки ѓубрива;

за копнени возила; делови и монтирање за

биолошки препарати за употреба во
индустријата и науката; хемиски

сите горенаведени производи

препарати за употреба со моторни возила
(111) 27297

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/988

(220) 10/10/2018

и мотори на возила; течности за ладење;
течности за ладење за мотори на возила;

(181) 10/10/2028
(450) 31/07/2019

калибрациони течности; течности за
сопирачки

(300) 017894438 02/05/2018 QZ
(732) Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
подмачкувачи; смеси за впивање,

BB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

горива и осветлувачи; свеќи и фитили за
осветлување; запаливи горива; масла за

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

мотори; масло за подмачкување за
моторни возила; моторни масла; машинско

навлажнување и апсорбирање прашина;

масло
кл. 7 машини, машински алати,
електрични алати;мотори и погонски
уреди, освен за копнени возила;машински
делови за спојување и пренос, освен за
копнени возила;средства за агрокултура,
освен рачни алати за рачно
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управување;инкубатори за јајца;автомати

механизми за машини, мотори и погонски

за автоматска продажба;погонски уреди за

уреди;уреди за контрола на

мотори (не за копнени
возила);турбини;лежишта;атомизери;каиш

вибрации;роботи (машини);машински
алати;машини, калапи и алати, сите за

и за возила (не за копнени
возила);карбуратори;ладилни радијатори

производство на делови од
возила;радијатори;каталитички

за мотори со внатрешно
согорување;вентилатори за

конвертори;монолитни носачи, сите за
употреба во каталитички

ладење;електрични

конвертори;вентили за вода;пумпи за

генератори;цилиндрични глави;погонски
тркала;погонски синџири (не за копнени

компресиран воздух;вакуумски
пумпи;суперкомпресори;турбо

возила);инјектори;појаси за
вентилатори;клипови на

компресори;греачи на ладни
смеси;ауспуси;уреди за штедење

мотори;регулатори на брзини на
моторот;славините како дел од

гориво;хидраулични и пневматски
контроли за машини, мотори и погонски

моторите;свеќици;филтри за мотори и за

уреди;апарат за конверзија на

чистење и ладење на воздух;замавци на
тркала на погонски машини;инјектори на

горивото;пригушувачи;пригушувачи за
мотори и погонски уреди;масла за

горива;пумпи за гориво;струјни
генератори;карики;пренос, кутии за

ладење;вентилатори;компресори;сепарато
ри;разменувачи на

пренос, спојки, кумплунг, хидраулични
вентили;делови и приклучоци за мотори и

топлина;стругови;автоматски машини за
ракување (манипулатори за

погонски уреди;алтернатори, динамо,

роботи);механички рачни алатки;апарат за

магнети, разводници;електричен апарат за
палење;уреди за палење;запалки;свеќици

машинска обработка;глодалки;машини за
лиење;калапи и алати (делови од

и сијалици;електрични стартери;чистачи
на воздух, филтри за воздух, филтри за

машини);уреди за држење на алати за
машини;електрични уреди за повлекување

масло и филтри за гориво;седиментатори
на гориво;регулатори на притисок,

завеси; електрични мотори, освен за
копнени возила; облоги за кочници;

млазници за вбризгување;педали за

орудија за агрокултура; земјоделски

гас;вентили;греачи на примен
воздух;генератори;генератори на

машини; уреди за заштита од загадување
за мотори и погонски уреди; динамо

наизменична струја;интегрирани склопови
за палење;капацитивно празнење;калеми

ремени, динамо четки; ремени за машини,
мотори и погонски уреди; електрични

за палење;пумпи;пумпи за гориво, пумпи
за вбризгување на гориво и воздушни

четки; картриџи за машини за
филтрирање; клапни вентили; машини за

пумпи;апарат за рециркулација на

филтрирање; електрични кујнски уреди;

издувните гасови и делови за
нив;вакуумски модулатори;уреди за

макари; редуктори на притисок; конвертор
за вртежен момент; делови и прибор за

одделување на јаглен и резервоари за
јаглен, кои се анти-загадувачки уреди за

сите горенаведени производи; делови и
прибор, сите за градежни машини и

мотори и погонски уреди;компресори за
климатизери;кондензатори;контролни

земјоделски машини; машински
компоненти за спојување на машини и
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пренос; земјоделски орудија (не со рачно

контролни модули за електрифицирана

управување)

дополнителна опрема, сензори за

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички,

притисок, паметна електроника за
поддржување на сензори или активатори

за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (надзор), апарати и инструменти

кл. 12 возила; апарат за движење по
земја, воздух или вода; делови и прибор

за спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување,

за моторни возила; бришачи за
шофершајбна, рачки и лопатки за

префрлување, трансформирање,

бришачите; прскалки за шофершајбни;

акумулирање, регулирање или контрола
на електричната енергија; апарати за

апарат за перење на шофершајбната на
возилата; електрични стартери; свирки;

снимање, пренос или репродукција на звук
или слики; носители на магнетни

сигнали за насока за возила; електрични
мотори; мотори за бришачи, мотори за

податоци, дискови за снимање; компакт
дискови, ДВД-а и други дигитални

миење, мотори за регулација на
прозорците и мотори за вентилатори;

медиуми за снимање; механизми за

апарат за контрола на емисии; ладилници

апарати кои работат со монети; каси,
машини за сметање, опрема за обработка

за гориво; ладилници за турбо полначи;
средства за чистење на фарови; апарат за

на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; апарат за гасење пожар; опрема

воздушни перничиња; аларми и апарати за
спречување кражба; аларм за движење на

за обработка на податоци и компјутери,
компјутерски софтвер и компјутерски

возило наназад; електрични седишта за
возила; сопирачки; уред за контрола на

хардвер, сите горенаведени посебно и

кочењето; системи за спречување

уникатно дизајнирани, прилагодени и
продавани за употреба во областа на

блокирање на сопирачки; апарат за
контрола на влечење; електронски

моторните возила и нивните делови;
воздухопловни возила и нивни делови;

контролен пренос; електронско контролно
задржување; сите се прилагодени за

пловни возила и делови за нив; радио;
GPS уреди за навигација; телевизии;

употреба на возила; безбедносен апарат
за далечинско управување на возила;

батерии, електрични приклучоци, изрично

уреди против заслепување за возила;

исклучувајќи софтвер за развој на
апликации за општа намена; софтвер за

ретровизори; сигурносни ремени за
седиштата на возилото; контролна

управување со бази на податоци за општа
намена; електронски контролори за брзина

апаратура за сигурносни ремени за
седиштата на возилото; затегнувачи на

и насока за возила; тајмери за палење;
дијагностички апарат; високонапонски

сигурносни појаси; амортизери за возила;
облоги за сопирачки; каталитички

инвертори, DC-во-DC конвертори, полначи

конвертори; погонски мотори; мотори на

за употреба во возила, системи за
управување со батерии, 48V инвертори,

погонски уреди; држачи за моторот; уреди
против лизгање за гуми на возила; турбини

48V DC-во-DC конвертори, модули за
контрола на бензински мотори, модули за

за копнени возила; делови и монтирање за
сите горенаведени производи

контрола на дизел мотор, модули за
контрола после третман, локални

(111) 27329
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(210) TM 2018/1171

(220) 17/11/2018

кл. 25 облека, обувки и капи; модни

(181) 17/11/2028

додатоци, ремени, марами, жартели,

(450) 31/07/2019
(732) Трговско друштво за

држачи за кошули, шалови
кл. 26 тантела и везови, панделки и

вработување на инвалидни лицазаштитно друштво за трговија,

гајтани, петлици, закачќки и окца, топуски
изгли; брошеви [додатоци на облека],

производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ
Штип

значки за облека што не се од благородни
метали

ул. Железничка 16А, MK

кл. 35 рекламирање; водење на

(540)

работењето; управувањето со работа;
канцелариски работи; организирање на
модни ревии за рекламни и комерцијали
цели; увоз-извоз и трговија на големо и
мало со: облека, обувки и капи; модни
додатоци, ремени, марами, жартели,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 електрични апарати за заварување;

држач за кошули, шалови; тантела и
везови, панделки и гајтани, петлици,
закачќки и окца, топуски изгли; брошеви

апарати за заварување на гас; апарати за
заварување со електричен лак,

[додатоци на облека], значки за облека
што не се од благородни метали

електролачно заварување; апарати за
електролачно сечење
кл. 9 исправувачи на електрична
струја;мрежни трансформатори; полначи
за батерии
(111) 27295

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/1182

(220) 22/11/2018

(111) 27294

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/1186

(220) 23/11/2018

(181) 23/11/2028
(450) 31/07/2019
(732) Колор Медиа Плус доо ул. Симеон
Кавракиров бр. 20/1-19, Скопје, MK

(181) 22/11/2028
(450) 31/07/2019
(732) Пантовиќ Ненад and Поповски
Кристијан ул. Гиго Михајловски бр.9,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

МК, -- and ул. Емил Зола бр.10, МК, -(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите
класи, печатени работи, книговезнички
материјал, печатарски букви, клишиња,
печатени изданија, печатарски производи,

(591) темно сина, бела, зелена, црвена
(551) индивидуална

брошури, фотографии, известувања,

(510, 511)

книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во
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списанија; водење на работењето;

организација; телевизиско рекламирање;

управување со работата; канцелариски

уметнички професии (бизнис менаџмент

работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; бизнис информации, бизнис

кај уметничките професии)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

консултирање (професионално бизнис
консултирање); бизниз менаџмент кај

спортски и културни активности; услуги за
продукција на радио и телевизиски

уметничките професии; демонстрација на
производи, барање спонзорства;

програми, забавни програми. шоу
програми (продукција на шоу програми);

вработување персонал, информации за

резервирање места за шоу програми;

дејноста, издавање лиценци за стоки и
услуги за други лица (комерцијална

организирање шоу програми [импресарио
услуги]; електронско издаваштво, забава

администрација за издавање лиценци за
стоки и сулуги за други лица), медиуми за

(планирање на забава), информации за
образовни и забавни настани,

комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во

известување за забави, звучни записи
(изнајмување звучни записи),

комерцијални и рекламни цели,

конференции (организирање и водење

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен

конференции), он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

комуникациски медиуми), за

образование (информирање за

малопродажба; оп-Ипе рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со

образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање

јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми,

рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,

организирање изложби за културни или
образовни цели, презентација на дела од

промоција /продажба за трето лице/,

визуелна уметност или литература пред

пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат

јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за

на радио рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

културни или образаовни цели), пишување
текстови што не се рекламни,

рекламни огласи), организирање трговски
саеми за комерцијални или рекламни

подготвување и емтиување на вести,
преведување, публикации и дистрибуција

цели, ширење на рекламни огласи и

на печатени медиуми и снимки, приредби

рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци),

(одржување приредби), разговори
(организирање и водење на разговорите),

обработка на текстови, организирање
дејности и советувања за организирање од

разонода, текстови (пишување текстови)
што не се рекламни текстови, продавање

областа на архитектурата и ентериерите;
советување за бизнис работење и

на билети, услуги на репортери, услуги на
пишување сценарија, телевизиски
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програми (продукција на радио и

тестирање за селекција на персонал,

телевизиски програми), услуги на

пишување рекламни текстови

фотографија, фотографски репортажи,
конгреси (организирање и водење на

(111) 27318

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/1189

(220) 26/11/2018
(181) 26/11/2028

конгреси), конференции (организирање и
водење на конференции), ноќни клубови
(111) 27293

(151) 16/07/2019

(450) 31/07/2019
(732) Варвара Николова ул. Хо ши Мин

(210) TM 2018/1188

(220) 26/11/2018

бр. 211 а, 1000, Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О.
Скопје

(181) 26/11/2028
(450) 31/07/2019
(732) Приватна агенција за
вработување ВРАБОТУВАЊЕ ХР

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

СОЛУТИОНС Скопје ул. Васил Ѓоргов
бр. 24/1-5, Центар, Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О.
Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
(591) црвена, бела, црна

канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(551) индивидуална
(510, 511)

монетарни работи поврзани со недвижен
имот

кл. 35 агенции за вработување,
советување за бизнис работење и

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

организација; раководење со персонал
(консултации за раководење со персонал),
советување за организирање на

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

работење; подготвување на платни
списоци; персонал (вработување на

(111) 27324

(151) 16/07/2019

(210) TM 2018/1196

(220) 28/11/2018

персонал); рекламен простор
(изнајмување рекламен простор);

(181) 28/11/2028
(450) 31/07/2019
(732) Facebook, Inc 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025, US

секретарски услуги, аутсорсинг услуги
(поддршка на бизниси); психолошко
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

хиперлинкови; Софтвер за прибирање,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

управување, уредување, организирање,

Скопје
(540)

модифицирање, пренос, складирање и
споделување на податоци и информации;
Софтвер за електронска трговија кој може
да се симнува кој им овозможува на
корисниците да остваруваат електронски
бизнис трансакции преку интернет и
комуникациски мрежи; Софтвер за
испраќање и примање електронски пораки
за предупредувања, известувања и
потсетници; Софтвер за машини за
пребарување; Софтвер за игри за

(551) индивидуална

виртуелна реалност; Софтвер за игри за
зголемена реалност; Софтвер за игри за

(510, 511)

измешана реалност; Софтвер за

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за
социјално вмрежување; Алатки за развој

електронски игри; Софтвер за видео игри;
Софтвер за интегрирање на електронски

на софтвер; Софтвер кој се користи за
апликационо програмски интерфејс (АPI);

податоци со опкружување од реалниот
живот за целите на забавата,

Апликационо програмски интерфејс (АPI)
кој се користи за градење софтверски

образованието, игрите, комуникациите и
социјално вмрежување; Софтвер за

апликации; Софтвер за креирање,

претворање на природен јазик во

управување и интеракција со онлајн
заедницата; Софтвер за креирање,

машински извршливи задачи; Софтвер,
имено, интерпретативен интерфејс за

управување, прикачување, симнување,
пристап, гледање, објавување,

oлеснување интеракција помеѓу луѓе и
машини; Софтвер за лични асистенти;

прикажување, означување, блогирање,
стриминг, поврзување, анотирање,

Софтвер за социјални асистенти; Софтвер
за услуги за мапирање; Софтвер за

искажување на чуства, коментирање,

планирање активности и правење

прикачување, вградување, пренос и
споделување или поинакво обезбедување

препораки; Софтвер за социјално
мапирање и мапирање на дестинации;

електронски медиуми или информации
преку компјутер Интернет и комуникациски

Софтвер за закажување и правење
резервации; Софтвер за нарачување

мрежи; Софтвер за модифицирање и
овозможување пренос на слики, аудио,

и/или купување производи и услуги;
Локациски свесен софтвер за

аудио визуелни и видео содржини и

пребарување, утврдување и споделување

податоци; Софтвер за модифицирање
фотографии, слики и звук, видео и аудио

локации; Софтвер за безжична достава на
содржини, податоци и информации;

визуелни содржини со фотографски
филтри и ефекти на зголемена реалност

Софтвер, имено, апликација за
обезбедување функционалности за

(АR), имено, графика, анимации, текст,
цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки,

социјално вмрежување; Софтвер за
креирање, управување и пристап до групи
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во виртуелни заедници; Софтвер за

купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги за

oлеснување интеракција и комуникација

вработување и регрутирање; Услуги за

помеѓу луѓето и платформи за AI
(вештачка интелегенција); Софтвер за

дистрибуција на реклами и информации,
имено, обезбедување класифициран

прикажување и интеракција со напојување
со слики, звук, аудио-визуелна и видео

рекламен простор преку интернет и
комуникациски мрежи; Обезбедување

содржина и поврзани текстови и податоци;
Апликационо програмски интерфејс (АРI)

онлајн компјутерски бази со податоци и
онлајн бази со податоци кои може да се

за користење при развој на платформи за

пребаруваат во областа на

АI (вештачка интелегенција); Софтвер за
организирање настани; Компјутерски

класифицираните податоци; Услуги на
предходно платени картички за подарок,

софтвер; Софтвер за испраќање и
примање електронски пораки, графика,

имено, издавање потврди за подарок
картички кои може да се заменат за

слики, звук и аудиовизуелни содржини
преку компјутер Интернет и комуникациски

производи или услуги; Добротворни
услуги, имено, подигање на јавната свест

мрежи; Софтвер за обработка на слики,

за добротворни, филантропски,

графика, звук, видео и текст; Софтвер за
управување со содржини за социјално

волонтерски, јавни и општествени услуги и
хуманитарни активности; Рекламирање

вмрежување, интеракција со виртуелни
заедници, и пренос на слики, звук,

преку електронски медиуми; Управување
со односи со потрошувачи; Рекламни

аудиовизуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст,

услуги; Ширење на реклами за други преку
интернет и комуникациски мрежи;

пораки, коментари, реклами, медиумски

Промовирање производи и услуги од други

рекламни комуникации и информации;
Софтвер за користење при управување на

преку дистрибуција на видео реклами на
интернет и комуникациски мрежи;

односот со потрошувачи (CRM); Софтвер
за пораки

Рекламни услуги, имено, целење и
оптимизација на онлајн рекламирање;

кл. 35 Услуги на маркетинг, рекламирање
и промоции; Обезбедување на

Бизнис управување; Бизнис
администрација, канцелариски работи;

истражувања на пазарот и информациони

Бизнис советување во врска со маркетинг

услуги; Промовирање на производи и
услуги од други преку компјутер и

активности; Услуги на медиумско
планирање и медиумско купување; Бренд

комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни
услуги, имено, медиумско планирање и

советување; Дизајн на рекламни
материјали за други

медиумско купување за други;
Советодавни услуги во областа на

кл. 36 Услуги на обработка на финансиски
трансакции; Електронска обработка и

рекламирање и маркетинг; Олеснување на

пренос на податоци за плаќање на сметки

размена и продажба на услуги и
производи од трети лица преку Интернет и

за корисниците на интернет и
комуникациски мрежи; Услуги за пренос на

комуникациски мрежи; Обезбедување
онлајн пазари за продавачи на производи

електронски фондови; Услуги за обработка
на трансакции со кредитни картички,

и/или услуги; Обезбедување онлајн
простори за поврзување на продавачи со

дебитни картички и поклон картички;
Услуги на комерцијалисти, имено, услуги
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на обработка на платежни трансакции;

податоци, имено, електронски пренос на

Обезбедување електронски мобилни

дигитални фото фајлови, графика и звучни

платежни услуги за други; Финансиски
услуги; Услуги на обработка на плаќања;

содржини помеѓу Интернет корисниците;
Стриминг и стриминг во живо на видео,

Услуги на финансиски трансакции;
Oлеснување и организирање на

аудиовизуелни и интерактивни
аудиовизуелни содржини преку Интернет;

финансирање и дистрибуција на собирање
средства и дoнации; Онлајн хуманитарни

Телеконференции; Услуги на
тeлeкомуникации, имено, услуги на пренос

услуги за собирање средства и услуги на

и прием на податоци преку

финансиски донации
кл. 38 Услуги на споделување фото и

телекомуникациски мрежи; Услуги на
комуникации на мобилни телефони; Веб

видео, имено, електронски пренос на
дигитални фото фајлови, видеа и аудио

пораки; Услуги на инстант пораки;
Електронска размена на глас, податоци,

визуелни содржини помеѓу Интернет
корисниците; Телекомуникации;

звук, видео, текст и графика достапни
преку Интернет и телекомуникациски

Обезбедување пристап до компјутерски,

мрежи

електронски и онлајн бази со податоци;
Телекомуникациски услуги, имено,

кл. 41 Услуги за забава; Услуги за
споделување на слики и споделување на

електронски пренос на електронски
медиуми, податоци, пораки, графика,

видео; Електронски издавачки услуги за
други; Услуги на забава, имено, услуги на

слики, звук, видео и информации;
Обезбедување онлајн форуми за

oлеснување интерактивни игри за еден
играч и за повеќе играчи кои се играат

комуникација на теми од општ интерес;

преку Интернет или комуникациски мрежи;

Обезбедување онлајн комуникациски
линкови кои ги пренесуваат мобилните

Обезбедување онлајн ресурси за
развивачи на софтвер; Организирање и

уреди и Интернет корисниците до други
локални и глобални онлајн локации;

спонзорирање натпревари и мотивирачки
наградни програми за развивачи на

Потпомагање пристап до веб страни на
трети лица или до други електронски

софтвер; Објавување на едукативни
материјали, имено, издавање на книги,

содржини на трети лица преку унивезално

списанија, билтени и електронски

најавување; Обезбедување онлајн соби за
разговор, услуги на инстант пораки и

публикации; Онлајн списанија, имено, веблогови (блогови) со кориснички

електронски огласни табли; Услуги на
емитување на звук, текст и видео преку

дефинирана содржина; Услуги на забава,
имено, обезбедување игри за виртуелна

Интернет и други комуникациски мрежи;
Услуги на глас преку Интернет протокол

реалност, интерактивна забава и
содржини од виртуелна реалност;

(VOIP); Услуги на телефонски

Обезбедување онлајн игри со виртуелна

комуникации; Обезбедување пристап до
компјутерски бази со податоци во

реалност; Обезбедување онлајн игри со
зголемена реалност; Обезбедување

областите на социјално вмрежување и
социјално претставување и состанување;

онлајн игри со измешана реалност;
Образовни услуги, имено, организирање и

Услуги на споделување пријател-напријател (peer-to-peer) фотографии и

спроведување конференции и семинари
во областа на вештачката интелегенција и
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Интернет на нештата; Обезбедување

и електронски чековни трансакции со

онлајн игри; Обезбедување онлајн

користење на единствен пристап и

софтвер за игри; Услуги на забава, имено
обезбедување интерактивни игри;

софтвер технологија; Обезбедување
апликационо програмски интерфејс (API)

Образование; Обезведување обука;
Спортски и културни активности

кој овозможува корисниците да прават
електронски бизнис монетарни трансакции

кл. 42 Компјутерски услуги, имено,
креирање виртуелни заедници за

преку Интернет; Обезбедување софтвер
за обработка на електронски плаќања;

регистрираните корисници да

Услуги на платформа како услуга (PAAS)

организираат групи, состаноци и настани,
да учествуваат во дискусии и да се

со компјутерски софтвер кој овозможува
корисниците да остваруваат бизнис

ангажираат во социјално, бизнис и
општествено вмрежување; Компјутерски

трансакции и електронска трговија;
Обезбедување Апликационо програмски

услуги, имено, обезбедување машини за
пребарување за обезбедување податоци

интерфејс (API) софтвер за користење при
електронски пораки и пренос на звук,

преку Интернет и комуникациски мрежи;

видео, слики, текст, содржини и податоци;

Обезбедување софтвер за социјално
вмрежување, креирање виртуелни

Обезбедување софтвер за електронски
пораки; Услуги на мапирање;

заедници и пренос на звук, видео, слики,
текст, содржини и податоци; Услуги на

Обезбедување софтвер за услуги на
мапирање; Давател на апликациони услуги

давател на апликациони услуги (ASP),
имено, хостирање софтверски апликации

(ASP) со софтвер за услуги на мапирање;
Обезбедување софтвер за споделување и

од други; Обезбедување софтвер кој им

прикажување на локацијата на

овозможува на корисниците да прават
електронски бизнис трансакции преку

корисниците, планирање активности со
други корисници и правење препораки;

Интернет и комуникациски мрежи; Услуги
на софтвер како услуга (SAAS) со софтвер

Обезбедување софтвер за социјално
мапирање и мапирање на дестинации;

за испраќање и примање електронски
пораки, известувања и предупредувања и

Давател на апликациони услуги (ASP) со
софтвер кој овозможува или олеснува

за oлеснување електронски бизнис

социјално мапирање и мапирање на

трансакции преку Интернет и
комуникациски мрежи; Обезбедување

дестинации; Обезбедување софтвер за
закажување и правење резервации;

софтвер кој овозможува развој,
испитување, тестирање, и одржување на

Давател на апликациони услуги (ASP) со
софтвер кој овозможува или олеснува

мобилни софтверски апликации за
преносни компјутерски уреди;

закажување и правење резервации;
Обезбедување локациски свесен софтвер

Обезбедување кориснички услуги за

за пребарување, утврдување и

автентификација преку користење на
единствен пристап и софтвер технологија

споделување локација на производи,
услуги и настани од интерес; Давател на

за трансакции со електронска трговија;
Обезбедување кориснички услуги за

апликациони услуги (ASP) со локациски
свесен софтвер за пребарување,

автентификација на електронски пренос
на фондови, кредитни и дебитни картички

утврдување и споделување локација на
производи, услуги и настани од интерес;
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Обезбедување софтвер за oлеснување на

Интернет протокол (VOIP), телефонски

интеракција и комуникација помеѓу луѓето

повици, видео повици, текст пораки,

и AI (вештачка интелегенција) платформи;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

електронски пораки, инстант пораки и
услуги на онлајн социјално вмрежување;

софтвер кој овозможува или олеснува
интеракција и комуникација помеѓу луѓето

Давател на апликациони услуги (ASP) со
софтвер кој овозможува или олеснува

и AI (вештачка интелегенција) платформи;
Дизајн на ефекти на зголемена реалност и

гласовни повици преку Интернет протокол
(VOIP), телефонски повици, видео повици,

виртуелна реалност за користење при

текст пораки, електронски пораки, инстант

модифицирање фотографии, слики, видеа
и аудиовизуелни содржини; Платформа

пораки и услуги на онлајн социјално
вмрежување; Компјутерски услуги, имено,

како услуга (PAAS) со софтверски
платформи за користење при купување и

обезбедување информации во областите
на технологијата и развојот на софтвер

ширење реклами; Обезбедување софтвер
за модифицирање фотографии, слики и

преку интернет и комуникациски мрежи;
Обезбедување софтвер за користење при

звук, видео и аудио-видео содржини со

снимање и уредување фотографии и

фотографски филтри и ефекти на
зголемена реалност (AR), имено, графика,

снимање и уредување видеа; Давател на
апликациони услуги (ASP) со софтвер кој

анимации, текст, цртежи, гео-ознаки,
метадата ознаки, хиперлинкови;

овозможува или олеснува снимање и
уредување фотографии и снимање и

Платформа како услуга (PAAS) со
софтверски платформи за социјално

уредување видеа; Развој на софтвер;
Обезбедување онлајн софтвер; Давател

вмрежување, управување со содржини за

на апликациони услуги (ASP), имено,

социјално вмрежување, креирање
виртуелни заедници и пренос на слики,

обезбедување, хостирање, управување,
развој и одржување апликации, софтвер,

аудиовизуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст,

веб страници и бази со податоци во
областите на безжични комуникации,

пораки, реклами, медиумски рекламни
комуникации и информации;

пристап до мобилни информации и
далечинско управување со податоци за

Обезбедување софтвер за лични

безжична достава на содржини до рачни

асистенти; Обезбедување софтвер за
социјални асистенти; Обезбедување

компјутери, лап-топови и мобилни
електронски направи; Давател на

онлајн простор со привремено користење
на софтвер кој не може да се симнува за

апликациони услуги (ASP); Обезбедување
онлајн олеснувања кои им овозможуваат

испраќање и примање електронски пораки,
инстант пораки, електронски пораки за

на корисниците да прикачуваат,
модификуваат и споделуваат звук, видео,

предупредување и потсетници,

фотографски слики, текст, графика и

фотографии, слики, графика, податоци,
звук, видеа и аудио-визуелни содржини

податоци; Обезбедување софтвер и
апликаии за управување со односот со

преку интернет или комуникациски мрежи;
Обезбедување софтвер кој не може да се

корисници (CRM); Давател на апликациони
услуги (ASP) со софтвер за управување со

симнува за приверемено користење при
потпомагање гласовни повици преку

односот со корисници (CRM); Компјутерски
услуги, имено, давател на апликациони
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услуги со апликационо програмски

(551) индивидуална

интерфејс (АPI) софтвер за управување со

(510, 511)

односот со корисници (CRM)
кл. 45 Услуги на социјално вмрежување;

кл. 41 казина

Обезбедување консиерж услуги за други,
имено, правење резервации, потпомагање

(111) 27314

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1213

(220) 30/11/2018

при купување, организирање испораки,
организирање побарани лични аранжмани,

(181) 30/11/2028
(450) 31/07/2019

обезбедување препораки за производи и

(300) 00003319647 21/06/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,

услуги, обезбедување специфични
потрошувачки информации за
остварување на индивидуалните потреби
и обезбедување на електронски

Wilmington, DE 19808-1674, US

потсетници и известувања; Услуги на
онлајн социјално вмрежување; Услуги за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

верификација на корисници; Услуги за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

верификација на идентификација; Услуги
за верификација на бизнис

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

MAKE IT LUCKIES

идентификација
(111) 27320

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1205

(220) 28/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; лулиња за

(181) 28/11/2028

тутун; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури; цигарилос;

(450) 31/07/2019
(732) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје ул. Св.

запалки за цигари; запалки за пури;

Кирил и Методиј бр. 7/зграда 1/2приземје, Скопје, MK

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

(540)

цебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во

GP casino
(551) индивидуална
(510, 511)

хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;

кл. 41 казина

производи од тутун наменети за
загревање

(111) 27321

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1206

(220) 28/11/2018
(181) 28/11/2028

(450) 31/07/2019
(732) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

(111) 27311

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1222

(220) 03/12/2018

(181) 03/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Victoria's Secret Stores Brand

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7/зграда 1/2приземје, Скопје, MK

Management, Inc. Four Limited Parkway,
Reynoldsburg Ohio 43068, US

(540)

Golden Phoenix
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(740) Друштво за застапување од областа

услуги при увоз-извоз и продажба на

на индустриската сопственост ЖИВКО

големо и мало со: хартија, картон и

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

производите што не се опфатени со
другите класи; печатени работи;

(540)

книговезнички матреијал; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за
канцелариска или куќна употреб,
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила и додатоци, очила за сонце,

апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите

футроли за очила, рамки за очила, кутии и
футроли за контактни леќи
(111) 27328

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/1223

(220) 03/12/2018

класи); печатарски букви; клишиња;
облека, обувки и капи, бебешки комплети;
игри, играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не опфатени со другите клаи;
украси за елки

(181) 03/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Кузмановиќ Марија and Арсова
Величе ул. Димче Мирчев бр. 20/1-13,
1000, Скопје, MK and ул. Иван Аговски
бр. 4а/10, 1000, Скопје, MK

(111) 27315

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1225

(220) 04/12/2018
(181) 04/12/2028

(450) 31/07/2019
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

11.Cadde, ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи, бебешки
комплети
кл. 28 игри, играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не опфатени со
другите класи; украси за елки
кл. 35 рекламирање, водење на

(591) бела, црна, црвена и сина
(551) индивидуална

работење; управување со работата,
групирање во корист на други,

(510, 511)

овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;

кл. 30
бисквити;чоколади;слатки;крекери;наполит
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анки;торти;тартови;десерти, имено

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

слаткарски десерти, десерти базирани на

Скопје

брашно и чоколада, мус десерти,
замрзнати десерти;сладоледи;мраз што се

(540)

I-CLIP

јаде
(111) 27316

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1234

(220) 05/12/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; ремени

(181) 05/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Exxon Mobil Corporation, a

91010, IL

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

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

ESSO

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

(540)

AJOVY

лубриканти; композити за абсорбирање на
прашина, навлажување и врзување;

(551) индивидуална
(510, 511)

горива и илуминанти; свеќи и фитили за

кл. 5 фармацевтски производи за третман
на мигрени

осветлување; моторни масла; масла за
подмачкување; масти; лубриканти;
синтетички лубриканти за мотори; восоци;
baseѕtocks (беизстокс); моторни горива,
имено бензин и дизел горива;
компресиран природен гас; течен

(111) 27338

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/1242

(220) 07/12/2018

(181) 07/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за угостителство,
туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП

петролеум гас (liquefied petroleum gas);
биодизел; етанол горива; флуиди за дизел
издуви (diesel exhaust fluids)

(220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028

(220) 06/12/2018

Ltd. Science Based Industries Campus,
Har Hotzvim, P.O.Box 1142, Jerusalem

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2018/1235

(210) TM 2018/1239

(450) 31/07/2019
(732) TEVA Pharmaceutical Industries

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

(151) 19/07/2019

(151) 18/07/2019
(181) 06/12/2028

corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey

(111) 27355

(111) 27312

ДООЕЛ Скопје ул.1732 бр. 4/3, Скопје,
MK
(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,
кат 3, ламела А

(450) 31/07/2019
(732) FRANK MAYER Maler-Ernst-Strasse
1, 67098 Bad Dürkheim, DE

(540)

PARK HOTEL & SPA
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
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кл. 43

услуги на обезбедување храна и

(210) TM 2018/1245

пијалоци; привремено сместување

(220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028

(111) 27336

(151) 19/07/2019

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за угостителство,

(210) TM 2018/1243

(220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП
ДООЕЛ Скопје ул.1732 бр. 4/3, Скопје,

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за угостителство,

MK

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП

бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

ДООЕЛ Скопје ул.1732 бр. 4/3, Скопје,
MK

кат 3, ламела А
(540)

(740) Адвокат Елена Младеновиќ

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,
кат 3, ламела А
(540)

ПАРК ХОТЕЛ И СПА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 27339

(151) 19/07/2019

(210) TM 2018/1244

(220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028

(591) зелена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалоци; привремено сместување

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за угостителство,
туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП
ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр. 4/3, Скопје, MK

(111) 27317

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1253

(220) 10/12/2018

(181) 10/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Exxon Mobil Corporation, a

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey

кат 3, ламела А
(540)

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 27337

(551) индивидуална
(510, 511)

(151) 19/07/2019

322

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат

(740) Друштво за застапување од областа

во индустријата, науката и фотографијата,

на индустриската сопственост ЖИВКО

како и во земјоделството, хортикултурата
и шумарството; необработени вештачки

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

смоли, необработена пластика; композити
за гасење на пожар и за превенирање од

(540)

пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни hides); адхезиви
кои што се користат во индустријата;
заптивачи/пополнувачи (putties) и други
пасти филери; компост, ѓубрива, гноива;
биолошки препарати за употреба во

(551) индивидуална
(510, 511)

индустријата и науката; флуиди за
трансмисија (пренос); хидраулични

кл. 34 електронски цигари; кертриџи за
електронски цигари; течности за

флуиди; антифриз/разладни течности;
флуиди за одмрзнување (de-icer); флуид
за кочници; флуди за серво управувач

електронски цигари; цигари што содржат
замена за тутун; замена за тутун; цигари;

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на

производи од тутун; футроли за цигари;
кутии за цигари

прашина, навлажување и врзување;
горива и илуминанти; свеќи и фитили за
осветлување; моторни масла; масла за
подмачкување; масти; лубриканти;
синтетички лубриканти за мотори; восоци;

(111) 27331

(151) 22/07/2019

(210) TM 2018/1276

(220) 12/12/2018

(181) 12/12/2028
(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и

беизстокс (basestocks); моторни горива,
имено бензин и дизел горива;

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

компресиран природен гас
кл. 37 градежни конструкции; поправка;

ул. 4 бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје,
MK

инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење
на автомобили; услуги на подмачкување

(740) Никола Апостоловски, адвокат
ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово

на возила

(540)

VirtoScope

(111) 27313

(151) 18/07/2019

(210) TM 2018/1254

(220) 10/12/2018

(551) индивидуална

(181) 10/12/2028

(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

(450) 31/07/2019
(300) UK00003320876 27/06/2018 UK
(732) Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street, London,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спроведување,

WC2R 3LA, GB

вклучување и исклучување,
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трансформирање, акумулирање; апарати

сметање, опрема за обработка на

за снимање, пренос или репродукција на

податоци и компјутер

звук или слика; магнетски носачи на
податоци, дискови за снимање; машини за

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутер

канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

канцелариски работи

услуги; изработка и развој на комјутерски

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

хардвер и софтвер

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

(111) 27309

(151) 18/07/2019

(210) TM 2019/72

(220) 18/01/2019

хардвер и софтвер

(181) 18/01/2029
(450) 31/07/2019

(111) 27330

(151) 22/07/2019

(210) TM 2018/1277

(220) 12/12/2018
(181) 12/12/2028

(300) 88053768 26/07/2018 US
(732) Sanofi Pasteur Inc
One Discovery Drive SWIFTWATER, PA

(450) 31/07/2019
(732) Друштво за трговија и

18370, US

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

ул. 4 бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје,

MENQUADFI

MK

(551) индивидуална

(740) Никола Апостоловски, адвокат

(510, 511)

ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)

кл. 5 вакцини
(111) 27319

(151) 18/07/2019

(210) TM 2019/108

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/07/2019

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(300) 88053749 26/07/2018 US
(732) Sanofi Pasteur Inc One Discovery
Drive, SWIFTWATER, PA 18370, US

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

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

апарати и инструменти, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спроведување,

(540)

MENQUADTT

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање; апарати

(551) индивидуална
(510, 511)

за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на

кл. 5 вакцини

податоци, дискови за снимање; машини за
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(111) 27310

(151) 18/07/2019

културни знаменитости и обиколки

(210) TM 2019/109

(220) 23/01/2019

(туризам), автобуски превоз, бродски

(181) 23/01/2029
(450) 31/07/2019

превоз, воздушен транспорт, изнајмување
автобуси, изнајмување автомобили,

(300) 88053738 26/07/2018 US
(732) Sanofi Pasteur Inc

изнајмување возила
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

One Discovery Drive, SWIFTWATER, PA
18370, US

пијалаци, привремено сместување, бироа
за сместување (хотели, агенции),

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

изнајмување за времено сместување,

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

резервирање за сместување, услуги во
барови, бифеа, кафетерии (експрес
ресторани), услуги на кампови за
летување, служење храна и пијалаци,

NUQUADMEN
(551) индивидуална

резервирање хотели, хотели, пансиони,
мотели, ресторани, ресторани со

(510, 511)
кл. 5 вакцини

самопослужување, летувалишта

(111) 27354

(151) 19/07/2019

(210) TM 2019/116

(220) 25/01/2019

(181) 25/01/2029
(450) 31/07/2019
(732) Туристичка агенција АТЛАНТИК
ДООЕЛ Штип ул. Ванчо Прке блок Д 2

(111) 27351

(151) 19/07/2019

(210) TM 2019/215

(220) 14/02/2019
(181) 14/02/2029

(450) 31/07/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

лок.1, 2000, Штип, MK

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

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

Скопје
(540)

(540)

(591) златан, зелена, темно зелена,
црвена, бела, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, зелена, темнозелена, жолта,

кл. 31 пивски слад

драп, виолетова, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво

кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања, организирање крстарења,

(111) 27352

(151) 19/07/2019

(210) TM 2019/216

(220) 14/02/2019
(181) 14/02/2029
(450) 31/07/2019

придружување патници, превезување
патници, резервации за превоз,
резервации за патувања, разгледувања на
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(732) Трговско друштво за пиво, слад,

(591) златна, зелена, темно зелена,

оцет, алкохолни и безалкохолни

црвена, бела, кафена

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(540)

(591) златна, бела, црвена, зелена,
светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(111) 27353

(151) 19/07/2019

(210) TM 2019/217

(220) 14/02/2019

(181) 14/02/2029
(450) 31/07/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГПВСКИ МАРКИ СППРЕД МЕДУНАРПДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГПВСКИ МАРКИ
(510) кпд пп медунарпдната класификација на тргпвски марки (Ниченска)
(111) регистарски брпj

(510)
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
9
9
9

(111)
27296
27297
27317
27290
27325
27326
27327
27333
27340
27288
27289
27296
27297
27316
27317
27300
27309
27310
27312
27319
27322
27334
27348
27349
27350
27288
27289
27296
27297
27329
27296
27297
27307

9
9
9
9
9
9
9
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
16
18
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28

27308
27311
27324
27329
27330
27331
27347
27300
27322
27288
27289
27296
27297
27290
27294
27325
27326
27327
27340
27292
27325
27326
27327
27292
27295
27325
27326
27327
27328
27340
27341
27355
27295
27328

29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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27332
27342
27343
27344
27345
27315
27323
27325
27326
27327
27332
27342
27343
27344
27345
27351
27352
27353
27351
27352
27353
27313
27314
27346
27288
27289
27290
27293
27294
27295
27298
27299
27300
27301

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40

27303
27304
27305
27306
27307
27318
27324
27328
27330
27331
27332
27342
27343
27344
27345
27318
27324
27335
27356
27288
27289
27317
27324
27347
27288
27289
27323
27354
27288
27289
27298
27301
27302
27303
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40
40
41
41
41
41
41
41
42

27305
27306
27294
27299
27304
27320
27321
27324
27308

42
42
42
42
43
43
43
43
43

27318
27324
27330
27331
27291
27304
27323
27336
27337

43
43
43
44
44
44
44
44
44

27338
27339
27354
27298
27299
27301
27302
27303
27305

44
44
45
45

27306
27307
27308
27324

ПРЕГЛЕД ПП НПСИТЕЛИ НА ТРГПВСКИ МАРКИ
(732) нпсител на правптп на тргпвската марка
(111) регистарски брпј
(210) брпј на пријавата

(732)
Biocon Limited
Biocon Limited
British American Tobacco (Brands) Inc.
Delphi Technologies IP Limited
Delphi Technologies IP Limited
Deutsche Telekom AG
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing
under the laws of the State of New Jersey
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing
under the laws of the State of New Jersey
FRANK MAYER
Facebook, Inc
Kings Landing Limited
NBA Properties, Inc
Nicoventures Holdings Limited
Rothmans of Pall Mall Limited
Sanofi Pasteur Inc
Sanofi Pasteur Inc
Sanofi Pasteur Inc
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.
Tikkurila Oyj
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
Арспва Величе
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(111)
27322
27334
27314
27296
27297
27347
27315

(210)
MK/T/2018/0437
MK/T/2018/0767
MK/T/2018/1213
MK/T/2018/0987
MK/T/2018/0988
MK/T/2017/0801
MK/T/2018/1225

27316

MK/T/2018/1234

27317
27355
27324
27340
27341
27313
27346
27309
27319
27310
27312
27290
27311
27328

MK/T/2018/1253
MK/T/2018/1235
MK/T/2018/1196
MK/T/2018/0691
MK/T/2018/0604
MK/T/2018/1254
MK/T/2018/0801
MK/T/2019/0072
MK/T/2019/0108
MK/T/2019/0109
MK/T/2018/1239
MK/T/2014/1411
MK/T/2018/1222
MK/T/2018/1223
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Варвара Никплпва
Гепрги Димитрпв
Гепрги Димитрпв
Гепрги Димитрпв
ДГТУ ЛИМАК ДПП Скппје
ДГТУ ЛИМАК ДПП Скппје
ДТУ НПМАД КАФЕ ДППЕЛ Скппје
Друштвп за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДПП Скппје
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија трансппрт и услуги ТАРА
ФАРМ ДППЕЛ експпрт-имппрт Белпвиште Гпстивар
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија трансппрт и услуги ТАРА
ФАРМ ДППЕЛ експпрт-имппрт Белпвиште Гпстивар
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија трансппрт и услуги ТАРА
ФАРМ ДППЕЛ експпрт-имппрт Белпвиште Гпстивар
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги S & S ДППЕЛ увпзизвпз Струга
Друштвп за тргпвија и кпмпјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВПРК СПЛУШН ДПП Скппје
Друштвп за тргпвија и кпмпјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВПРК СПЛУШН ДПП Скппје
Друштвп за тргпвија и маркетинг на гплемп и малп ЕНДПМАК
ДППЕЛ увпз-извпз Струмица
Друштвп за тргпвија и услуги ГЛПБАЛ МПТПРС ДППЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ГЛПБАЛ МПТПРС ДППЕЛ Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги ЕНДПМАК СНАЦК БАР ДППЕЛ
Струмица
Друштвп за тргпвија и услуги МЕТРП ХПЛДИНГ ДПП увпз-извпз
Скппје
Друштвп за угпстителствп, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРПУП
ДППЕЛ Скппје
Друштвп за угпстителствп, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРПУП
ДППЕЛ Скппје
Друштвп за угпстителствп, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРПУП
ДППЕЛ Скппје
Друштвп за угпстителствп, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРПУП
ДППЕЛ Скппје
Кплпр Медиа Плус дпп
ПРИНЦИП КПМЕРЦ - ПЕТАР ДППЕЛ
ПРИНЦИП КПМЕРЦ - ПЕТАР ДППЕЛ
ПРИНЦИП КПМЕРЦ - ПЕТАР ДППЕЛ
ПРИНЦИП КПМЕРЦ - ПЕТАР ДППЕЛ
Пашпја Пушка Пранвера
Ппппвски Кристијан
Приватен научен институт Академија за естетска стпматплпгија
- ЕНДПМАК Скппје
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27318
27327
27326
27325
27320
27321
27291
27335

MK/T/2018/1189
MK/T/2018/0618
MK/T/2018/0619
MK/T/2018/0621
MK/T/2018/1205
MK/T/2018/1206
MK/T/2014/1085
MK/T/2018/0732

27349

MK/T/2018/0667

27348

MK/T/2018/0669

27350

MK/T/2018/0681

27292

MK/T/2018/0909

27331

MK/T/2018/1276

27330

MK/T/2018/1277

27300
27288
27289

MK/T/2018/0955
MK/T/2012/1348
MK/T/2012/1349

27304

MK/T/2018/0953

27332

MK/T/2017/0854

27338

MK/T/2018/1242

27336

MK/T/2018/1243

27339

MK/T/2018/1244

27337
27294
27342
27343
27344
27345
27323
27295

MK/T/2018/1245
MK/T/2018/1186
MK/T/2014/1151
MK/T/2014/1152
MK/T/2014/1153
MK/T/2014/1154
MK/T/2015/1189
MK/T/2018/1182

27299

MK/T/2018/0954
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Приватна агенција за врабптуваое ВРАБПТУВАОЕ ХР
СПЛУТИПНС Скппје
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Скппје
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДПМАК Струмица
Тргпвскп друштвп за врабптуваое на инвалидни лицазаштитнп друштвп за тргпвија, прпизвпдствп и услуги ЈПЛЕ
ДППЕЛ Штип
Тргпвскп друштвп за пивп, слад, пцет, алкпхплни и
безалкпхплни пијалаци ПИВАРА СКППЈЕ А.Д
Тргпвскп друштвп за пивп, слад, пцет, алкпхплни и
безалкпхплни пијалаци ПИВАРА СКППЈЕ А.Д
Тргпвскп друштвп за пивп, слад, пцет, алкпхплни и
безалкпхплни пијалаци ПИВАРА СКППЈЕ А.Д
Туристичка агенција АТЛАНТИК ДППЕЛ Штип
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛПИД АД
Скппје
Шпаркасе Банка Македпнија

27293

MK/T/2018/1188

27301

MK/T/2018/0956

27302

MK/T/2018/0957

27303

MK/T/2018/0958

27305

MK/T/2018/0959

27306

MK/T/2018/0960

27307

MK/T/2018/0962

27308

MK/T/2018/0963

27298

MK/T/2018/0966

27329

MK/T/2018/1171

27351

MK/T/2019/0215

27352

MK/T/2019/0216

27353
27354

MK/T/2019/0217
MK/T/2019/0116

27333
27356

MK/T/2018/0709
MK/T/2018/0532

ПРОМЕНИ
(111) 4858

(111) 4129

(732) European Refreshments

(732) UPM-Kymmene Wood Oy

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

Niemenkatu 16, 15140 Lahti, FI

(111) 2467

(111) 3331
(732) European Refreshments

(732) Johnson Controls Technology
GmbH

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

Victor von Bruns-Strasse 21, Neuhausen
am Rheinfall 8212, CH

(111) 2036
(732) European Refreshments
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Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

(111) 8464

(111) 6566

(732) Trestles IP Holdings, LLC
1220 Washington St., West Newton MA

(732) INVISTA Textiles (U.K) Limited
One St. Peter's Square, Manchester, M2

02465, US

3DE, GB

(111) 9211
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED

(111) 2226

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal

(732) INVISTA Textiles (U.K) Limited
One St. Peter's Square, Manchester, M2

Roads, Grand Bay, MU

3DE, GB

(111) 9116
(732) European Refreshments

(111) 2308
(732) INVISTA Textiles (U.K) Limited

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

One St. Peter's Square, Manchester, M2
3DE, GB

(111) 9651
(732) European Refreshments

(111) 2675
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal
Roads, Grand Bay, MU

(111) 10454
(732) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(111) 2693
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am
Main, DE

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal
Roads, Grand Bay, MU

(111) 10580

(111) 2407

(732) KELLOGG EUROPE TRADING
LIMITED

(732) RUST-OLEUM CORPORATION

Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch

11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills,
Illinois 60061, US

Street, Dublin, IE
(111) 11937
(732) LEO Pharma A/S

(111) 8085
(732) Clinigen Holdings Limited
Pitcairn House, Crown Squre, Centrum

Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, DK

100, Burton On Trent, Staffordshire, DE 14

(111) 11939

2WW, GB

(732) LEO Pharma A/S
Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, DK

(111) 8218
(732) European Refreshments

(111) 13698

Southgate Dublin Road Drogheda, A92
YK7W, IE

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
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Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE

(111) 23141

(111) 17610

(732) Друштво за услуги ВРАБОТУВАЊЕ
ОНЛАЈН ДОО Скопје

(732) Сотир Сотировски
ул. Самоилова бр. 116, 1000, Скопје, MK

ул. Васил Ѓоргов бр. 24/1/5, Скопје, MK

(111) 20720

(111) 24254
(732) LifeScan IP Holdings, LLC

(732) LEO Pharma A/S

360 North Crescent Drive, Beverly Hills

Industriparken 55, DK - 2750 Ballerup, DK

California 90210, US

(111) 23267
(732) Друштво за услуги ВРАБОТУВАЊЕ

(111) 24084
(732) A007 plus d.o.o.

ОНЛАЈН ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 24-1/5, Скопје, MK

Radnička cesta 80, 10 000, Zagreb, HR

ПРЕНОС
(111) 310

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

1000, Скопје, MK

(111) 253

(111) 843
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

1000, Скопје, MK
(111) 347
(111) 306
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр.12,

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

1000, Скопје, MK

(111) 1987

(111) 345
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka
590-8522, JP

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 443

(111) 245
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка

бул. Александар Македонски бр.12,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

1000, Скопје, MK

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 350

(111) 246

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 2467
(732) YORK INTERNATIONAL

(111) 247
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

CORPORATION
507 East Michigan Street, Milwaukee, WI

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

53202, US

1000, Скопје, MK

(111) 4129

(111) 249

(732) UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, FI

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 4129

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(732) UPM Plywood Oy
Niemenkatu 16, 15140 Lahti, FI

(111) 250
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(111) 4229
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

300, Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamtsu-shi, Shizuoka-ken, JP

1000, Скопје, MK
(111) 1597
(111) 3104

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

(732) Virgin Enterprises Limited
The Battleship Building, 179 Harrow Road,

mesto
Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

W26NB London, GB
(111) 2600
(111) 348
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) Metso Minerals (Wear Protection) AB
Box 74, 231 21 Trelleborg, SE

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 2600
(732) Metso Sweden AB
Box 132, 231 22 Trelleborg, SE

(111) 302
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 1239
(732) Japan Tobacco Inc.
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2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 2411
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT

(111) 1663
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual

8-10 Rue du Renard , 75004, Paris, FR

Property ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, DK

(111) 2909
(732) Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive, 75024 Plano TX, US

(111) 2059
(732) Netherby Limited

(111) 5922

CTV House, La Pouquelaye, JE2 3TP St.
Helier, JE

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 6351

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(732) WBR/Sire Ventures Inc.
777 South Santa Fe Avenue, Los Angeles,

(111) 6766

California, 90021, US

(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(111) 1795

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,

(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED
121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2LL,

1000, Скопје, MK

GB

(111) 7564
(732) NIPPON STEEL CORPORATION

(111) 4468

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,

(732) Subway IP LLC
8400, NW 36th St.Ste 530, Doral, FL 33166,

Tokyo , JP

US

(111) 7693
(732) Vans, Inc.,

(111) 635
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California 92626, US

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 7708
(732) Vans, Inc.,

(111) 2229

1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California 92626, US

(732) WRANGLER APPAREL CORP.
3411 Silverside Road, 19810 Wilmington,

(111) 7746

Delaware , US

(732) Chiquita Brands L.L.C.

(111) 2411

DCOTA Office Center, 1855 Griffin Road,
Suite C-436, Fort Lauderdale, Florida, FL-

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les

33004-2275, US

Moulineaux, FR

(111) 7833
(732) NEOLIFE INTERNATIONAL, LLC
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3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538,

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

US

Mesto
Šmarješka cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 7885
(732) NEOLIFE INTERNATIONAL, LLC
3500 Gateway Blvd. Fremont, CA 94538,

(111) 8346
(732) Vans, Inc.,

US

1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California 92626, US

(111) 8027
(732) Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,

(111) 8153
(732) Syngenta Limited

US

Jealott's Hill International, Research
Centre, Bracknell, Berkshire, United

(111) 9532
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual

Kingdom, RG42 6EY, GB

Property ApS

(111) 9211

Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, DK

(732) AstraZeneca UK Limited
Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis

(111) 8255
(732) Wyeth Holdings LLC

Crick Avenue, Cambridge, CB2 0AA, GB

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

(111) 9935
(732) LG Life Sciences, Ltd., a Korean
Corporation

(111) 9333
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, KR

Property ApS
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brøndby, DK

(111) 14686
(732) ARIVIA INDUSTRIAL AND

(111) 8105

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME
trading as ARIVIA SA

(732) Thai Union Manufacturing Company

BLOCK 31, DA 13, PHASE B, INDUSTRIAL

Limited
979/13-16, M. Floor, S.M. Tower,

ARA OF SINDOS, GR-57022, DELTA
MUNICIPALITY , GR

Phaholyothin Road, Phaya Thai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok

(111) 15637

10400 , TH

(732) Друштво за производство на
мототрни и инсудтриски масла,

(111) 6871

трговија и услиги З СТ Дооел

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

ул. 21 бр. 8, Н. Илинден, 1041, Скопје,
MK

бул. Александар Македонски бр.12,
1000, Скопје, MK

(111) 16163

(111) 8748

(732) Sony Pictures Television UK Rights
Limited

335

Тргпвски марки

Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

25 Golden Square, London W1F 9LU, GB
(111) 17039
(111) 15163
(732) Cole Tooling Systems, Inc.

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

4930 S. Lapeer Road, Orion Twp., MI
48359, US

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(111) 17116

(111) 17101
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

(732) ACCOR

СКОПЈЕ

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-lesMoulineaux, FR

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(111) 16829

(111) 17102
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

(732) Друштво за трговија на спортска
опрема, услуги и спортски инженеринг

СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

СПОРТ М ДОО експорт-импорт Скопје
ул. Јадранска Магистрала бр. 139, 1000,
Скопје, MK

(111) 17100
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

(111) 17879

СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

(111) 17377

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(732) Прехранбена индустрија А.Д.

(111) 17104

ВИТАМИНКА - Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

MK

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(111) 17523
(732) Imperial Tobacco Limited

(111) 17103

121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2LL,

(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

GB

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

(111) 17275
(732) Друштво за производство,

(111) 17107
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

трговија и услуги АНТАРИАС ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

СКОПЈЕ

ул. Булевар Кузман Јосифовски - Питу

Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

бр. 17/локал 46, Скопје, MK

(111) 17109
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

(111) 17270
(732) Wyeth Holdings LLC

СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ бр. 34, 1000, Скопје, MK

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US
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58, Saemunanro, Jongno-gu, Seoul, KR
(111) 17267
(732) Five Giralda Farms, Madison
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,

(111) 20810
(732) nVent Solutions (UK) Limited

USA, US

3 Rutherford Road, Stephenson Industrial
Estate, Washington, Tyne And Wear, NE37

(111) 17264
(732) Wyeth Holdings LLC

3HX , GB

235 East 42nd Street New York, NY 10017,

(111) 21606

US

(732) Qatar Airways Group (Q.C.S.C.)
P.O Box 22550, Doha, QA

(111) 17259
(732) Wyeth Holdings LLC

(111) 21892

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

(732) ACCOR
82 rue Henri Farman, 92130 Issy-lesMoulineaux, FR

(111) 17933
(732) ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје

(111) 24084

ул.Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK

(732) A007 d.o.o
Slavonska Avenija 11a, 10 000, Zagreb, HR

(111) 20204
(732) LG Life Sciences, Ltd

ПОНИШТУВАЊЕ
(111) 17925 MK/T/ 2009/1201
(111) 24408 MK/T/ 2015/821

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 4156
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 5 средства за мачкање на вештачки анус
кл. 10 лешта за папчена врвца, хирушки инструменти за циркулација, колектори за
лабораторски тестови, лабораторски садови за одгледување на бактерии, помагала за
неприродни ануси, нарочно вреќи за анус, вреќи за анус со можност з одвод катетри за
пригирање на анусот и иригаторски вреќи со затварач на цевката, припивачки прстени,
појаси за рецептакулуми, еластични нараквици за дилатизација и сигурносни наставки
за иригатори
кл. 16 делумно отпечатени формулари за кршеници, честитки, делумно отпечатени
болнички картони, формулари за воведување податоци за новороденчиња, креветски
болеснички листи и обични листи за одбележување кафези и картици за вмешување
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кои се стават во било какви рамови а служат за идентификација
кл. 17 ленти и врвци од совитлив материјал, како што се пластични цевки кои носат
ознаки за идентификација а кои се модулирани да го одвиткаат дел од човечко или
животинско тело или некој незив предмет заради распознавање, ознаки на кревети,
соби, маси и кафези, материјал за земање отпечатоци од нозете и прстите

СПОЈУВАЊА
(111) 2600

(111) 20204

(732) Metso Minerals (Sweden) AB
Box 132, 231 22 Trelleborg, SE

(732) LG CHEM, LTD
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, KR

(111) 2600
(732) Nordberg Mills (Sweden) AB

(111) 20723

Box 132, 231 22 Trelleborg, SE

(732) Bally Gaming, Inc.
6601 S. Bermuda Road, Las Vegas,

(111) 9935
(732) LG CHEM, LTD

Nevada 89119, US

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,

(111) 20849

Seoul , KR

(732) Bally Gaming, Inc.
6601 S. Bermuda Road, Las Vegas,

(111) 14686
(732) ARISTA COMMERCIAL AND

Nevada 89119, US

INDUSTRIAL S.A, со скратен назив
A.E.V.E

(111) 21763
(732) SOPHARMA AD

BLOCK 31, DA 13, PHASE B, INDUSTRIAL

16, ILIENSKO SHOSSE Str, 1220, Sofia,

ARA OF SINDOS, GR-57022, DELTA
MUNICIPALITY , GR

BG

ИСТЕКУВАЊА
(111) 9263
Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/09/2018

ОБНОВУВАЊА
(111) 544

(186) 01/06/2029

(111) 1987

(186) 25/05/2029

(111) 2793

(186) 25/07/2029

(111) 514

(186) 15/06/2029

(111) 3104

(186) 21/12/2027
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(111) 3107

(186) 14/04/2029

(111) 6320

(186) 15/02/2028

(111) 6321

(186) 15/02/2028

(111) 6322

(186) 15/02/2028

(111) 3373

(186) 20/11/2027

(111) 1456

(186) 22/03/2028

(111) 2529

(186) 12/12/2027

(111) 1502

(186) 25/06/2029

(111) 1503

(186) 25/07/2029

(111) 4114

(186) 13/06/2029

(111) 4116

(186) 13/06/2029

(111) 3448

(186) 25/05/2029

(111) 4156

(186) 05/02/2028

(111) 4229

(186) 01/07/2029

(111) 4235

(186) 18/02/2028

(111) 1948

(186) 15/02/2028

(111) 1597

(186) 15/04/2029

(111) 1605

(186) 25/01/2028

(111) 1619

(186) 15/04/2028

(111) 1404

(186) 16/06/2029

(111) 1264

(186) 18/01/2028

(111) 3469

(186) 09/12/2017

(111) 4317

(186) 20/08/2029

(111) 4320

(186) 20/08/2029

(111) 1708

(186) 15/02/2028

(111) 1710

(186) 15/02/2028

(111) 4352

(186) 21/12/2027

(111) 4354

(186) 21/12/2027

(111) 2059

(186) 05/05/2029

(111) 2491

(186) 28/06/2029

(111) 2496

(186) 21/12/2027

(111) 6351

(186) 25/05/2029

(111) 1733

(186) 15/02/2028

(111) 2142

(186) 25/05/2029

(111) 1795

(186) 29/05/2029

(111) 1833

(186) 28/06/2029
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(111) 1848

(186) 15/02/2028

(111) 4468

(186) 18/05/2030

(111) 4476

(186) 27/02/2028

(111) 2808

(186) 09/12/2027

(111) 3073

(186) 10/05/2029

(111) 2229

(186) 05/05/2029

(111) 2675

(186) 25/11/2028

(111) 2407

(186) 09/12/2027

(111) 2411

(186) 14/04/2029

(111) 4811

(186) 13/12/2027

(111) 2909

(186) 06/06/2029

(111) 7746

(186) 03/10/2027

(111) 9533

(186) 13/10/2027

(111) 7777

(186) 13/10/2027

(111) 7833

(186) 22/10/2027

(111) 7885

(186) 22/10/2027

(111) 8085

(186) 24/11/2027

(111) 8039

(186) 16/12/2027

(111) 8038

(186) 16/12/2027

(111) 8040

(186) 16/12/2027

(111) 8041

(186) 16/12/2027

(111) 8957

(186) 22/12/2027

(111) 8027

(186) 22/01/2028

(111) 9006

(186) 29/01/2028

(111) 9007

(186) 29/01/2028

(111) 8255

(186) 30/01/2028

(111) 8254

(186) 06/02/2028

(111) 8961

(186) 06/02/2028

(111) 8383

(186) 10/02/2028

(111) 8373

(186) 16/02/2028

(111) 8218

(186) 17/02/2028

(111) 8372

(186) 19/02/2028

(111) 8371

(186) 19/02/2028

(111) 8376

(186) 19/02/2028

(111) 8378

(186) 19/02/2028

(111) 8165

(186) 31/03/2028
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(111) 8612

(186) 28/07/2028

(111) 8105

(186) 29/10/2028

(111) 8464

(186) 30/10/2028

(111) 9491

(186) 18/12/2028

(111) 9080

(186) 06/04/2029

(111) 7062

(186) 28/04/2029

(111) 7063

(186) 28/04/2029

(111) 7065

(186) 29/04/2029

(111) 8748

(186) 07/05/2029

(111) 8880

(186) 08/06/2029

(111) 8881

(186) 08/06/2029

(111) 8918

(186) 11/06/2029

(111) 8962

(186) 14/06/2029

(111) 8358

(186) 16/07/2029

(111) 8153

(186) 23/07/2029

(111) 8698

(186) 13/12/2029

(111) 14686

(186) 30/05/2027

(111) 14915

(186) 13/06/2027

(111) 15516

(186) 13/06/2027

(111) 15260

(186) 19/09/2027

(111) 15637

(186) 09/10/2017

(111) 16227

(186) 05/11/2027

(111) 15299

(186) 20/11/2027

(111) 16163

(186) 23/11/2027

(111) 15163

(186) 12/12/2027

(111) 15132

(186) 12/12/2027

(111) 15539

(186) 24/12/2027

(111) 15067

(186) 04/01/2028

(111) 15034

(186) 09/01/2028

(111) 14983

(186) 01/02/2028

(111) 15044

(186) 06/02/2028

(111) 14967

(186) 04/03/2028

(111) 15536

(186) 04/03/2028

(111) 17921

(186) 01/04/2028

(111) 17162

(186) 23/04/2028

(111) 16320

(186) 07/10/2028
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(111) 16826

(186) 07/10/2028

(111) 16323

(186) 07/10/2028

(111) 16315

(186) 07/10/2028

(111) 17621

(186) 03/11/2028

(111) 16829

(186) 18/12/2028

(111) 17061

(186) 23/12/2028

(111) 19406

(186) 22/01/2029

(111) 18731

(186) 06/02/2029

(111) 17058

(186) 26/02/2029

(111) 17033

(186) 16/03/2029

(111) 16954

(186) 23/03/2029

(111) 23719

(186) 25/03/2029

(111) 16961

(186) 01/04/2029

(111) 16978

(186) 01/04/2029

(111) 16979

(186) 01/04/2029

(111) 16980

(186) 01/04/2029

(111) 16952

(186) 02/04/2029

(111) 17879

(186) 10/04/2029

(111) 17104

(186) 10/04/2029

(111) 17103

(186) 10/04/2029

(111) 17107

(186) 10/04/2029

(111) 17109

(186) 10/04/2029

(111) 17039

(186) 10/04/2029

(111) 17101

(186) 10/04/2029

(111) 17102

(186) 10/04/2029

(111) 17100

(186) 10/04/2029

(111) 17025

(186) 15/04/2029

(111) 16958

(186) 21/04/2029

(111) 16955

(186) 23/04/2029

(111) 17083

(186) 27/04/2029

(111) 17084

(186) 27/04/2029

(111) 17082

(186) 04/05/2029

(111) 17366

(186) 26/05/2029

(111) 18553

(186) 26/05/2029

(111) 17443

(186) 26/05/2029

(111) 17504

(186) 26/05/2029
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(111) 17377

(186) 29/05/2029

(111) 17530

(186) 10/06/2029

(111) 17260

(186) 11/06/2029

(111) 18683

(186) 17/06/2029

(111) 17523

(186) 23/06/2029

(111) 17292

(186) 25/06/2029

(111) 17276

(186) 26/06/2029

(111) 17360

(186) 29/06/2029

(111) 17293

(186) 29/06/2029

(111) 17275

(186) 01/07/2029

(111) 17271

(186) 03/07/2029

(111) 17442

(186) 08/07/2029

(111) 17382

(186) 09/07/2029

(111) 18121

(186) 09/07/2029

(111) 17432

(186) 14/07/2029

(111) 17386

(186) 15/07/2029

(111) 17270

(186) 15/07/2029

(111) 17267

(186) 15/07/2029

(111) 17264

(186) 15/07/2029

(111) 17259

(186) 15/07/2029

(111) 18823

(186) 31/07/2029

(111) 17363

(186) 04/08/2029

(111) 17239

(186) 07/08/2029

(111) 17514

(186) 21/08/2029

(111) 17610

(186) 17/09/2029

(111) 17472

(186) 05/10/2029

(111) 17470

(186) 09/10/2029

(111) 17489

(186) 02/11/2029

(111) 17933

(186) 10/12/2029

(111) 17476

(186) 18/12/2029

(111) 17755

(186) 23/12/2029

(111) 17992

(186) 23/12/2029

(111) 17991

(186) 23/12/2029
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2017/13

(45) 31/07/2019
(22) 14/09/2017

(28)
2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Горан Антевски and Љупчо Јовчевски
(73) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 13-03
(54) Опрема за дистрибуција на електрична енергија
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(21) ID 2019/10

(45) 31/07/2019
(22) 09/07/2019

(28)
2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) Димитар Петрески; Данијела Ќурчиева and Бобан Давков
(73) Друштво за производство трговија и услуги АРМОР ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Трета Македонска Бригада бр. 48, 1000 Скопје, , MK
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
(51) 02-02
(54) "ОБЛЕКА"
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(21) ID 2019/13

(45) 31/07/2019
(22) 18/07/2019

(28)
2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) Ертан Фејзулаи and Исак Фејзулаи
(73) Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги БЛОКАРА ДОО
експорт-импорт Гостивар ул. „ЈНА“ бб, Гостивар, MK
(51) 25-01
(54) "Декоративен блок"
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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)
23-03
23-03
23-03
12-11

(21)
MK/I/ 2017/32
MK/I/ 2017/35
MK/I/ 2018/1
MK/I/ 2018/33

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2017/32

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2017/35

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/ 2018/1

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd

MK/I/ 2018/33
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се
означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 868

(45) 31/07/2019

(21) ID 2017/32

(22) 25/12/2017

(18) 25/12/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски ( ул."Дејан Војвода" бр. 83 Охрид,)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски Бул. "Македонски просветители" 8,
Охрид
(51) 23-03
(54) "Печка"

(11) 869

(45) 31/07/2019

(21) ID 2017/35

(22) 25/12/2017
(18) 25/12/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски ( ул."Дејан Војвода" бр. 83 Охрид,)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски Бул."Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Бојлер"
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(11) 867

(45) 31/07/2019

(21) ID 2018/1

(22) 25/12/2017
(18) 25/12/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски ("Дејан Војвода" бр.83, Охрид,)
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Бојлер"
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(11) 870

(45) 31/07/2019

(21) ID 2018/33

(22) 27/12/2018

(18) 27/12/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30) CN2018303375770 27/06/2018 CN
(72) XIE YUXIAN (Building 2, no. 3089, Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District,
Shanghai, 201799 China)
(73) Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd
Building 2, no. 3089, Huqingping Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai, 201799
China, CN
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 12-11
(54) "Електричен скутер"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПБЈАВЕН ДИЗАЈН СППРЕД МЕДУНАРПДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)
23-03
23-03
23-03
12-11

(11)
868
869
867
870

ПРЕГЛЕД ПП НПСИТЕЛИ НА ПБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увозизвоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДПП
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увозизвоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДПП
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увозизвоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДПП
Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd
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(11) (21)
868

MK/I/ 2017/32

869

MK/I/ 2017/35

867

MK/I/ 2018/1

870

MK/I/ 2018/33
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ПБНПВУВАОА
(111) 603

(186) 29/06/2024

(111) 604

(186) 29/06/2024

(111) 777
(111) 786

(186) 08/07/2024
(186) 21/07/2024
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Гласник Бр.7/2019 - 31/07/2019

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
227. Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ
ул. Никола Вапцаров 2/4
1000 Скопје
тел. 389 2 3232243
е-меил. info@pp-if.com

ПРОМЕНИ
198. Влатко Величковски , адвокат
ул. Франклин Рузвелт бр. 1/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
e-mail: vlatkoadv@velickovski.com.mk
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. “Аминта Трети” бр. 33 а-01
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk
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