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

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

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

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

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

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

Патенти
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корисник (1) кој на документ (2) прилагоден

(51)
(11) 8467

(13) А

за приказ (3) кој овозможува селектирање на

(21) 2014/375

(22) 29/08/2014
(45) 31/08/2018

негови делови да изврши селекција (4) и
можност за коментар, преку активирање на

(73) ДОКСАУТ ДОО
Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, MK

модул за колаборација (5) во кој постои
можност за назначување на селектираниот

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

дел пришто внесувањето на контактите и
задолженијата кои ги имаат поврзани со

(72) Глигор Дачевски; Ѓорѓи Ќосев,; Кирил

определен дел од документот се генерира

Јакимовски; Златко Андоновски; Раде
Десподовски and Александар Ристов

листа на која автоматски се препраќа
датотека која го содржи документот и

(54) ПОСТАПКА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЗАДАЧИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТ

внесените коментари.

(57) Постапка за соработка помеѓу две лица
кои работат на еден документ која вклучува

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

(51) основен

(11)

(13)

8467

А

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

(51)

(11)

8467

ДОКСАУТ ДОО

(13)
А

ПРОМЕНИ
(11) 6677
(73) EngMab Sàrl
route de Perreux 1, 2017 Boudry, CH

ПРЕНОС
(11) 2128
(73) R.P.S. MECCANICA S.R.L.

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN
46285, US

Via L.Menarini, 41 40054
BUDRIO(BOLOGNA), IT

(11) 5707
(73) Synbra Propor B.V.

(11) 4173
(73) Eli Lilly and Company

Патенти

Zeedijk 25 (4871 NM) Etten-Leur,, NL
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СПОЈУВАЊЕ
(11) 1193

(73) Girbaud, Francois and Bachellerie,

(73) VESUVIUS USA CORPORATION

Marie-Therese

1404 Newton Drive Champaign, IL 61822,
US

2 Ennismore Gardens, London SW7 1NL,
GB and 2 Ennismore Gardens, London
SW7 1NL, GB

ПРЕСТАНОК
(11) 952
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH

(11) 1939
(73) MERCK SANTE
37 rue Saint-Romain F-69379 Lyon Cedex,
FR

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE
(11) 988
(73) Norgine BV

(11) 2255
(73) Pfizer Products Incorporated
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

Hogehilweg 7, 1011 CA Amsterdam ZO, NL
(11) 2429
(11) 1020
(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 1414

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften e.V
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE

(73) Boehringer Ingelheim International

(11) 2568
(73) BASF Aktiengеsellschaft

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

67056 Ludwigshafen, DE
(11) 3197

(11) 1532
(73) Wyeth Holdings Corporation
Five Giralda Farms / Madison, NJ 079400784, US

(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 3357
(73) YEDA RESEARCH AND

(11) 1512
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut

DEVELOPMENT CO., LTD.
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL

06340, US
(11) 1809

6|С т р а н а
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(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(51) C 07J 75/00
(11) 8497

(13) Т1

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(21) 2016/739

(22) 26/10/2016
(45) 31/08/2018

(72) PLATTEEUW, Johannes Jan; COELINGH
BENNINK, Herman Jan Tijmen; DAMEN,

(30) EPA11174509 19/07/2011 -- and
USP201161509168 19/07/2011 US

Franciscus Wilhelmus Petrus and VAN VLIET,
Michiel Christian Alexander

(96) 18/07/2012 EP12742968.6
(97) 28/09/2016 EP2734536

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕСТЕТРОЛ

(73) Donesta Bioscience B.V.

(57) , има уште патентни барања

Boslaan 11
3701 CH Zeist, NL

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61P 29/00, A

тоа што:

61P 37/06
(11) 8496

(13) Т1

(a) се врзува зa комплемент на човекова

(22) 27/10/2016
(45) 31/08/2018

компонента C5;
(Б) го инхибира расцепувањето на C5 во

(21) 2016/740

(30) US201461949932P 07/03/2014 US

фрагменти C5a и C5b; и

(96) 06/03/2015 EP15710396.1
(97) 17/08/2016 EP2970455

(В) се состои од: (i) тежок ланец CDR1 кој
содржи секвенца на амино киселина опишана

(73) Alexion Pharmaceuticals, Inc.
352 Knotter Drive

во SEQ ID NO: 23, (ii) со тежок ланец CDR2 кој
содржи аминокиселинска секвенца опишана во

Cheshire, CT 06410, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

SEQ ID NO: 19, (iii) со тежок ланец CDR3 ja
содржи секвенцата на амино киселина

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

прикажана во SEQ ID NO: 3, (iv) лесен ланец

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

CDR1 што содржи амино киселинска секвенца
наведена во SEQ ID NO: 4, (v) со лесен ланец

(72) ANDRIEN, Bruce, A., Jr.; SHERIDAN,
Douglas, L. and TAMBURINI, Paul, P.

CDR2 што содржи секвенцата на амино
киселина опишана во SEQ ID NO: 5, и (vi) лесен

(54) АНТИ-C5 АНТИТЕЛА СО ПОДОБРЕНА
ФАРМАКОКИНЕТИКА

ланец CDR3 што содржи секвенцата на амино
киселина е опишана во SEQ ID NO: 6.

(57) 1 Изолирано антитело или негов
фрагмент кој се врзува за антиген, назначен со

Патенти

, има уште 14 патентни барања
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(51) G 06F 1/16
(11) 8483
(21) 2017/797

(13) Т1

тело на куќиштето (4) за сместување на

(22) 18/10/2017
(45) 31/08/2018

преносниот медиа плеер; и продолжен
приклучок (24) прицврстен за куќиштето,

(30) US201161453375P 16/03/2011 US and

приклучокот вклучува:

US201213403729 23/02/2012 US
(96) 14/03/2012 EP12716127.1

хармоника (2) којашто формира конусен облик и

(97) 23/08/2017 EP2686751
(73) PopSockets LLC

може да се проширува кон надворешноста на
телото на куќиштето и да се вовлекува наназад

3033 Sterling Circle
Boulder CO 80301, US

кон телото на куќиштето,
подножје кое е поставено на периферниот

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

завршеток на хармониката, кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BARNETT, David B. and CARLSON,

хармониката содржи зидови (8, 10, 11, 12) низ
кои поминуваат флексибилни зглобови (9),

Lawrence E.
(54) ПРОДОЛЖЕН ПРИКЛУЧОК ЗА

зидовите се цврсти во однос на зглобовите, и е
конструиран и поставен (29) така што зидовите

ПРЕНОСЛИВ МЕДИА ПЛЕЕР
(57) 1 Куќиште за пренослив медиа плеер

остануваат во основа паралелни на оската на
хармониката кога хармониката е преклопена.

(100, 101) за сместување на преносниот медиа
плеер (200), кое што содржи:
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(51) A 61K 38/26, A 61K 9/20, A 61P 3/04, A 61P
3/10
(11) 8470
(21) 2017/977

(13) Т1
(22) 19/12/2017

(54) ЦВРСТИ СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
GLP-1 АГОНИСТ И СОЛ НА N-(8-(2ХИДРОКСИБЕНЗОИЛ)АМИНО)КАПРИЛНА
КИСЕЛИНА

(45) 31/08/2018
(30) EP10195285 16/12/2010 -- and
US201061425087P 20/12/2010 US

(57) 1 Цврст состав за орална примена кој што
содржи GLP-1 агонист и сол на N-(8-(2-

(96) 16/12/2011 EP11805824.7
(97) 13/12/2017 EP2651398

хидроксибензо-ил)амино)каприлна
киселина,
каде што количината на споменатата сол на N-

(73) Novo Nordisk A/S
Novo Allé 2880 Bagsværd, DK

(8-(2-хидроксибензоил)амино)каприлната
киселина
е
најмалку
0.6
mmol;

и

(74) Друштво за застапување од областа на

каде

е

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

семаглутид.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAUERBERG, Per; BJERREGAARD, Simon

, има уште 12 патентни барања

што

споменатиот

GLP-1

агонист

and NIELSEN, Flemming Seier

Патенти
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потпирање

(51)

(1.1),

кадешто

основата

или

(11) 8481

(13) Т1

елементот за потпирање (1.1) е произведен од

(21) 2018/35

(22) 16/01/2018
(45) 31/08/2018

пластика и се состои од потпора (2) добиена
како лиен дел од пластика и елемент за

(30) DE201110107302 06/07/2011 DE
(96) 29/06/2012 EP12174351.2

затворање кој го формира горниот дел на
основата или елементот за потпирање (1.1),

(97) 20/12/2017 EP2544246
(73) INOTECH Kunststofftechnik GmbH

кадешто најмалку еден проточен канал (4.1) е
формиран помеѓу потпората (2) е елементот за

Boschstraße 3 92507 Nabburg, DE

затворање,

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

елементот за затворање е еластичен пластичен
филм (9), кадешто пластичниот филм кои што

(72) Gleixner, Josef
(54) Комбиниран соларен модул

го формира елементот за затворање е поврзан
со потпората (2) барем по должината на

(57) 1 Комбиниран соларен модул со рамна, во
облик на плоча или суштинска основа во облик

најмалку еден проточен канал (4.1), кадешто
проточните канали (4.1) се излиени како

на плоча или елемент за потпирање (1.1), со

жлебови во потпората (2) добиена како лиен

најмалку еден проточен канал (4.1), формиран
во основата или елементот за подршка (1.1), за

дел од пластика и формираат целосен канал
или множество на индивидуални канали е се

медиум кој транспортира топлина и најмалку
еден фотоволтаичен модул (8, 8.1) на горната

запечатени на горната страна од потпората (2)
со помош на еластичен пластичен филм (9).

страна

, има уште 5 патентни барања

на

основата

или

(51) F 23J 15/06, F 23L 7/00
(11) 8480
(21) 2018/69

елементот

за

се

карактеризира

со

тоа

што

(13) Т1

(54) Систем за наполнување на мобилна
машина

(22) 25/01/2018
(45) 31/08/2018

(57)
1
Инсталација за гориво (41) за
наполнување на мобилна машина (3) со гасни

(30)

или течни горива (20), при што мобилната

(96) 22/01/2010 EP10151481.8
(97) 29/11/2017 EP2348254

машина содржи уред за изведување на
механичка работа и/или за производство на

(73) RV Lizenz AG
Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham, CH

електрична енергија од што се добива
потребната енергија за работа од оксидација на

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

карбонски горива (20) во продуктен газ (21) кој
се состои првенствено од јаглерод диоксид (24)

(72) Rüdlinger, Mikael

и вода (23), карактеризирано од средствата за
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отстранување на компресирани гасови (21),
особено јаглерод диоксид (24), од средство за

, има уште 1 патентни барања

складирање (15) на мобилната машина (3).

(51) E 05B 67/22, E 05B 47/00
(11) 8487
(13) Т1

споменатата осовина (20) помеѓу заклучена
позици¬ја и незаклучена позиција, при што

(21) 2018/100

споменатиот елемент за заклучување (22) е
формиран
со
вдлабнатина
(24);

(22) 05/02/2018
(45) 31/08/2018

(30) IL23249814 07/05/2014 IL
(96) 29/04/2015 EP15728612.1

резе
(26);
и
чивија за заклучување (16) формирана со жлеб

(97) 24/01/2018 EP3140478

(28),

(73) Mul-T-Lock Technologies Ltd.
P.O. Box 637 8110400 Yavne, IL

споме¬на¬тата чивија за заклучување (16)
поминува низ двата споменати прв и втор член

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

(12, 14), а споменатото резе (26) влегува во
споменатиот жлеб (28) но не влегува во

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

вдлабнатината
(24)
на
елементот
за
заклучување (22) така што споменатиот

(72) MATYKO, Adalbert

елемент за заклучување (22) го спре¬чува

(54) ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА БРАВА ЗА
ЗАКЛУЧУВАЊЕ

движењето на резето (26) и на споменатата
чивија за заклучување (16), а во незак¬лу¬чена

(57) 1 Брава за заклучување (10) која што се
состои
од:

позиција, споменатото резе (26) влегува во
споменатата вдлабнатина (24) на елемен¬тот

прв член (12) и втор член (14) кои што имаат

за заклучување (22), со што се овозможува
движење
на
споменатата
чивија
за

една или повеќе комплементарно оформени

заклучува¬ње

испакнатини (13) и вдлабнатини (15) кои што
одговараат
едни
на
други;
и

каде што споменатиот прв член (12) и
споменатата чивија за заклучување (16) се

брава за заклучување сместена во споменатиот
прв член (12), при што споменатата брава за

формирани со отвор за резето (41) и отвор за
чивијата
(43).

заклучување има електромеханички активатор
(18) со осовина (20) и елемент за заклучува¬ње

, има уште 5 патентни барања

(22)

поставен

Патенти

така

да

се

движи

каде

што

во

заклучена

позиција,

(16),

долж
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A
61P 29/00, A 61P 31/12
(13) Т1
(22) 18/05/2018

(11) 8468
(21) 2018/405

(45) 31/08/2018
(30) EP12187994 10/10/2012 -(96) 09/10/2013 EP13779766.8
(97) 28/02/2018 EP2906563

и негова фармацевтски прифатлива

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate Little Island, County
Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

арил опционално дополнително супституиран
од еден или повеќе супституенти независно

Werner; MC GOWAN, David Craig; LAST, Stefaan
Julien and PIETERS, Serge Maria Aloysius
(54) ПИРОЛО[3,2-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ И
ДРУГИ БОЛЕСТИ
1

Соединение

со

формулата

R1 е H, флуор или метил;
R2 е H, халоген или C1-3 алкил;
R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од

(72) RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard;
JONCKERS, Tim Hugo Maria; EMBRECHTS,

(57)

сол, солват или полиморф назначено со тоа,
што

(I)

одбрани од арилокси, халоген, арил,
алкиламино, диалкиламино, C1-6 алкил,
карбоксилна киселина, карбоксилен естер,
карбоксилен амид, нитрил, или C1-6 алкокси;
или
R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од
C1-6 алкен, C3-7 циклоалкил или C3-7
хетероциклоалкил; или
R3 е C1-6 алкил опционално супституиран од
C1-6 алкокси опционално дополнително
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супституиран од арил;

опционално дополнително супституиран од C1-

R4 е C1-8 алкил опционално супституиран од

6 алкил;

еден или повеќе супституенти независно
одбрани од хидроксил, C1-6 алкокси, C1-6

под услов да е исклучен 2-амино, 4-(Nбутиламино)-5-(алфаметилбензил)пироло[3,2-

алкил, C3-7 циклоалкил, C2-6 алкенил, арил,
хетероарил опционално дополнително

d]пиримидин.

супституиран од C1-6 алкил, и C3-7 циклоалкил

, има уште 5 патентни барања

(51) C 07K 14/55, C 07K 14/715, C 12N 15/62
(11) 8458
(13) Т1

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

(21) 2018/414

(72) ALVAREZ, Juan and CHAMOUN, Jean

(22) 21/05/2018

(45) 31/08/2018
(30) US201261657264P 08/06/2012 US;

(54) ЛИГАНДИ МОДИФИЦИРАНИ СО
ЦИРКУЛАРНА ПЕРМУТАЦИЈА КАКО

US201261657285P 08/06/2012 US;
US201261657378P 08/06/2012 US;

АГОНИСТИ И АНТАГОНИСТИ

US201261723081P 06/11/2012 US;
US201361778575P 13/03/2013 US and

(57) 1 Фузиониран полипептид кој што содржи
аминокиселини од 1 до 303 од НИЗА ИД БР: 26,

US201361778812P 13/03/2013 US

или ами-нокиселинска низа хомологна на нив

(96) 06/06/2013 EP13801437.8
(97) 21/03/2018 EP2859015

со најмалку 70% идентичност на низата на
аминокиселинско ниво кое што содржи

(73) Alkermes, Inc.
Waltham, MA 02451, US

циркуларно пермутиран IL-2 и има подобрена
селективност за IL-2Rβγ над IL-2Rαβγ во однос

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

на
дивиот
тип
, има уште 6 патентни барања

Патенти

IL-2.
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(51) C 07D 498/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00

циклоалкил;
кадешто R3 е независно избран при секое

(11) 8459
(21) 2018/415

(13) Т1
(22) 21/05/2018

јавување помеѓу H, алкил опционо заменет со
1, 2 или3 хало атоми, циклоалкил опционо

(45) 31/08/2018
(30) EP13382089 15/03/2013 --

заменет
m

со

1,

2

или
е1

3

хало атоми; и
или
2;

(96) 14/03/2014 EP14716910.6
(97) 28/02/2018 EP2970332

алкил е линеарно заситен јаглеводород кој има
до 10 јаглеродни атоми (C1-C10) или разгранат

(73) Fundación Centro Nacional de

заситен јаглеводород помеѓу 3 и 10 јаглеродни

Investigaciones Oncológicas Carlos III
C/ Melchor Fernandez Almagro 3 28029 Madrid,

атоми
(C3-C10);
циклоалкил е моно- или би- цикличен заситен

ES
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

C3-C10 јаглеводород, кој може опциони да биде
споен
со
арил
група;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) PASTOR FERNÁNDEZ, Joaquín;

или
цикло
алкил
е
адамантил;
хетероциклоалкил е C-врзан или N-врзан 3-10

FERNÁNDEZ-CAPETILLO RUIZ, Oscar;

член заситен моно или –би цикличен прстен кој

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Sonia; BLANCO
APARICIO, Carmen; RICO FERREIRA, María del

содржи 1,2 3 или 4 прстени на хетеро атоми
независно избрани помеѓу N, S и O, кадешто N

Rosario; TOLEDO LÁZARO, Luis Ignacio;
RODRÍGUEZ ARÍSTEGUÍ, Sonsoles; MURGA

или S атом во прстенот може да бие заменете
со кислород за да се создаде
N-оксид,

COSTA, Matilde; VARELA BUSTO, Carmen;
LOPEZ CONTRERAS, Andrés Joaquín; RENNER,

сулфоксид
или
сулфонска
група;
арил е фенил, бифенил или нафтил; и

Oliver; NIETO SOLER, María and CEBRIÁN

хетероарил е 5, 6, 9 или 10, 12, 13 или 14 член

MUÑOZ, David Alvaro
(54) ХЕМИСКИ ВИДОВИ

моно, би- или три- цикличен ароматичен
прстен, кој може да асодржи 1, 2, 3 или 4

(57) 1 Хемиски вид избран помеѓу соединение
на формула (I)

хетеро атоми на прстен независно избрани
помеѓу
N,
S
и
O;
кадешто кога R2 претставува алкил или
цикоалкил, споменатиот алкил или циклоалкил
е заменет со барем еден супституент избран
помеѓу (NR4)SO2R4, кадешто n е 0 или 1, OH и
CN; и споменатиот алкил или циклоалкил е
понатаму опционо заменет со 1 или 2
супституенти независно избрани помеѓу хало,
CN, COOR4, CF3, (C1-C6) алкил опционо
заменет со 1, 2 или 3 халот атоми или со 2
супституенти на поединечен атом кој е земен

кадешто

заедно со атом за кој се врзани создаваат
циклична структура избрана помеѓу циклоалкил

R1 претставува бициклчен хетероарил избран
од група која ја сочинуваат индазолил,

или хетеро циклоалкил опционо заменет со 1, 2
или 3 групи избрани помеѓу хало, C1-C4 алкил,

индолил, бензимидазолил и пиролопиридинил;
R2 е избран помеѓу NR3SO2R3, алкил и

C(O)C1-C4 алкил и C(O)O-C1-C4 алкил; кога R3
е избран помеѓу алкил, циклоалкиi и
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хетероциклоалкил, потоа споменатиот алкил,

хало атоми, циклоалкил опционо заменет со 1,

хетероциклоалкил и циклоалкил може опционо

2, или 3 хало атоми, и хетероциклоалкил

да бидат заменети при секое јавување со 1, 2,
3, 4 или 5 супституенти, кадешто супституенти

опционо заменет со 1, 2, или 3 хало атоми;
R4 е независно избран при секое јавување

се независно ибрани помеѓу хало, OH, CN,
COOR4, CF3, NR4R4, NR4COR4, (NR4)SO2R4,

помеѓу H, алкил, арил, хетероарил, циклоалкил
и хетероциклоалкил, кадешто алкил, арил,

кадешто n е 0 или 1, алкил опционо заменет со
1, 2, или 3 хало атоми, циклоалкил опционо

хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил е
опционо заменет со 1, 2, или 3 супституенти

заменет со 1,2 или 3 хало атоми, O-алкил

избрани помеу хало, алкил, O-алкил, N(C1-

опционо заменет со 1,2 или 3 хало атоми, и
кадешто два супституенти на поединечни атоми

C4алкил)2, N(C1-C4алкил)COC1-C4алкил, или
R4 група земени заедно со атом (и) за кој(и) се

може да бидат земени заедно со атом за кој се
врзани за да создадат циклична структура

врзани и создаваат хетероциклоалкил, опционо
заменет со 1, 2, или 3 хало атоми или, кадешто

избрана
помеѓу
циклоалкил
и
хетероциклоалкил опционо заменет со 1, 2 или

супституент кој содржи R4 група е присутен на
алкил, циклоалкил или хетероциклоалкил,

3 групи избрани помеѓу хало, C(O)C1-C4 алкил,

R4 група може да биде земена заедно со

C(O)O-(C1-C4 алкил) и C1-C4 алкил опционо
заменети со 1, 2, или3 хало атоми;

супституент на
хетероциклоалкил

секоја
бициклична
хетероарил
grupa
претставена со R1 може да биде опционо

хетероциклоалкил опционо заменет со 1, 2, или
3
хало
атоми;
и

заменета при секое јавување со 1, 2, 3, 4 или 5
супституенти независно избрани помеѓу хало,

R5 е независно избран помеѓу CO алкил, CO
арил
или
CO
хетероарил;

OH, CN, COOR4, CF3, NR4R4, NR4COR4,

И

(NR4)nSO2R4, кадешто n е 0 или 1, NHR5,
алкил опционо заменет со 1, 2, или 3 хало

солвати

атоми, O-алкил опционо заменет со 1, 2 или 3

, има уште 14 патентни барања

Патенти

нивни

алкил,

фармацевтски

циклоалкил или
за
создаде

прифатливи

и

соли,

стереоизомери.
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(51) C 07D 207/34, A 61K 31/40, A 61P 31/00
(11) 8469

(13) Т1

(21) 2018/416

(22) 21/05/2018
(45) 31/08/2018

или негов стереоизомерна или
таутомерна форма, назначено со тоа, што:
Секое X независно претставува CR7;

(30) EP13177926 25/07/2013 -- and
EP14171062 04/06/2014 --

R1, R2 и R3 се независно одбрани од групата
составена од Водород, Флуоро, Хлоро, Бромо, -

(96) 25/07/2014 EP14745111.6
(97) 21/02/2018 EP3024819

CHF2, -CH2F, -cF3, -CN, C1-C3алкил или C3C4циклоалкил;

(73) Janssen Sciences Ireland UC

R4 е Водород C1-C3алкил или C3-

Eastgate Village, Eastgate Little Island, County
Cork, IE

C4циклоалкил;
R5 е Водород;

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

R6 е одбрано од групата составена од C1C6алкил и 3-7 член заситен прстен што

(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie;
RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;

опционално содржи еден или повеќе
хетероатоми секој независно одбран од групата

PIETERS, Serge, Maria, Aloysius; VANDYCK,

составена од O, S и N, таков C1-C6алкил или 3-

Koen; ROMBOUTS, Geert and VERSCHUEREN,
Wim, Gaston

7 член заситен прстен опционално
супституиран со еден или повеќе супституенти

(54) ГЛУОКСАМИД СУПСТИТУИРАНИ
ПИРОЛАМИД ДЕРИВАТИ И НИВНАТА

одбрани од групата составена од Флуоро, C3C4циклоалкил, -OR8, оксо, -CN, -C(=O)-OR8, -

УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б

C(=O)-N(R8)2 или C1-C3алкил опционално
супституиран со еден или повеќе Флуоро;

(57) 1 Соединение со формулата (IA)

Секое R7 независно претставува водород, C3C4циклоалкил, -CN, Флуоро, Хлоро, Бромо или
C1-C3алкил опционално супституиран со еден
или повеќе Флуоро;
R8 претставува водород или C1-C3алкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
, има уште 10 патентни барања

(51) E 03F 5/04, A 47K 3/40
(11) 8460
(21) 2018/418

(13) Т1

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

(22) 21/05/2018
(45) 31/08/2018

(72) Dallmer, Johannes
(54) Уред за поден сливник сместен во

(30) DE20131001234 25/01/2013 DE
(96) 24/01/2014 EP14152444.7

близина на sидот
(57) 1 Уредот (1) за поден сливник сместен во

(97) 18/04/2018 EP2759646

близина на sидот, кој опфаќа

(73) Dallmer GmbH & Co. KG
Wiebelsheidestrasse 25 59757 Arnsberg, DE

- oтвор (8) za премин на вода во поден сливник,
при што уредот (1) е во прва насока (X)
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поиздолжена од во другата и третата насока (Y,

(8),

Z), кој што се управни со првата насока (X) и

н а з н а ч е н со т о а, што уредот (1) на

меѓусебно, при што првата насока (X) е во
вградена состојба во уредот (1) паралелно со

другиот крак (5) понатаму ја опфаќа горната
плоча (14), која што нема наклон и која што

линија на спојување на подот и sидот во
близина на на сливникот, а третата насока (Z)

преминува по должина на челните рабови и
долж на предниот раб на другиот крак (5), што

oдговара на вертикалата, при што отворот (8)
се протега во првата насока (X), a во насоката

наклонетата горна плоча (15, 20) опфаќа две
горни плочи (15), кои што се во првата насока

(X) e поиздолжена него во другата насока (Y),

(x) наклонети кон отворот (8) и кои што се

- најмалку една наклонета плоча (15, 20), која
што е во вградена состојба на уредот (1)

протегаат ограничено кон првиот крак (4) oд
челните рабови на не наклонетата горна плоча

горната плоча и која е наклонета по
хоризонтала, така да водата може да тече низ

(14) кон отворот (8), и што наклонетата горна
плоча (15, 20) понатаму опфаќа две други горни

најмалку една наклонета горна плоча (15, 20)
кон отворот (8),

плочи (20), каде што секоја од нив се протега
помеѓу не наклонетата горна плоча (14) и плоча

- eден прв, во вградена состојба, во суштина

(15) соседни на првиот крак (4) во насока на

вертикален крак (4),
- eден друг, во вградена состојба во суштина

капакот (19), при што двете горни плочи (20) кои
што се протегаат помеѓу не наклонетата горна

хоризонтален крак (5), при што најмалку една е
наклонета, во употребната положба, горната

плоча (14) и плоча (15) соседни на првиот крак
(4), имаат во употребната положба наклон кон

плоча (15, 20) сместена на другиот крак (5) и
при што отворот (8) е изведен на другиот крак

хоризонталата во првата и другата насока (X,
Y).

(5),
- капакот (19), кој делумно го прекрива отворот

Патенти

, има уште 7 патентни барања
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(51) C 07D 213/70, C 07D 405/04, C 07D 403/04,
C 07D 401/04, C 07D 241/18, C 07D 239/38, C

атом кон којшто тие се сврзани, формираат 3-,
4-, 5- или 6-член прстен, опционално содржат

07D 417/04, A 61K 31/4965, A 61K 31/444, A 61K
31/44, A 61P 9/12, A 61P 9/00, A 61P 19/06

еден или два хетероатоми избрани од O, N и
S;

(11) 8461

(13) Т1

M е H, C1-3 алкил или фармацевтски

(21) 2018/419

(22) 21/05/2018
(45) 31/08/2018

прифатлив катјон;
X1 е N, CH, C(халоген) или C(C1-C4 алкил);

(30) US20100355491P 16/06/2010 US
(96) 15/06/2011 EP15166826.6

X2 е N или CH;
X3 е N, CH, C(халоген) или C(C1-C4 алкил );

(97) 04/04/2018 EP2975025
(73) Ardea Biosciences, Inc.

X4 е N или CH; кадешто еден од X1, X2, X3 или
X4 е N;

9390 Towne Centre Drive San Diego CA 92121,

Y1 е N или CR1;

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Y2 е N или CR2;
R1 е H, CF3, CH3, OCH3, F или Cl;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ouk, Samedy; Gunic, Esmir and Vernier,

R2 е H, метил, етил, пропил, изопропил, tertбутил, циклопропил, циклобутил, CF3, OH,

Jean-Michel
(54) ТИОАЦЕТАТНИ СОЕДИНЕНИЈА,

OCH3, етокси, SH, SCH3, SCH2CH3, CH2OH,
C(CH3)2OH, Cl, F, CN, COOH, COOR2’, CONH2,

СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

CONHR2’ или SO2NH2; кадешто R2’ е H или

(57) 1 Соединение со формула (I):

C1-3 алкил ;
R3 е H, халоген, -CN, C1 до C6 алкил , C1 до C6
алкокси; и
R4 е H, халоген, -CN, C1 до C6 алкил , C1 до C6
алкокси; или
R3 и R4 заедно со јаглеродниот атом кон којшто
тие се сврзани формираат опционално
супституиран 5- или 6- член прстен, опционално
коишто содржат еден или два хетероатоми
избрани од O, N и S, кадешто споменатиот 5или 6-член прстен е заситен, незаситен или
ароматичен прстен;
под услов кога соединението со формула (I) не
е 1-(3-(4-цијанофенил)пиридин-4илтио)циклопропанкарбоксилна киселина.

кадешто:
Ra и Rb се избрани од H, халоген, C1 до C6
алкил; или Ra и Rb, заедно со јаглеродниот
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(51) B 02C 17/18, B 02C 25/00, B 02C 17/24

цевка (6), кој се карактеризира со тоа што,

(11) 8462

(13) Т1

-

Од

претходно

детерминирана

(21) 2018/420

(22) 21/05/2018
(45) 31/08/2018

ротациона положба (28) претходно усвоена,
брусната цевка се ротира наназад, без погон,

(30) EP14161257 24/03/2014 -(96) 12/03/2015 EP15711688.0

поради силата на тежината (30) на адхезивното
полнење (22), при што се детектира најмалку

(97) 07/03/2018 EP3094409
(73) Siemens Aktiengesellschaft

една променлива односно варијабла на
состојбата на придвижување (40) на брусната

Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München,

цевка,

DE
(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

Во текот на ротацијата наназад,
брусната цевка (6) се закочува, како функција

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(72) BÖHNLEIN, Rudolf; MENSING, Dirk;

на детектираната најмалку една променлива на
состојбата на придвижување (40) со цел

THUILOT, Jürgen and WACKER, Bernd
(54) Ослободување на адхезивно полнење

ослободување на адхезивно полнење (22) од
внатрешниот ѕид (20) на брусната цевка.

и

од внатрешен ѕид на брусна цевка
(57) 1 Метод за ослободување на адхезивно
полнење (22) од внатрешен ѕид (20) на брусна

Патенти

, има уште 14 патентни барања
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1

Производ којшто содржи спремен за

(51) A 61K 9/08, A 61K 47/02, A 61K 31/4174, A

(57)

61P 29/00, A 61P 25/22, A 61P 9/12, A 61P 23/02

употреба

течен

фармацевтски

состав

за

(11) 8463

(13) Т1

парентерална администрација кај субјект,
составот којшто содржи дексмедетомидин или

(21) 2018/422

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

негова фармацевтска прифатлива сол со
концентрација од околу 4 mg/ml и натриум

(30) US201213343672 04/01/2012 US
(96) 18/06/2012 EP12823234.5

хлорид со
тежински

концентрација

(97) 11/04/2018 EP2648520

производот е добиен со: распоредување и

(73) Hospira, Inc.
275 North Field Drive Lake Forest, Illinois

запечатување на составот во рамките на
стаклен контејнер и завршна стерилизација на

60045, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

составот
кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROYCHOWDHURY, Priyanka and

фармацевтски состав е администриран кај
субјект
без
дилуција.

во
спремниот

од

околу 0.90
проценти,

автоклав,
употреба течен

за

CEDERGREN, Robert, A.
(54) ДЕКСМЕДЕТОМИДИН ПРЕДХОДНО
ИЗМЕШАНА ФОРМУЛАЦИЈА

, има уште 3 патентни барања

(51) A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61K 45/06,

(57)

A 61P 35/00
(11) 8464

морфолинилметил)-1H-пирол-2-ил] метилен}-2оксо-2,3-дихидро-1H-индол-5-ил)метил]-1,3-

(21) 2018/423

(13) Т1
(22) 23/05/2018
(45) 31/08/2018

1

Комбинација

тиазолидин-2,4-дион

помеѓу 3-[(3-{[4-(4-

со

формулата

(I):

(30) FR20150057412 31/07/2015 FR
(96) 29/07/2016 EP16181821.6
(97) 28/02/2018 EP3124025
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) BURBRIDGE, Michaël, Frank; CATTAN,

и неговите Z или E изомери и/или додатни соли

Valérie and JACQUET-BESCOND, Anne
(54) КОМБИНАЦИЈА ПОМЕЃУ 3-[(3-{[4-(4-

база и човечки епидермален рецептор на
факторот на раст (EGFR) тирозин киназа

МОРФОЛИНИЛМЕТИЛ)-1H-ПИРОЛ-2ИЛ]МЕТИЛЕН}-2-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-

инхибитор.

ИНДОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ]-1,3-ТИАЗОЛИДИН-2,4-

, има уште 9 патентни барања

со фармацевтски прифатлива киселина или

ДИОН И EGFR ИНХИБИТОР НА ТИР-КИНАЗА
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(51) F 24J 2/20, F 24J 2/52, F 24J 2/50, F 24J
2/46
(11) 8465
(21) 2018/424

- оддалечен заден ѕид (3) поставен на задната
страна од подлогата на носачот (1),

(13) Т1
(22) 23/05/2018

- најмалку една заптивка (15) по можност на
работ што е спроведен помеѓу подлогата на

(45) 31/08/2018

носачот (1) и задниот ѕид (3) со цел за да се

(30) CH20100070210 07/05/2010 CH
(96) 09/05/2011 EP11720369.5

формира простор за разменување на топлина
(4) преку кој може да тече топлотен пренос на

(97) 28/02/2018 EP2567410
(73) Bluesolar AG

медиум
и

Dufourstrasse 31 8008 Zürich, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

- мноштво средства за фиксирање (21, 23, 57)
што го држат задниот ѕид (3) и подлогата на

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

носачот (1) заедно,

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

се карактеризира со тоа што

(72) Ramani, Ditran
(54) ХИБРИДЕН КОЛЕКТОР

средствата за фиксирање се завртки (21, 23,
57) што се водат низ соодветно наредени пар

(57) 1 Хибриден колектор со
- најмалку една фотоволтаична ќелија (2) која

отвори за премин (5) обезбедени на подлогата
на носачот (1) и задниот ѕид (3)

се става помеѓу две носачки плочи направени
од стакло или пластика така што е дефинирана
подлогата на носачот (1)

Патенти

, има уште 14 патентни барања

21 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

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

(57)

1

Антитело или антиген врзувачки

(13) Т1
(22) 23/05/2018

фрагмент од истото способно за врзување
пролактин рецептор (PRLR), содржи антиген

(45) 31/08/2018
(30) US201261745707P 24/12/2012 US

врзувачки домен со барем два променливи
домен CDR комплети одбрани од групата

(96) 23/12/2013 EP13821368.1

составена

(97) 28/02/2018 EP2935331
(73) AbbVie Inc.

(1) било кој од CDR комплетите со променлив
домен на тежок ланец СЕК ИД Бри:40, 41 и 42

North Chicago, IL 60064, US
(74) Друштво за застапување од областа на

или СЕК ИД Бри:46, 47 и 42, и CDR комплетот
со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Бри:49,
50
и
51;
(2) било кој од CDR комплетите со променлив

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

домен на тежок ланец СЕК ИД Бри:56, 57 и 58

(72) ANDERSON, Mark; ZHANG, Qian; WANG,
Jieyi; THAKUR, Archana; CHAO, Debra; HSIEH,

или СЕК ИД Бри: 62, 63 и 58, и CDR комплетот
со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД

Chung-Ming; REILLY, Edward, B.;
DIGIAMMARINO, Enrico, L.; LONGENECKER,

Бри
65,
66
и
67;
(3) било кој од CDR комплетите со променлив

Kenton, L.; JUDGE, Russell, A.; EGAN, David, A.
and HUTCHINS, Charles, W.

домен на тежок ланец СЕК ИД Бри: 71, 72 и 73
или СЕК ИД Бри: 71, 77 и 73, и CDR комплетот

(54) ПРОЛАКТИН РЕЦЕПТОР ВРЗУВАЧКИ

со променлив домен на лесен ланец СЕК ИД

ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

Бри:

(11) 8466
(21) 2018/425

22 | С т р а н а

од:

79,

80

и

81;
Патенти

и
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(4) било кој од CDR комплетите со променлив

СЕК

ИД

Бри:

92,

93

и

94.

домен на тежок ланец СЕК ИД Бри:85, 86 и 87
или СЕК ИД Бри: 149, 150 и 87, и CDR
комплетот со променлив домен на лесен ланец

, има уште 33 патентни барања

(51) E 02B 3/10, E 02B 3/16, E 02B 3/14, E 02B

Bredaseweg 185 4872 LA Etten-Leur, NL

3/12
(11) 8471

(13) Т1

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

(22) 23/05/2018
(45) 31/08/2018

(72) SCUERO, Alberto, Maria
(54) ПОСТАПКА И СИСТЕМ ЗА

(21) 2018/428

(30) IT2014MI00766 24/04/2014 IT
(96) 23/04/2015 EP15719658.5

АНКЕРИСУВАЊЕ НА ВОДОИЗАЛАЦИОНИ
ОБЛОГИ ЗА ГРАНИЧНИЦИ НА

(97) 28/02/2018 EP3134579

ХИДРАУЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

(73) Carpi Tech B.V.

(57) , има уште патентни барања

Патенти
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(51) A 61F 6/14, A 61K 31/196, A 61K 31/565, A

за доставување содржи конструкција на телото

61K 31/567, A 61K 31/195, A 61K 31/569, A 61K
9/00, A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A

и најмалку еден резервоар кој содржи јадро и
мембрана што го обвива јадрото, јадрото и

61P 15/18, A 61P 7/04
(11) 8472

(13) Т1

мембраната во суштина се состојат од ист или
различен полимерски состав, карактеристичен

(21) 2018/429

(22) 28/05/2018

со тоа, што наведениот интраутерински систем

(45) 31/08/2018
(30) EP20080397516 03/07/2008 --

за доставување содржи левоногестрел и
дополнително
индометацин
способен
за

(96) 01/07/2009 EP14193392.9
(97) 25/04/2018 EP2905014

спречување или
ендометријално

(73) Bayer Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI

левоногестрелот и индометацин се во одделни
резервоари и полимерните композиции на

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

јадрото и мембраната се избрани од групата

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Duesterberg, Bernd; Ahola, Manja; Pihlaja,

составена
- полимерен

Jyrki; Lyytikäinen, Heikki; Jukarainen, Harri;
Kleemola, Satu; Parkatti, Tero; Valo, Tuula;

(диметилсилоксан),
- полимерен состав кој содржи силоксенбезен

Gröticke, Ina; Lindenthal, Bernhard and Fuhrmann,
Ulrike

полимер кој содржи 3,3,3-трифлуоропропил
групи прикачени на Si-атомите на единиците на

(54) Интраутерински систем на дозирање за

силоксан,

контрацепција
(57) 1 Интраутерински систем за дозирање за

- полимерска композиција која содржи поли
(алкилен оксид) групи, при што споменатите

контролирано
ослободување
на
левоноргестрел во текот на подолг временски

поли (алкилен оксид) групи се присутни како
графтови или блокови поврзани со алкокси, со

период и на ниво кое е потребно за
контрацепција, при што интраутериниот систем

силикон-јаглеродни
врски
поврзани
со
полисилоксан, или мешавина од овие форми, и
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супресија на нередовно
крварење,
при
што

состав

кој

содржи

од
поли

Патенти

Гласник Бр. 8/2018

-

комбинација

31 Август 2018

од

најмалку

две

од

нив.

, има уште 3 патентни барања

(51) C 07D 403/04, C 07D 417/04, C 07D 251/18,
C 07D 251/26, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C
07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/04, C 07D
413/12, A 61K 31/53, A 61P 35/00
(11) 8473
(21) 2018/430

(13) Т1
(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018
(30) US201261584214P 06/01/2012 US
(96) 05/01/2013 EP13733752.3
(97) 04/04/2018 EP2800743
(73) Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street Cambridge, MA 02139, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SALITURO, Francesco G.; YAN, Shunqi;

каде што:
прстенот A е незадолжително заменет
моноцикличен хетероарил селектиран од
оксазолил, изоксазолил, пиридинил,
пиримидинил, пиразинил, и тиазолил, каде што

CIANCHETTA, Giovanni; DELABARRE, Byron;
POPOVICI-MULLER, Janeta; SAUNDERS, Jeffrey

прстенот A е неза¬дол¬жително заменет со
најмногу до два супституенти независно

O.; TRAVINS, Jeremy M.; GUO, Tao and ZHANG,

селектирани од хало, -C1-C4 алкил, -C1-C4
халоалкил, -C1-C4 хидроксиалкил, -NH-S(0)2-

Li
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ МЕТОДИ ЗА
УПОТРЕБА

(C1-C4 алкил), -S(0)2NH(C1-C4 ал¬кил), -CN, S(0)2-(C1-C4 алкил), C1-C4 алкокси, -NH(C1-C4
алкил), -OH, -OCF3, -CN, -NH2, -C(O)NH2, -

(57) 1 Соединение кое што има Формула I или
негова фармацевтски прифатлива сол или

C(O)NH(C1-C4алкил), -C(O)-N(C1-C4Алкил)2, и
циклопропил незадолжително заменет со OH;

хидрат:

прстенот B е незадолжително заменет 6 член
моноцикличен арил или моноцикличен
хете¬роарил;

Патенти
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R1 и R3 се секој независно селектирани од

или CO2H;

водород, C1-C4алкил, C1-C4 халоалкил, -O-C1-

секој R6 е независно селектиран од водород и

C4 ал¬кил, и CN, каде што кој било алкил дел
од R1 е незадолжително заменет со -OH, NH2,

C1-C6 алкил; и
Q е селектиран од арил, хетероарил,

NH(C1-C4алкил), или N(C1-C4 алкил)2;
R2 е селектиран од: -(C1-C6 алкил), -(C2-C6

карбоциклил и хетероциклил, од кои секој е
незадол¬жи¬телно заменет; или

алкенил или алкинил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)(C1-C6 ал¬килен)-O-(C1-C6 алкил), -(C1-

R1 и R3 се незадолжително земени заедно со
јаглеродниот атом за кој што тие се закачени за

C6алкилен)-N(R6)-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6

да формираат C(=O), или

алкилен)-N(R6) (R6), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)S(O)1-2-(C1-C6 алкил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-

R1 и R2 се незадолжително земени заедно за
да формираат заменет карбоциклил, или

S(O)1-2-(C0-C6 алкил)-Q, -(C1-C6 алкилен)S(O)1-2-N(R6)(R6), -(C1-C4 алкилен)-S(O)1-2-

неза¬дол¬жително заменет хетероциклил;
a. кога прстенот A е незадолжително заменет

N(R6)-(C1-C6 алкилен)-Q, -C(O)N(R6)-(C1-C6
алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-O-(C1-C6алкил),

пиридил и прстенот B е незадолжи¬тел¬но
заменет фенил; тогаш делот од соединението

-C(O)N(R6)-(C1-C6 алкилен)-C(O)-(C0-C6

претставен со -NH-C(R1)(R2)(R3) не е -

алки¬лен)-O-(C0-C6 алкилен)-Q, -(C1-C6
алкилен)-O-C(O)-(C1-C6 алкил), -(C1-

NH(CH2)-арил;
б. кога прстенот A е пиридин-3-ил

C6алкилен)-O-C(O)-(C0-C6 алкил)-Q, -(C1-C6
алкилен)-O-(C1-C6алкил), -(C1-C6 алкилен)-O-

незадолжително заменет со еден или повеќе
суп¬ституенти селектирани од хало, метил или

(C1-C6 алкилен)-Q, -(C0-C6 ал¬ки¬лен)-C(O)(C0-C6 алкилен)-O-(C1-C6 алкил), -(C0-C6

CF3, и прстенот B е фенил незадолжи¬тел¬но
заменет со еден или повеќе супституенти

алкилен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-O-(C1-C6

селектирани од хало, метил, CF3; меток¬си,

алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C1-C6
алкил), -(C1-C6 алкилен)-O-C(O)-(C0-C6

или CH=C(фенил)CN; тогаш делот од
соединението претставен со -NH-C(R1)(R2)(R3)

алкилен)-Q, -(C0-C6 алкилен)-C(O)N(R6)-(C1-C6
алкил), -(C0-C6 алкилен)-C(O)N(R6)-(C0-C6

е поинаков од -NH(C1-C8 алкилен)-N(Ra)(Ra), NH-1-(аминометил)циклопентилметил, -NH-4-

алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-N(R6)C(O)-(C1-C6
алкил), -(C1-C6 алкилен)-N(R6)C(O)-(C0-C6

(аминометил)циклохексилметил, каде што секој
Ra е водород, C1-C4 алкил или два Ra се

алкилен)-Q, -(C0-C6 алки¬лен)-S(O)0-2-(C1-C6

земени заедно со азотот за кој што тие се

алкил), -(C0-C6 алкилен)-S(O)0-2-(C0-C6
алкилен)-Q, -(C1-C6 алкилен)-N(R6)-C(O)-N(R6)-

обично врзани за да формираат морфолин-4-ил
или пиперидин-1-ил;

(C1-C6 алкил), -(C0-C6 алкилен)-Q, -(C0-C6
алкилен)-C(O)-(C1-C6 алкил), -(C0-C6

в. соединението е поинакво од:
4-((4-((фуран-2-илметил)амино)-6-(пиридин-4-

алки¬лен)-C(O)-(C0-C6 алкилен)-Q, каде што:
која било алкил или алкилен половина присутна

ил)-1,3,5-триазин-2-ил)амино)фенол,
и

во R2 е незадолжително заменета со еден или

2-хлоро-4-(метилсулфонил)-N-[4-(фениламино)-

повеќе -OH, -O(C1-C4 алкил) или хало;
која било крајна метил половина присутна во

6-(2-пиридинил)-1,3,5-триазин-2-ил]-бензамид.

R2 е незадолжително заменета со -CH2OH,
CF3, -CH2F, -CH2Cl, C(O)CH3, C(O)CF3, CN,

, има уште 16 патентни барања
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(51) C 07D 491/14, A 61K 31/519, A 61P 35/02
(11) 8474
(21) 2018/431

(13) Т1
(22) 28/05/2018

или неговата фармацевтски прифатлива сол,
во која:
W e O, N-H, N-(C1-C10 алкил) или S;
секое X независно е CH или N;

(45) 31/08/2018
(30) GB20140002431 12/02/2014 GB

R1 e 5- дo 7-член заситен или незаситен,
опционо супституиран хетероцикл кој содржи

(96) 12/02/2015 EP15707168.9

најмалку 1 хетероатом одбран од N или O;

(97) 28/03/2018 EP3105233
(73) Karus Therapeutics Limited

R2 e LY;
секое L e директна врска, C1-C10 aлкилен, C2-

Genesis Building Library Avenue Harwell
Campus Oxfordshire OX11 0SG, GB

C10 aлкенилен или C2-C10 aлкинилен;
Y e oпционо супституиран фузиониран,

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

премостен или спироцикличен не-ароматизиран
5-12-член хетероцикл кој содржи до 4

(72) SHUTTLEWORTH, Stephen Joseph; CECIL,

хетероатоми одбрани од N или O; a

Alexander Richard Liam and SILVA, Franck
Alexandre

секое R3 независно е H, C1-C10 aлкил, халоген,
флуоро C1-C10 aлкил, O-C1-C10 aлкил, NH-C1-

(54) ТРИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

C10 aлкил, S-C1-C10 aлкил, O-флуоро C1-C10
aлкил, NH-aцил, NH-C(O)-NH-C1-C10 aлкил,

ФОСФОИНОЗИТИДНИ 3-КИНАЗИ
(57) 1 Соединение на формула I:

C(O)-NH-C1C10 aлкил, aрил или хетероарил.
, има уште 14 патентни барања

(51)
(11) 8476
(21) 2018/432

(13) Т1

21200 Raisio, FI
(74) Друштво за застапување од областа на

(22) 28/05/2018
(45) 31/08/2018

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(30) EP12397519 20/06/2012 -- and FI20120031

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

31/01/2012 FI
(96) 31/01/2013 EP13707419.1

(72) HOLMA, Merja
(54) ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ПРОЦЕС ЗА

(97) 07/03/2018 EP2809176
(73) Benemilk Ltd

НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА

Патенти
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(57) 1 Храна која што содржи конвенционални

90%, а мешавината од масни киселини ги

хранливи состојки и конвенционални адитиви и

содр¬жи следните масни киселини, во %:

други по-мошни агенси, што се карактеризира
со тоа што храната има внатре, и на нејзината

C16:0

60-100

површина чес-тич¬ки од суров материјал кои
што содржат протеин и јагленохидрати,

C18:0
C18:1

0-30
0-10

мешавина од масни кисе-лини во количина од
1-10% според тежината на храната, каде што

други
0-10
трансмасни киселини 0-2.

содржината на заситените масни кисе¬ли¬ни во
мешавината од масни киселини е повеќе од

, има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 35/00

(54) 2-АМИНО-6-ФЛУОРО-N-(5-ФЛУОРО-4-(4(4-(ОКСЕТАН-3-ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-

(11) 8477
(21) 2018/433

(13) Т1
(22) 28/05/2018

КАРБОНИЛ)
ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)ПИРИДИН-3-

(45) 31/08/2018
(30) US201261734726P 07/12/2012 US;

ИЛ)ПИРАЗОЛО[1,5АЛФА]ПИРИМИДИН-3КАРБОКСАМИД

US201361787568P 15/03/2013 US and

КАКО ИНХИБИТОР НА ATR КИНАЗА

US201361868132P 21/08/2013 US
(96) 06/12/2013 EP13811716.3

(57) 1 Соединение кое што ја има структурата

(97) 07/03/2018 EP2941432
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

I-G-32:

Boston, MA 02210, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CHARRIER, Jean-Damien; KNEGTEL,
Ronald; BOYALL, Dean; FRAYSSE, Damien;
PIERARD, Francoise; PINDER, Joanne;
DURRANT, Steven; KAY, David; AHMAD, Nadia;
DAVIS, Chris; DAVIS, Rebecca; ETXEBARRIA I
JARDI, Gorka; JIMENEZ, Juan-Miguel;
MIDDLETON, Donald; ODONNELL, Michael;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

PANESAR, Maninder; SHAW, David; STORCK,
Pierre-Henri; STUDLEY, John and TWIN, Heather

, има уште 30 патентни барања
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(51) C 07D 263/48, C 07D 413/12, C 07D 401/12,

назначено со тоа, што:

C 07D 213/73, C 07D 237/20, C 07D 239/42, C

(A) е арилна или хетероарилна група, каде што

07D 241/20, C 07D 253/07, C 07D 261/14, C 07D
417/12, C 07D 271/07, C 07D 271/113, C 07D

наведената арилна или хе¬те¬ро¬а-рил¬на
група има n супституенти (R3);

277/40, C 07D 285/08, C 07D 285/12, C 07D
285/135, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A 61K

(B) e –O-CH2-фенил или фенил, каде што
наведениот фенил или фенилна сре¬ди-на

31/422
(11) 8478

(13) Т1

којашто се содржи во наведениот –O-CH2фенил има n супституенти (R2);

(21) 2018/434

(22) 28/05/2018

(D) е моноциклична хетероарилна група, каде

(45) 31/08/2018
(30) EP10171342 29/07/2010 --; EP11160728

што наведената хетероарилна гру-па има еден
супституент (R1) и, додатно, каде што

31/03/2011 --; EP11160731 31/03/2011 -- and
EP11160738 31/03/2011 --

наведената хетероарилна гру-па е ковалентно
поврзана со остатокот од молекулата преку

(96) 27/07/2011 EP11749119.1
(97) 04/04/2018 EP2598482

јаглероден атом на прс¬тенот;
(R1) e –NH2;

(73) Oryzon Genomics, S.A.

секој (R2) е независно одбран од алкил,

Carrera de San Jerónimo 15, 2nd Floor 28014
Madrid, ES

алкенил, алкинил, циклил, амино, амидо, Cамидо, алкиламино, хидроксил, нитро, хало,

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

халоалкил, халоалкокси, цијано, сул¬финил,
сулфонил, сулфонамид, алкокси, ацил,

(72) ORTEGA MUÑOZ, Alberto; FYFE, Matthew,
Colin, Thor; MARTINELL PEDEMONTE, Marc;

карбоксил, карбамат или уреа;
се¬кој (R3) е независно одбран од алкил,

TIRAPU FERNANDEZ DE LA CUESTA, Iñigo and

алкенил, алкинил, циклил, амино, амидо, C-

ESTIARTE-MARTÍNEZ, Maria de los Ángeles
(54) ИНХИБИТОРИ НА ДЕМЕТИЛАЗА LSD1

амидо, алкиламино, хидроксил, нитро, хало,
халоалкил, халоалкокси, цијано, сул¬финил,

ЗАСНОВАНИ НА АРИЛЦИКЛОПРОПИЛАМИН
И НИВНА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

сулфонил, сулфонамид, алкокси, ацил,
карбоксил, карбамат или уреа; и

(57) 1 1.
Соединение со формулата (I)
или негова фармацевтски прифатлива сол или

n е независно 0, 1, 2, 3 или 4.

солват:

, има уште 28 патентни барања

Патенти
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(51) C 07D 401/06, C 07D 409/14, A 61K

халоалкилкарбонил;

31/4439, A 61P 35/00, A 61P 9/00

n е 0, 1, 2 или 3;

(11) 8475
(21) 2018/436

(13) Т1
(22) 28/05/2018

R4 е фенил опционално супституиран со 0, 1, 2
или 3 независни R8;

(45) 31/08/2018
(30) US201161569279P 11/12/2011 US and

R5 е H, алкил, фосфато, фосфито,
алкоксифосфато, или -C(O)алкил опционално

US201261701370P 14/09/2012 US
(96) 10/12/2012 EP12858190.7

супституиран со 1 или 2 амино;
R6 е независно H или алкил;

(97) 28/02/2018 EP2788343

R7 е независно H, опционално супституиран

(73) Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc.
4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham,

алкил, или опционално супституиран
арилалкил;

NC 27703, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секое R8 е независно циано, халоалкил,
алкокси, хало, или халоалкокси;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOEKSTRA, William, J. and YATES,

секое R9 е независно H, алкил, -C(O)алкил, C(O)H, -C(O)халоалкил, опционално

Christopher, M.

супституиран арилалкил, или опционално

(54) МЕТАЛОЕНЗИМ ИНХИБИТОРНИ
СОЕДИНЕНИЈА

супституиран халоалкил;
секое R10 е независно H, опционално

(57) 1 Соединение со формулата (I),
назначено со тоа, што:

супституиран алкил, опционално супституиран
арил, опционално супституиран
хетероциклоалкил, или опционално
супституиран арилалкил;
Ar2 е
R11 е опционално супституиран фенил,

R1 е хало;
R2 е хало;
секое R3 е независно циано, халоалкил,
алкокси, хало, халоалкокси, хидрокси, амино, NR6R9, -SR10, -C(O)R10, опционално
супституиран халоалкил, опционално
супституиран арилалкокси, -C(O)NR6R7, CH(OH)-халоалкил, опционално супституиран
алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, изоциано,
циклоалкиламинокарбонил, опционално
супституиран арилоксиалкил, опционално
супституиран арилалкилтио, халоалкилтио,
опционално супституиран арилалкилсулфонил,
опционално супституиран арилалкилсулфинил,
опционално супституиран хетероарилалкокси,
опционално супституиран
арилтиоалкилфенилтиоалкил, или
30 | С т р а н а

опционално супституиран тиенил, пиролил,
фуранил, опционално супституиран пиридил,
опционално супституиран индолил, опционално
супституиран бензофуранил, или
R12 е R4, -C(O)R4, -C(O)R7, -SO2R4;
MBG е тетразолил;
каде што “супституиран” на сите појавувања се
однесува на алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, хетероциклоалкил, аралкил,
хетероаралкил, арил, хетероарил, халоген,
халоалкил, циано, нитро, алкокси, арилокси,
хидроксил, хидроксилалкил, оксо (т.е.,
карбонил), карбоксил, формил, алкилкарбонил,
алкилкарбонилалкил, алкоксикарбонил,
алкилкарбонилокси, арилоксикарбонил,
хетероарилокси, хетероарилоксикарбонил, тио,
меркапто, меркаптоалкил, арилсулфонил,
Патенти
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амино, аминоалкил, диалкиламино,

"алкокси" на сите појавувања се однесува на -

алкилкарбониламино, алкиламинокарбонил,

O-алкил супституент;

алкоксикарбониламино, алкиламино,
ариламино, диариламино, алкилкарбонил, или

"циклоалкил" на сите појавувања се однесува
на јаглеводороден 3-8 член моноцикличен или

ариламино-супституиран арил;
арилалкиламино, аралкиламинокарбонил,

7-14 член бицикличен прстенест систем што
има барем еден заситен прстен или што има

амидо, алкиламиносулфонил,
ариламиносулфонил, диалкиламиносулфонил,

барем еден не-ароматичен прстен, каде што неароматичниот прстен може да има одреден

алкилсулфониламино, арилсулфониламино,

степен на незаситеност;

имино, карбоксамидо, карбамидо, карбамил,
тиоуреидо, тиоцианато, сулфоамидо,

"хетероарил" на сите појавувања се однесува
на ароматичен 5-8 член моноцикличен, 8-12

сулфонилалкил, сулфониларил,
меркаптоалкокси, N-хидроксиамидинил, или N'-

член бицикличен, или 11-14 член трицикличен
прстенест систем што има 1-4 прстенести

арил, N"-хидроксиамидинил;
"алкил" на сите појавувања се однесува на

хетероатоми ако е моноцикличен, 1-6
хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9

праволиниска или разгранета јаглеводородна

хетероатоми ако е трицикличен, наведените

група што содржи 1 до 12 јаглеродни атоми;
"алкенил" на сите појавувања се однесува на

хетероатоми одбрани од O, N, или S, и
преостанатите прстенести атоми се јаглерод; и

незаситен јаглеводороден ланец кој може да е
праволиниски ланец или разгранета ланец, што

"хетероциклоалкил" на сите појавувања се
однесува на неароматичен 3-8 член

содржи 2 до 12 јаглеродни атоми и барем една
јаглерод-јаглерод двојна врска;

моноцикличен, 7-12 член бицикличен, или 10-14
член трицикличен прстенест систем што

"алкинил" на сите појавувања се однесува на

содржи 1-3 хетероатоми ако е моноцикличен, 1-

незаситен јаглеводороден ланец кој може да е
праволиниски ланец или разгранета ланец, што

6 хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9
хетероатоми ако е трицикличен, наведените

содржи 2 до 12 јаглеродни атоми и барем една
јаглерод-јаглерод тројна врска;

хетероатоми одбрани од O, N, S, B, P или Si,
назначено со тоа, што неароматичниот

"арил" на сите појавувања се однесува на
јаглеводороден моноцикличен, бицикличен или

прстенест систем е целосно заситен.

трицикличен ароматичен прстенест систем;

, има уште 23 патентни барања

Патенти
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(51) A 61K 31/4706, A 61K 31/7088, A 61P 35/00

(57)

1

молекула
(11) 8482
(21) 2018/437

Коњугирана нуклеинска киселинска
со

следната

формула:

(13) Т1
(22) 28/05/2018

(45) 31/08/2018
(30) EP20100166936 22/06/2010 -(96) 21/06/2011 EP16183451.0
(97) 02/05/2018 EP3135301
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique; Institut Curie and ONXEO
3, rue Michel-Ange 75016 Paris, FR; 26, rue
d'Ulm 75248 Paris Cedex 05, FR and 49,
boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris,
FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SUN, Jian-Sheng; DUTREIX, Marie and
QUANZ-SCHOEFFEL, Maria
(54) ОПТИМИЗИРАН ИН ВИВО
ОСЛОБОДУВАЧКИ СИСТЕМ СО
ЕНДОЗОМОЛИТИЧНИ АГЕНСИ ЗА
НУКЛЕИНСКО КИСЕЛИНСКИ КОЊУГАТИ
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, има уште 8 патентни барања
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(51) A 47C 21/04, A 61F 7/00, A 61F 7/03, A 61H

што опфаќа:

39/04, A 61H 39/06, A 61H 23/00, A 61H 7/00, A
61H 15/00, A 61H 15/02
(11) 8479
(21) 2018/438

(13) Т1

единица за пренесување (100) обезбедена со
подвижен дел (110) конфигуриран да се движи

(22) 29/05/2018
(45) 31/08/2018

по подлога; регулаторот за вертикално
движење дополнително се карактеризира со

(30) KR20100110787 09/11/2010 KR and
KR20110064845 30/06/2011 KR

единица за поддршка (200) има една страна
ротирачки споена со едната страна од

(96) 09/11/2011 EP11840005.0

единицата за пренесување

(97) 28/02/2018 EP2638889
(73) Ceragem Co., Ltd.

(100); и единица за подигнување (300)
поставена помеѓу единицата за пренесување

177-14 Osaekdang-ri Seonggeo-eup Seobuk-gu
Cheonan-si,Chungcheongnam-do 331-831, KR

(100) и единица за поддршка (200) и
конфигуриран да го прилагоди аголот на наклон

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

на единицата за поддршка (200) со подигање
или спуштање на другата страна на единицата

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

за поддршката (200) така што другата страна на

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) PARK, Ji Hoon

единицата за поддршка (200) се поместува во
форма на лак.

(54) РЕГУЛАТОР НА ВЕРТИКАЛНО
ДВИЖЕЊЕ ЗА УРЕД ЗА ТЕРМОТЕРАПИЈА

, има уште 25 патентни барања

(57) 1 Регулатор на вертикално движење за
уред за термотерапија

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

(72) Lu, Jirong; Allan, Barrett; Chow, Chi-kin;

(11) 8484

(13) Т1

Huang, Lihua; Liu, Ling; Ng, Kingman; Tetreault,

(21) 2018/439

(22) 29/05/2018
(45) 31/08/2018

Jonathan Wendell and Werner, Andrew Gordon
(54) АНТИ-IL-17 АНТИТЕЛА

(30) US20050749953P 13/12/2005 US and
US20060801948P 19/05/2006 US

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
хуманизирано
анти-IL-17
моноклонално

(96) 05/12/2006 EP11192240.7
(97) 18/04/2018 EP2481753

антитело кадешто споменатото антитело
содржи LCVR полипептид со аминокиселинска

(73) Eli Lilly and Company

секвенца

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

полипептид со аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 118 и кадешто антителото

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

понатаму содржи човечки IgG4 константен
регион
на
тешка
низа.

од

SEQ

ID

NO:

241

и

HCVR

, има уште 3 патентни барања

(51) H 04L 5/00, H 04W 52/14
(11) 8485
(13) Т1

New York, NY 10022, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(21) 2018/440

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(22) 29/05/2018
(45) 31/08/2018

(30) JP2012171086 01/08/2012 JP

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(96) 11/06/2013 EP13825002.2
(97) 11/04/2018 EP2739080

(72) NISHIO, Akihiko and TAKEDA, Kazuki
(54) ТЕРМИНАЛЕН УРЕД ЗА БЕЗЖИЧНА

(73) Sun Patent Trust

КОМУНИКАЦИЈА, БАЗНА СТАНИЦА ЗА
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БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА И МЕТОД ЗА

команда;

БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА

преносник

и

(57)
1
Терминална апаратура за радио
комуникација (300) за пренесување на

пренесува A-SRS со споменатата вредност на
силата
на
преносот,

непериодичен звучен ре-ферентен сигнал, ASRS,
која
што
се
состои
од:

каде што контролорот понатаму е прилагоден
така
да
користи
втора
вредност
на

приемник (301) прилагоден така да прима

акумулаци¬ја наместо првата вредност нна
акумулација, при што втората вредност на

контролни информации, вклучително барање за

акумулација е ажу¬ри¬рана со

пренос за A-SRS и команда за контрола на
силата на преносот, TPC команда, за A-SRS,

која што е пренесена на специфична подрамка
и во специфичен формат на влезни контролни

контролор (302) прилагоден така да ја
контролира вредноста на силата на преносот

информации (downlink control information – DCI).

на A-SRS со користење на прва вредност на
акумулација ажурирана со примената TPC

, има уште 6 патентни барања

(51) B 01D 53/94, B 01J 23/58, B 01J 37/02, B

(96) 09/06/2011 EP11792036.3

01J 35/02, B 01J 37/00, B 01J 23/46, B 01J 23/63

(97) 07/03/2018 EP2579983
(73) BASF SE

(303)

прилагоден

така

да

го

TPC команда

(11) 8486

(13) Т1

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE

(21) 2018/441

(22) 30/05/2018
(45) 31/08/2018

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

(30) EP10165529 10/06/2010 -Патенти
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

соединение лежи на чес¬тички на носител на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ме¬тале¬н

(72) HILGENDORFF, Marcus
(54) КАТАЛИЗАТОР ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА

втор слој за плакнење поставен врз првиот слој
за плакнење, при што споменатиот втор слој за

NOX СО НАМАЛЕНО RH ОПТОВАРУВАЊЕ
(57) 1 Катализатор за складирање на азотен

плакнење содржи Rh, каде што првиот слој за
плакнење содржи 0,001 wt.-% или помалку од

оксид

Rh,
и
каде што вториот слој за плакнење е поставен

кој

што

се

состои

од:

оксид;

и

подлога;

на 100 - x % од површината на првиот слој за

прв слој за плакнење поставен на подлогата,
при што првиот слој за плакнење содржи чес-

плакнење, при што x се рангира од 20 до 80,
и

тички на носител на ме¬тале¬н оксид и
материјал за складирање на азотен оксид кој

каде што катализаторот за складирање на
азотен оксид понатаму се состои од трет слој за

што
со-др¬жи
најмалку
едно
метално
соединение селектирано од групата која што се

плак¬нење кој што содржи Pd и кој што е
поставен на најмалку еден дел од првиот слој

состои

за плакнење, на кој што вториот слој за

од

зем¬но¬¬ал¬кални

метални

соединенија, алкални метални соединенија,
ретки земноалкални метал¬ни соединенија, и

плакнење

нивни мешавини, при што најмалку еден дел од
споменатото
најмалку
ед¬но
метално

, има уште 23 патентни барања

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A
61P 35/00

(97) 04/04/2018 EP3018145
(73) Amgen Research (Munich) GmbH

(11) 8488
(21) 2018/442

е

поставен.

(13) Т1
(22) 30/05/2018

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 31/08/2018

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30) US20100407107P 27/10/2010 US
(96) 27/10/2011 EP15195076.3
36 | С т р а н а

не

(72) ZUGMAIER, Gerhard; NAGORSEN, Dirk and
SCHEELE, Juergen
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(54) СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

лимфниот јазол предизвикана од лимфома на

НА DLBCL

големите Б клетки (DLBCL) кај пациент кој што

(57) 1 Состав кој што содржи CD19xCD3
биспецифично антитело за употреба во метод

е отпорен на третман со хемотерапи¬ја и/или
болеста се повторува по третирањето со

за третирање на ту¬морозна маса од ткиво на
лимфен јазол и/или лимфома надвор од

хемотерапија.
, има уште 13 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176,

одредени од режимот на интра предикција; и

H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N
19/182

филтер на блок за предикција (260)
конфигуриран за да адаптивно филтрира дел

(11) 8489

(13) Т1

од блок за предикција користејќи режим на

(21) 2018/443

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

интра
предикција,
каде што генераторот на референтни пиксели

(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and
KRA20110063288 28/06/2011 KR

(240) адаптивно ги филтрира референтните
пиксели согласно големината на блокот за

(96) 29/07/2011 EP16161930.9
(97) 13/06/2018 EP3059956

предикција за режими на интра предикција кои
што постојат помеѓу хоризонталниот режим и

(73) M&K Holdings Inc.

режимот на интра предикција кој што има

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

насока од 45° во однос на хоризонталниот
режим,

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

каде што, кога референтните пиксели се
филтрирани за втор насочен режим на интра

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

предикција, референтните пиксели се исто така
филтрирани за првиот насочен режим на интра

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock

предикција кој што е поблиску на режимот на

(54) АПАРАТ ЗА ИНТРА ПРЕДИКЦИЈА
(57) 1 Апарат за интра предикција, апаратот е

интра предикција кој што има насока од 45° во
однос на хоризонталниот режим отколку што е

составен
декодер на

од:
(230)

вториот насочен режим на интра предикција,
каде што вториот и првиот насочен режим на

конфигуриран за да воспостави режим на интра
предикција врз база на информација за интра

интра
предикција
постојат
помеѓу
хоризонталниот режим и режимот на интра

предикција;

предикција кој што има насока од 45° во однос

генератор на референтни пиксели (240)
конфигуриран за да генерира референтни

на
хоризонталниот
режим,
каде што филтерот е применет врз режимот на

пиксели кои соодветствуваат на недостапните
референтни пиксели и адаптивно да ги

интра предикција кој што има насока од 45° во
однос на хоризонталниот режим и не е

филтрира
режимот

референтните пиксели согласно
на
интра
предикција;

применет врз
вертикалниот

генератор

на

(250)

каде што бројот на насочени режими врз кои е

конфигуриран за да генерира блок за
предикција користејќи референтни пиксели

применет филтерот се зголемува како што се
зголемува големината на блокот за предикција,

Патенти

режим

блок

на

за

предикција

предикција

хоризонталниот

режим и
режим,
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каде што генераторот на референтни пиксели

претходно

утврдената

големина.

(240) не ги филтрира референтните пиксели од
блокот за предикција кој што е помал од

, има уште 1 патентни барања

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176,

(57)

H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N

апаратот

19/182
(11) 8490

(13) Т1

единица
за
интра
предикција
(150)
конфигурирана за да го одреди режимот на

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

интра предикција, да генерира рефентни
пиксели
кои
што
соодветствуваат
на

(21) 2018/444

1

Апарат за енкодирање на слика,
е

составен

од:

(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and
KRA20110063288 28/06/2011 KR

недостапните референтни пиксели, адаптивно
да ги филтрира референтните пиксели

(96) 29/07/2011 EP16161940.8

согласно режимот на интра предикција и да

(97) 13/06/2018 EP3059960
(73) M&K Holdings Inc.

генерира блок за предикција користејќи ги
референтните пиксели одредени од режимот на

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

интра
единица

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

конфигурирана
за
да
трансформира
резидуален блок, кој што е резидуален сигнал

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

помеѓу

Скопје
(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock

предикција генериран од единицата за интра
предикција (150), за да генерира блок за

(54) АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ

трансформирање;
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за

предикција;
трансформирање
(120)

оригиналниот

блок

и

блокот
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за
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единица за квантизација (130) конфигурирана

вториот насочен режим на интра предикција,

за да го квантизира блокот за трансформирање

каде што вториот и првиот насочен режим на

за
да
единица

интра
предикција
постојат
помеѓу
хоризонталниот режим и режимот на интра

генерира
квантизиран
блок;
и
за
ентропи
кодирање
(140)

конфигурирана
квантизираниот

ентропи-кодира
блок,

предикција кој што има насока од 45° во однос
на
хоризонталниот
режим,

каде што единицата за интра предикција (150)
адаптивно ги филтрира референтните пиксели

каде што филтерот е применет врз режимот на
интра предикција кој што има насока од 45° во

согласно

однос

со

за

да

го

големината

на

блокот

за

на

хоризонталниот

режим

не

е

предикција за режими на интра предикција кои
што постојат помеѓу хоризонталниот режим и

применет врз
вертикалниот

режимот на интра предикција кој што има
насока од 45° во однос на хоризонталниот

каде што бројот на режими на интра предикција
врз кои е применет филтерот се зголемува како

режим,
каде што,

се

што се зголемува големината на блокот за
предикција,

филтрирани за втор насочен режим на интра

каде што единицата за интра предикција (150)

предикција, референтните пиксели се исто така
филтрирани за прв насочен режим на интра

не ги филтрира референтните пиксели од
блокот за предикција кој што е помал од

предикција кој што е поблиску до режимот на
интра предикција кој што има насока од 45° во

претходно

однос на хоризонталниот режим отколку што е

, има уште 1 патентни барања

Патенти

кога

референтните пиксели

хоризонталниот

и

определената

режим и
режим,

големина.
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битови до терминална апаратура, при што

(51) H 04L 5/00
(11) 8491

(13) Т1

мноштвото битови означуваат барање за CQI

(21) 2018/445

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

извештај кои што покажуваат дали еден CQI
извештај се бара или не се бара и кога се бара

(30) EP09010053 04/08/2009 -- and
EP09015319 10/12/2009 --

CQI из-веш¬тајот, при што мноштвото битови
понатаму означуваат индикатор на извор, при

(96) 02/08/2010 EP16181832.3
(97) 14/03/2018 EP3113538

што ба¬ра¬њето за CQI извештај покажува
барање за непериодичен CQI извештај,

(73) Sun Patent Trust

што

New York, NY 10017, US
(74) Друштво за застапување од областа на

тоа што индикацијата на изворот специфицира
еден или повеќе компонентни носители, чиј што

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

CQI извештај треба да го изврши терминалната
апаратура, меѓу мноштвото компо-нент¬ни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GOLITSCHEK EDLER VON ELBWART,

носители;
комбинацијата на мноштвото битови земени

Alexander

заедно ги означуваат и барањето за CQI

(54) МАПИРАЊЕ НА КОНТРОЛНИ
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТРОЛА НА

извеш¬тај и индикацијата на изворот; и
приемот (1807), кога е побаран CQI извештајот,

ЕЛЕМЕНТИ НА КАНАЛОТ
(57) 1 Информации за квалитет на канал, CQI,

CQI извештајот на едниот или повеќето
ком¬по¬нентни носители специфицирани со

при што методот за добивање се состои од:

индикацијата

пренесување

, има уште 9 патентни барања

(1802)

на

CQI

контролни

се

карактеризира

на

со

изворот.

информации кои што се состојат од мноштво
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(51) C 07K 14/005, A 61K 39/00, A 61K 39/245, A

(a)

61K 38/00, A 61K 39/12

(i) имуноген фрагмент на HSV-2 полипептид
(13) Т1
(22) 31/05/2018

којшто е имуноген фрагмент на барем 100
аминокиселини на UL19 полипептид којшто

(45) 31/08/2018
(30) US201261647764P 16/05/2012 US;

содржи остатоци 451-1054 од SEQ ID NO:4, и
недостаток на барем 75% од аминокиселините

US201261679387P 03/08/2012 US and
US201261714158P 15/10/2012 US

1-450 од SEQ ID NO:4 и недостаток на барем
75% од аминокиселините 1055-1374 од SEQ ID

(96) 16/05/2013 EP13724492.7

NO:4; или негова имуногена варијанта којашто

(97) 18/04/2018 EP2850431
(73) Immune Design Corp.

задржува
барем
85%
аминокиселинска
идентичност преку барем 100 соседни

1616 Eastlake Ave. E. Suite 310 Seattle, WA
98102, US

аминокиселини;
(ii) HSV-2 UL25 протеин или негов имуноген

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

фрагмент;
и
(iii) HSV-2 gD2 протеин или негов имуноген

(72) DUBENSKY, Thomas W. Jr.; HOSKEN,

фрагмент;

Nancy A.; ROBBINS, Scott, H. and MOORE,
Margaret, D.

(b) монокиселински липид A (MALA) адјуванс; и

(11) 8492
(21) 2018/446

(54) ВАКЦИНИ ЗА HSV-2
(57) 1 Имуноген, фармацевтски состав којшто

(c)

содржи:

, има уште 12 патентни барања

Патенти

фармацевтски

прифатлив

носач.
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(51) C 07D 417/14
(11) 8493
(21) 2018/447

(13) Т1
(22) 01/06/2018
(45) 31/08/2018

(30) US201261582760P 03/01/2012 US
(96) 03/01/2013 EP16189661.8
(97) 02/05/2018 EP3133073
(73) GENENTECH, INC. and Curis, Inc.
1 DNA Way South San Francisco, CA 940804990, US and 4 Maguire Road Lexington, MA
02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) COHEN, Frederick; FLYGARE, John A.;
GAZZARD, Lewis J. and TSUI, Vickie Hsiao-Wei
(54) ИНХИБИТОРИ НА IAP
(57) 1 Постапка за подготвување на
соединение со формула I

кадешто
Ph e фенил;
R1 е C3-7 циклоалкил;
R2, R3, R4, R5, и R6 се секој независно во
секоја појава H или C1-6 алкил; или
негова фармацевтска прифатлива сол,
којашто ги содржи чекорите на куплирање на
амино-заштитен аминокиселински аналог и не
заштитување.
, има уште 14 патентни барања
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(51) C 04B 14/04, C 04B 40/02, C 04B 40/00, C

притисок за компресија од најмалку 5MPa за да

04B 18/14

се добие компактен грануларен материјал, при
(13) Т1
(22) 04/06/2018

што гранулометријата на грануларен материјал
е така избрана и чекорот за компактирање е

(45) 31/08/2018
(30) WO2008EP55195 28/04/2008 --

така поставен да порозноста на компактниот
материјал е помала или еднаква на 37% по

(96) 28/04/2009 EP09738164.4
(97) 18/04/2018 EP2276714

волумен и инхерентната пропустливост на
компактниот материјал е најмалку 1•10-12cm2 и

(73) Carbstone Innovation NV

-

Henry Fordlaan 84 3600 Genk, BE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

споменатиот компактен јаглероден диоксид во
присуство на вода за да се формира најмалку

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) QUAGHEBEUR, Mieke; LAENEN, Ben and

5% во тежината на карбонатите, со што се
трансформира компактот воглавно карбонат

NIELSEN, Peter
(54) Метод за производство воглавно на

врзан производ, при што реагирачкиот чекор на
компактниот, незаситен со влага на почетокот

карбонатен врзан производ со

на чекорот на реакција, се става во атмосфера

карбонизација на алкални материјали

која го содржи споменатиот јаглероден диоксид,
при што наведената атмосфера е на

(57) 1 Постапка за производство на воглавно
карбонатен врзан производ за употреба како

температура од барем најмалку 70° C и под
притисок од најмалку 0,5 MPa, така што

градежен материјал со карбонизација,при што
постапката
ги
опфаќа
чекорите
на:

наведената силикатна фаза на алкално
земјениот метал придонесува за формирање на

- обезбедување на грануларен материјал кој

наведените карбонати, при што притисокот е

има pH поголем од или еднаков на 8.3,
грануларен материјал кој содржи најмалку една

повисок од заситениот притисок на пареата на
водата на наведената температура, при што

силикатна фаза на алкално земјениот метал,
при што грануларниот материјал содржи фина

грануларниот материјалот е слободен од
материјал кој има хидраулични врзувачки

фракција која се состои од сите честички на
гранулираниот материјал со големина помала

својства или содржи најмногу толкава количина
од тоа што јакоста на компресијата на воглавно

од или еднаква на 500 µm, фината фракција

карбонат врзан производ е повеќе од два пати

која изнесува најмалку 50% од тежината на
гранулираниот материјал и каде што најмалку

поголема од јачината на истиот компактен
третиран во атмосферата на азот што не

10% од волуменот на фината фракција која има
големина на честички помала или еднаква на

содржи јаглерод диоксид под исти услови како
во
реакциониот
чекор.

50
µm,
- компактирање на грануларниот материјал со

, има уште 16 патентни барања

(11) 8494
(21) 2018/448

Патенти

реакција

на

грануларен

материјал

во
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(51) B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/02, C
22B 3/02, C 22B 3/20, C 22B 3/22
(11) 8495
(21) 2018/449

довод (2) и крај за празнење (3) кој е спротивен
и на растојание во однос на крајот за довод, а

(13) Т1
(22) 04/06/2018

резервоарот за дозирање е поставен така за да
се одделат фазите на растворување (4, 5) од

(45) 31/08/2018

дисперзија (6) на наведените фази која содржи

(30) FI20130005632 10/06/2013 FI
(96) 28/05/2014 EP14810542.2

фаза на тежок раствор (4) и фаза на лесен
раствор (5), додека наведената дисперзија што

(97) 18/04/2018 EP3007794
(73) Outotec (Finland) Oy

се доведува од крајот на доводот (2) тече кон
крајниот
отпуст
(3),

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

- ослободување на перење (7) кој е поставен на
крајот за празнење (3) на долниот крај за

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

собирање и празнење на фазата на тежок

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and
VAARNO, Jussi

раствор (4), со слој од фаза на растворување
на лесен раствор (5) за растворање
на

(54) УРЕДУВАЊЕ НА РАСТВОРЕНАТА
ЕКСТРАКЦИЈА

површината на фазата на тежок раствор,
разделен како претекување од дисперзијата (6),

(57)
1
Постапка за инсталирање
распрашувач на отопина прилагоден

на
за

ослободување на перење (7), вклучувајќи прв
крај (8), прв излез (9) наредени на првиот крај, и

хидрометалургијска постапка за екстракција на

затворен

течности и течности процеси, назначен со тоа
што
содржи:

и
- излезна кутија (11) поврзана со првиот крај (8)

- резервоарот за одложување (1) кој има крај за

од отвор за празнење (7) за да ја прими фазата
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на тежок раствор (4) што тече преку првиот

формира патека на течење за фазата на тежок

излез (9) од ослободување на перење(7),

раствор да тече од средниот простор (19) до

излезната кутија (11) кој што содржи
вертикално вратило (12) дефинирано со

внатрешниот простор (20), а внатрешната цевка
има излез (17) над отворот (21), при што

страничен ѕид (13), дното (14) и горниот ѕид
(15), влезот (16) во непосредна близина на

наведениот излез е назначен за исфрлање на
излезот (17) за ослободување на фазата на

горниот дел од вратилото за прием на фазата
на тежок раствор (4), заедно со споменатиот

тежок раствор (4) од излезната кутија, и дека
вратилото (12) содржи втор отвор (22) кој е

слој од лесен раствор од фаза (5) што тече од

одвоен во однос на излезниот отвор (17) и над

првиот излез (9) од отворот за ослободување
како и излез (17) за ослободување на фазата на

нивото на излезниот отвор, а вториот излез (22)
се отвора преку страничниот ѕид (13) до

тежок раствор од излезната кутија, при што
излезниот отвор е лоциран под нивото на

средишниот простор
непосредна близина

влезот
(16),
назначен
со
тоа,
дека излезната кутија (11) содржи внатрешна

вратилото (12) и на нивото на споменатиот слој
од фаза (5) за растворање на лесен раствор за

цевка

(18)

поставена

вертикално

(19) на локација
на горниот крај

во
на

во

ослободување на наведениот слој на фаза на

внатрешноста на вратилото (12) и да се протега
од дното (14) до и над горниот ѕид (15), при што

растворање на внесен лесен раствор од
средниот простор, при што фазата на тежок

внатрешната цевка (18) е распоредена од
страничниот ѕид (13) на вратилото (12) за да се

раствор (4) се испушта преку излезниот отвор
(17), а слојот од фазата на растворање на

дефинира меѓупросторниот простор (19) помеѓу
внатрешната цевка и вертикалната оска,

лесен раствор (5) се испушта преку вториот
излез
(22).

внатрешната цевка (18) има внатрешен простор
(20) и отвор (21) на долниот дел од
внатрешната цевка во близина на дното за да

Патенти

, има уште 2 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8H04N19/82

8H04N19/117

8489

T1

8E05B47/00

8E05B67/22

8487

T1

8H04N19/82

8H04N19/117

8490

T1

8A61P29/00

8C07K16/18

8496

T1

8C07D409/14

8C07D401/06

8475

T1

8A61P37/06

8C07K16/18

8496

T1

8A61K38/00

8A61K39/00

8492

T1

8C07D403/04

8C07D213/70

8461

T1

8C07K14/005

8A61K39/00

8492

T1

8C07D417/04

8C07D213/70

8461

T1

8C04B14/04

8C04B40/02

8494

T1

8A61K31/567

8A61K9/00

8472

T1

8C04B40/00

8C04B40/02

8494

T1

8A61K31/569

8A61K9/00

8472

T1

8C04B40/02

8C04B40/02

8494

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

8472

T1

8C07D207/34

8C07D207/34

8469

T1

8A61P7/04

8A61K9/00

8472

T1

8A61K31/53

8C07D251/18

8473

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8466

T1

8C07D401/14

8C07D251/18

8473

T1

8A61F7/03

8A61H15/02

8479

T1

8A61K31/433

8A61K31/422

8478

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

8489

T1

8C07D285/08

8A61K31/422

8478

T1

8H04N19/46

8H04N19/117

8490

T1

8A61K31/4706

8A61K31/4706

8482

T1

8A61K31/4439

8C07D401/06

8475

T1

8C12N15/62

8C12N15/62

8458

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

8493

T1

8A61P25/22

8A61K31/4174

8463

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

8477

T1

8E03F5/04

8E03F5/04

8460

T1

8A61K31/40

8C07D207/34

8469

T1

8A61P15/18

8A61K9/00

8472

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8470

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8466

T1

8A61P3/10

8A61K9/20

8470

T1

8A61H39/06

8A61H15/02

8479

T1

8A61P35/00

8C07D251/18

8473

T1

8C07K16/46

8C07K16/28

8488

T1

8C07D491/14

8C07D491/14

8474

T1

8H04N19/182

8H04N19/117

8489

T1

8A61K31/422

8A61K31/422

8478

T1

8H04N19/46

8H04N19/117

8489

T1

8C07D285/12

8A61K31/422

8478

T1

8H04N19/593

8H04N19/117

8490

T1

8B01J35/02

8B01J23/46

8486

T1

8A61K39/12

8A61K39/00

8492

T1

8A61K31/7088

8A61K31/4706

8482

T1

8A61K39/245

8A61K39/00

8492

T1

8E02B3/12

8E02B3/10

8471

T1

8A61K31/519

8C07D498/14

8459

T1

8E02B3/14

8E02B3/10

8471

T1

8A61K31/519

8C07D487/04

8468

T1

8A61K31/444

8C07D213/70

8461

T1

8A61P37/00

8C07D487/04

8468

T1

8A61P9/00

8C07D213/70

8461

T1

8C07D413/04

8C07D251/18

8473

T1

8C07D241/18

8C07D213/70

8461

T1

8C07D417/04

8C07D251/18

8473

T1

8A61K31/517

8A61K31/517

8464

T1

8A61K31/519

8C07D491/14

8474

T1

8A61K45/06

8A61K31/517

8464

T1

8A61K39/395

8C07K16/24

8484

T1

8H04N19/176

8H04N19/117

8489

T1

8G06F1/16

8G06F1/16

8483

T1
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8A61K9/08

8A61K31/4174

8463

T1

8C07D271/07

8A61K31/422

8478

T1

8C07D239/38

8C07D213/70

8461

T1

8C07D417/12

8A61K31/422

8478

T1

8C07D401/04

8C07D213/70

8461

T1

8B01J23/63

8B01J23/46

8486

T1

8A61K31/195

8A61K9/00

8472

T1

8B01J37/00

8B01J23/46

8486

T1

8A61H15/00

8A61H15/02

8479

T1

8E05B67/22

8E05B67/22

8487

T1

8A61H7/00

8A61H15/02

8479

T1

8C07K16/40

8C07K16/18

8496

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8488

T1

8C07J75/00

8C07J75/00

8497

T1

8H04N19/593

8H04N19/117

8489

T1

8A61P35/00

8A61K31/4706

8482

T1

8H04N19/157

8H04N19/117

8490

T1

8C07K14/55

8C12N15/62

8458

T1

8C07D401/06

8C07D401/06

8475

T1

8B02C17/18

8B02C17/18

8462

T1

8C04B18/14

8C04B40/02

8494

T1

8B02C17/24

8B02C17/18

8462

T1

8B01D11/04

8B01D21/02

8495

T1

8A61K31/4174

8A61K31/4174

8463

T1

8C22B3/22

8B01D21/02

8495

T1

8A47K3/40

8E03F5/04

8460

T1

8C07D251/18

8C07D251/18

8473

T1

8A61K31/44

8C07D213/70

8461

T1

8C07D213/73

8A61K31/422

8478

T1

8C07D405/04

8C07D213/70

8461

T1

8C07D237/20

8A61K31/422

8478

T1

8A61H15/02

8A61H15/02

8479

T1

8C07D261/14

8A61K31/422

8478

T1

8A61H23/00

8A61H15/02

8479

T1

8C07D401/12

8A61K31/422

8478

T1

8A61H39/04

8A61H15/02

8479

T1

8F23L7/00

8F23J15/06

8480

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

8488

T1

8B01J23/58

8B01J23/46

8486

T1

8H04N19/117

8H04N19/117

8490

T1

8A61P23/02

8A61K31/4174

8463

T1

8H04N19/182

8H04N19/117

8490

T1

8E02B3/10

8E02B3/10

8471

T1

8A61P3/04

8A61K9/20

8470

T1

8A61K31/4965

8C07D213/70

8461

T1

8C07D251/26

8C07D251/18

8473

T1

8C07D213/70

8C07D213/70

8461

T1

8C07D405/12

8C07D251/18

8473

T1

8A61K31/57

8A61K9/00

8472

T1

8C07D493/08

8C07D251/18

8473

T1

8A61K31/58

8A61K9/00

8472

T1

8C07D239/42

8A61K31/422

8478

T1

8A61K31/5377

8A61K31/517

8464

T1

8C07D263/48

8A61K31/422

8478

T1

8A47C21/04

8A61H15/02

8479

T1

8F23J15/06

8F23J15/06

8480

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8488

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

8496

T1

8H04N19/157

8H04N19/117

8489

T1

8B02C25/00

8B02C17/18

8462

T1

8A61P35/00

8C07D401/06

8475

T1

8A61K47/02

8A61K31/4174

8463

T1

8A61P9/00

8C07D401/06

8475

T1

8A61P19/06

8C07D213/70

8461

T1

8A61K31/495

8C07D487/04

8477

T1

8A61F6/14

8A61K9/00

8472

T1

8C07D498/14

8C07D498/14

8459

T1

8A61K31/196

8A61K9/00

8472

T1

8A61P31/00

8C07D207/34

8469

T1

8A61F7/00

8A61H15/02

8479

T1

8A61P31/12

8C07D487/04

8468

T1

8C22B3/02

8B01D21/02

8495

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8468

T1

8A61P35/00

8C07D498/14

8459

T1

8C07D413/12

8C07D251/18

8473

T1

8A61K38/26

8A61K9/20

8470

T1

8A61P35/02

8C07D491/14

8474

T1

8C07D403/04

8C07D251/18

8473

T1

8A61K31/4245

8A61K31/422

8478

T1

8C07D405/14

8C07D251/18

8473

T1

8C07D253/07

8A61K31/422

8478

T1

8C07D277/40

8A61K31/422

8478

T1
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8C07D413/12

8A61K31/422

8478

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

8492

T1

8B01D53/94

8B01J23/46

8486

T1

8B01D17/02

8B01D21/02

8495

T1

8C07K14/715

8C12N15/62

8458

T1

8B01D21/02

8B01D21/02

8495

T1

8A61P29/00

8A61K31/4174

8463

T1

8C22B3/20

8B01D21/02

8495

T1

8A61P9/12

8A61K31/4174

8463

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

8477

T1

8E02B3/16

8E02B3/10

8471

T1

8A61P29/00

8C07D487/04

8468

T1

8A61P9/12

8C07D213/70

8461

T1

8C07D241/20

8A61K31/422

8478

T1

8A61K31/565

8A61K9/00

8472

T1

8C07D271/113

8A61K31/422

8478

T1

8A61K45/06

8A61K9/00

8472

T1

8C07D285/135

8A61K31/422

8478

T1

8A61P35/00

8A61K31/517

8464

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

8484

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

8466

T1

8B01J23/46

8B01J23/46

8486

T1

8H04N19/176

8H04N19/117

8490

T1

8B01J37/02

8B01J23/46

8486

T1

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

(73)
PopSockets LLC
Novo Nordisk A/S
INOTECH Kunststofftechnik GmbH
RV Lizenz AG
Mul-T-Lock Technologies Ltd.
Janssen Sciences Ireland UC
Alkermes, Inc.
Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III
Janssen Sciences Ireland UC
Dallmer GmbH & Co. KG
Ardea Biosciences, Inc.
Siemens Aktiengesellschaft
Hospira, Inc.
Les Laboratoires Servier
Bluesolar AG
AbbVie Inc.
Carpi Tech B.V.
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(51)
G 06F 1/16
A 61K 38/26, A 61K 9/20, A 61P 3/04, A 61P 3/10

(11)
8483
8470
8481
8480
8487

(13)
T1
T1
T1
T1
T1

8468

T1

8458

T1

C 07D 498/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00

8459

T1

C 07D 207/34, A 61K 31/40, A 61P 31/00
E 03F 5/04, A 47K 3/40
C 07D 213/70, C 07D 405/04, C 07D 403/04, C
07D 401/04, C 07D 241/18, C 07D 239/38, C 07D
417/04, A 61K 31/4965, A 61K 31/444, A 61K
31/44, A 61P 9/12, A 61P 9/00, A 61P 19/06
B 02C 17/18, B 02C 25/00, B 02C 17/24
A 61K 9/08, A 61K 47/02, A 61K 31/4174, A 61P
29/00, A 61P 25/22, A 61P 9/12, A 61P 23/02
A 61K 31/517, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A
61P 35/00
F 24J 2/20, F 24J 2/52, F 24J 2/50, F 24J 2/46
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00
E 02B 3/10, E 02B 3/16, E 02B 3/14, E 02B 3/12

8469
8460

T1
T1

8461

T1

8462

T1

8463

T1

8464

T1

8465
8466
8471

T1
T1
T1

F 23J 15/06, F 23L 7/00
E 05B 67/22, E 05B 47/00
C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P
29/00, A 61P 31/12
C 07K 14/55, C 07K 14/715, C 12N 15/62
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Bayer Oy

Agios Pharmaceuticals, Inc.
Karus Therapeutics Limited
Benemilk Ltd
Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Oryzon Genomics, S.A.

Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc.
Centre National de la Recherche
Scientifique; Institut Curie and ONXEO
Ceragem Co., Ltd.
Eli Lilly and Company
Sun Patent Trust
BASF SE
Amgen Research (Munich) GmbH
M&K Holdings Inc.

M&K Holdings Inc.
Sun Patent Trust
Immune Design Corp.
GENENTECH, INC. and Curis, Inc.
Carbstone Innovation NV
Outotec (Finland) Oy
Donesta Bioscience B.V.
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
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A 61F 6/14, A 61K 31/196, A 61K 31/565, A 61K
31/567, A 61K 31/195, A 61K 31/569, A 61K 9/00,
A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 61K 45/06, A 61P
15/18, A 61P 7/04
C 07D 403/04, C 07D 417/04, C 07D 251/18, C
07D 251/26, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D
405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/04, C 07D
413/12, A 61K 31/53, A 61P 35/00
C 07D 491/14, A 61K 31/519, A 61P 35/02
C 07D 487/04, A 61K 31/495, A 61P 35/00
C 07D 263/48, C 07D 413/12, C 07D 401/12, C
07D 213/73, C 07D 237/20, C 07D 239/42, C 07D
241/20, C 07D 253/07, C 07D 261/14, C 07D
417/12, C 07D 271/07, C 07D 271/113, C 07D
277/40, C 07D 285/08, C 07D 285/12, C 07D
285/135, A 61K 31/433, A 61K 31/4245, A 61K
31/422
C 07D 401/06, C 07D 409/14, A 61K 31/4439, A
61P 35/00, A 61P 9/00
A 61K 31/4706, A 61K 31/7088, A 61P 35/00
A 47C 21/04, A 61F 7/00, A 61F 7/03, A 61H
39/04, A 61H 39/06, A 61H 23/00, A 61H 7/00, A
61H 15/00, A 61H 15/02
C 07K 16/24, A 61K 39/395
H 04L 5/00, H 04W 52/14
B 01D 53/94, B 01J 23/58, B 01J 37/02, B 01J
35/02, B 01J 37/00, B 01J 23/46, B 01J 23/63
C 07K 16/46, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P
35/00
H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H
04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N
19/182
H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H
04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N
19/182
H 04L 5/00
C 07K 14/005, A 61K 39/00, A 61K 39/245, A 61K
38/00, A 61K 39/12
C 07D 417/14
C 04B 14/04, C 04B 40/02, C 04B 40/00, C 04B
18/14
B 01D 11/04, B 01D 17/02, B 01D 21/02, C 22B
3/02, C 22B 3/20, C 22B 3/22
C 07J 75/00
C 07K 16/18, C 07K 16/40, A 61P 29/00, A 61P
37/06

8472

T1

8473

T1

8474
8476
8477

T1
T1
T1

8478

T1

8475

T1

8482

T1

8479

T1

8484
8485

T1
T1

8486

T1

8488

T1

8489

T1

8490

T1

8491

T1

8492

T1

8493

T1

8494

T1

8495

T1

8497

T1

8496

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска
сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска
класификација ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2015/139

(220) 05/02/2015
(442) 31/08/2018

(210) TM 2015/455

(220) 20/04/2015

(731) Игор Николоски
ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, MK

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за трговија и услуги

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

(540)

бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,
кат3, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

4BOWLING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
28
производи
за
спорт
кл. 35 огласување, водење на работење,

(591) зелена, црна, бела
(531) 26.04.16;26.04.18;26.11.07
(551) индивидуална

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 забава, спортски активности

(510, 511)
кл. 30 брашно

(210) TM 2015/1302
(210) TM 2015/360

(220) 27/03/2015

(731) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

(442) 31/08/2018
(731) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK

Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(540)

TOBRAVIS

FERROFACT

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;

санитарни

и

ветеринарски

препарати

за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за
уништување

(220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

дезинфекција, препарати за
штетници,
фунгициди,

хербициди

Трговски марки

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
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за пломбирање заби и забарски смоли,

(731) Pharma Vision Europe LTD

средства за дезинфекција, препарати за

Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,

уништување
хербициди

Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

штетници,

фунгициди,

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

DORZOVIS

за шиење
(210) TM 2015/1303

(220) 18/12/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/08/2018
(731) Pharma Vision Europe LTD

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

BRINZOVIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични

масла,

козметички

и ветеринарни
препарати
за

производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

штетници,

фунгициди,

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки

екстремитети,

очи

и

заби,

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење
(210) TM 2015/1305

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2018
(731) Pharma Vision Europe LTD
Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

MOXIVISION

за шиење

(551) индивидуална
(210) TM 2015/1304
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кл. 3 средства за белење и други супстанции

за пломбирање заби и забарски смоли,

за перење, препарати за чистење, полирање,

средства за дезинфекција, препарати за

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

уништување
хербициди

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти,

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

се користат во медицината, храна за бебиња,

за шиење

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

(210) TM 2015/1315

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(731) NOVARTIS AG,

хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

CH - 4002 Basel, CH
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ветеринарни

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

апарати

и

инструменти,

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

штетници,

фунгициди,

(220) 22/12/2015
(442) 31/08/2018

(540)

за шиење

VOTRIENT

(210) TM 2015/1306

(220) 18/12/2015
(442) 31/08/2018

(551) индивидуална

(731) Pharma Vision Europe LTD

(510, 511)
кл. 5

Aleksandar Makedonski street, No.4 , 1612,
Sofia, BG

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

(540)

за пломбирање заби и забарски смоли,

фармацевтски

и

ветеринарни

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

TRAVOVIS

хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

(210) TM 2017/167

(220) 21/02/2017
(442) 31/08/2018

за перење, препарати за чистење, полирање,

(731) Друштво за угостителство и услуги

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

ФИТНЕС ХАУС ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин 20-5, 1000, Скопје, MK

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

(540)

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

Трговски марки
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Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col
Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

MAXI CLIMBER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 машини за вежбање

(591) зелена и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(210) TM 2017/1192

пијалоци

(731) Cainiao Smart Logistics Holding
Limited

(210) TM 2017/888

(220) 18/09/2017

(442) 31/08/2018
(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово ,
MK

(220) 07/12/2017
(442) 31/08/2018

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

(531) 28.03.00
(551) индивидуална
(531) 08.05.03;25.01.15

печатачи за употреба со компјутери; картички

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

(510, 511)
кл. 9 апарати за обработка на податоци;

29
колбаси
услуги при продажба на мало и

со интегрално коло [мемориски смарт
картички]; електронски изданијa што можат

големо со колбаси

да се симнат од интернет; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува

(210) TM 2017/1088

од интернет]; апапликации за комјутерски
софтвер, што може да се симнуваат од

(220) 13/11/2017

(442) 31/08/2018
(731) SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de
C.V.

интернет; мерни инструменти за количество;
поштенски печати [апарати за проверка на
поштенски печати]; машини за броење и
сортирање пари; видеокамери; електронски
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етикети за производи; часовници [уреди за

[периодични

регистрирање

материјали

за

пакување

мерење тежина; прстени за калибрирање;
електронски огласни табли; направи за

полнење]

од

хартија

глобален систем за позиционирање [ГПС];
апарати за мерење брзина [фотографија];

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн
рекламирање
на
компјутерска
мрежа;

инструменти за премер на земјиште;
стереоскопски апарати; идентификациони

советување за бизнис работење; бизнис
информации; комерцијална администрација

нишки за електрични жици; полупроводници;

за издавање лиценци за стоки и услуги за

интегрални
автоматски

кола;
електрични
калеми;
временски
прекинувачи;

други лица;
комерцијални
услуги за
посредување; преговарање и заклучување на

екрани;
апарати
за
управување;
електрични

комерцијални трансакции за трети лица;
обезбедување бизнис информации преку веб

инсталации за далечинско управување со
индустриските процеси; апарати за гаснење

страни; промовирање на продажба за трети
лица; услуги за набавки за трети лица

пожар;

флуросцентни
далечинско

на

аларми;

времето];

машини

батерии,

за

публикации];

билтени;
[изолирање,
и

картон

електрични;

[купување производи и услуги за други

безбедносни токени [направи за кодирање];
црни
кутии
[снимачи
на
податоци];

фирми]; консултации за раководење со
персонал; систематизација на информации

хуманоидни
роботи
интеллегенција; уреди

вештачка
глава за

во
компјутерски
бази
на
податоци;
освежување и одржување на податоци во

виртуелна реалност; биочипови; контролни
системи за електронски пристап за врати со

компјутерски бази со податоци; ревизија;
изнајмување на вендинг машини; агенции за

сигурносно

за

вработување; изнајмување на тезги; услуги

полнење на електрични возила; уреди за
навигација за возила [он-борд компјутери];

на малопродажба или големопродажба за
фармацефтски, ветеринарни и санитарни

компјутерски
мемории;
компјутери;
компјутерски програми, снимени; магнетни

препарати
и
медицински
набавки;
обезбедување онлајн пазари за купувачи и

карти за идентификација; читачи на бар
кодови; компјутерски оперативни програми,

продавачи на стоки и услуги; освежување и
одржување на информации во регистри;

снимени; компјутерски периферни

собирање

со
за на

заклучување;

станици

уреди;

индекси

со

информации

за

компјутерски софтвер, снимен; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; читачи

комерцијални или рекламни цели; помош во
водењето бизнис; бизнис испитување;

[опрема за обработка на податоци];
компјутерски програми за играње; оптички

комерцијално-информативни
советување
за
бизнис

носачи на податоци; дигитални знаци
кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети

организација; помош за комерцијално или
индустриско управување; експертски улуги за

од хартија или картон; печатени публикации;

ефикасност на бизнисот; маркетинг студии;

хартија за виткање / хартија за пакување;
канцелариски
прибор,
освен
мебел;

бизнис проценки; бизнис истражување;
советување за организирање на работењето;

материјали за цртање; креда за пишување;
архитектонски
макети;
материјали
за

компјутеризирано раководење со датотеки;
собирање информации во компјутерските

пишување; постери; книги; географски карти;
весници; периодични публикации; списанија

бази на податоци; пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети лица;
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оптимизација

на

пребарувачки

машини;

превоз;

пакување

стоки;

посредување;

бизнис раководење; маркетинг истражување;
професионално
бизнис
консултирање;

бродови; изнајмување возила; складирање
стоки; изнајмување магацини;складирање;

економско
прогнозирање;
организирање
трговски саеми за комерцијални или

складирање
складирање

рекламни цели; служби за споредување на
цените;
комерцијални

податоци или документи; изнајмување ѕвона
за
нуркање;
дистрибуирање
енергија;

информации и советување на потрошувачи

управување

[советувалиште
за
потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка

испорачување пакети; курирски услуги
[пораки или стока]; организирање патувања;

на бизниси]; собирање статистички податоци;
обезбедување на комерцијални и бизнис

изнајмување инвалидски колички; лансирање
сателити за други; услуги на флаширање

контакт
информации;
управување
со
работење на програми за поврат на средства

кл. 41 предавања / услуги на образование /
обучувачки услуги; организирање и водење

за други ; оптимизација на сообраќај на веб

конференции; подвижни библиотеки/ услуги

страни
кл. 36 договарање осигурување; финансиски

на подвижни библиотеки; обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

услуги; купување на кредит / купување на
лизинг ; инвестираање на фондови;

можат да се симнуваат; објавување книги;
он-лајн публикување електронски книги и

проценување уметнички дела; изнајмување
на недвижности; управување со недвижни

списанија; обезбедување онлајн музика, која
не може да се симнува; обезбедување онлајн

имоти;

прибирање

видеа, кои не може да се симнуваат; забавни

доверителство;
залог

услуги; услуги на игри што се обезбедуваат
он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на

кл. 38 емитување телевизиски програми;
испраќање пораки; комуникација со помош на

здравствени клубови [здравствен и спортски
тренинг];
изнајмување
на
играчки;

компјутерски
електронски

изнајмување
на
опрема
за
играње;
дресирање животни; позирање за уметници

брокерство;

добротворни
изнајмување

гаранции;

средства;
со

терминали;
огласни

услуги

со
табли

товарење

на

со

растоварање

информации;
електронски

превојници

[телекомуникациски услуги]; обезбедување

како

телекомуникациски врски
компјутерска
мрежа;

организирање
кл. 42
истражувања

на глобалната
обезбедување

и

поморско

бизнис пребарување; советодавни услуги за

физичко
зачувани

на

канали;

модели;
во

лотарии
техниката;

кориснички
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување интернет

истражување и развој на нови продукти за
други;
контролирање
на
квалитетот;

соби за разговор; обезбедување пристап до
бази на податоци; обезбедување он лајн

геолошки истражувања на терен; хемиски
услуги; клинички тестирања; метеоролошки

форуми;

информации;

стриминг

на

податоци;

испитување

материјали;

обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско купување; пренос на дигитални

индустриски дизајн; архитектонски услуги;
дизајнирање
облека;
компјутерско

датотеки
кл. 39 превезување; испорачување стоки;

програмирање; изработка на компјутерски
софтвер;
советување
на
полето
на

превозна логистика; шпедитерски услуги;
посредување за шпедиција; посредување за

компјутерски
хардвер;
ажурирање
на
компјутерските
програми;
одржување
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софтвер;

компјутерски

системи;

анализа

на

(731) Electrolux Home Care Products, Inc

советување

за

10200 David Taylor Drive Charlotte, North

компјутерски софтвер; софтвер како услуга
[SaaS];
советување
за
информатичка

Carolina,28262, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

технологија [IT]; обезбедување информации
за компјутерска технологија и програмирање

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

преку веб страница; чување на електронски
податоци;
компјутерство

во

облак;

конверзија

SANITAIRE

на

компјутерски програми и податоци, која не е
физичка; советување за безбедност на

(551) индивидуална
(510, 511)

податоци; услуги на кодирање на податоци;
надгледување на компјутерски системи за

кл. 7 електрични правосмукалки и нивни
делови; електрични машини за чистење на

детектирање неовластен влез или пристап
до податоци

под, имено подни четкарки, апарати за

(210) TM 2017/1256

филц држачи, црева,
резервоари за раствор

(220) 26/12/2017
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВЕТЕРИНАР ДОО екпорт-импорт
Гевгелија
ул. Моински пат бр. 221, Гевгелија, MK
(540)

полирање и апарати за екстракција; нивни
делови и додатоци, имено четки, филцеви,

(210) TM 2018/206

цевки,

дизни

и

(220) 13/03/2018
(442) 31/08/2018

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,
Штип, MK
(540)

(591) црвена

(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.01;27.07.19

(531) 03.04.13;26.01.15;26.01.22
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл.

29

месо

и

месни

преработки

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месо и месни преработки

управување
работи
кл.
кл. 41

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности
(210) TM 2018/41

(220) 23/01/2018
(442) 31/08/2018
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ленти); продукција на радио и телевизиски

(442) 31/08/2018
(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET

програми;

снимање

видеоленти;

A.Ş.
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy

микрофилмување (снимање микрофилмови)

34718, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2018/363

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(220) 17/04/2018
(442) 31/08/2018

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Gastrofam
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

фармацевтски,

медицински

и

ветеринарни препарати
(210) TM 2018/295

(220) 03/04/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за продукција ФРАГМЕНТ
ФИЛМ ДООЕЛ Скопје
ул. Самоилова бр. 142 А, Скопје, MK
(591) бела, светло кафена, темно кафена,

(740) Елена Накова, адвокат
ул. Ѓуро Стругар 11а, 1000, Скопје

кремова боја, златна
(531) 25.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

(591)
(531) 27.05.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
филмови;
кинематографски

(210) TM 2018/370
анимирани

експозиционирани;

филмови;
филмови,

кинематографски

филмови,
сензибилизирани
експонирани

но

не

кл. 35 маркетинг; производство на рекламни
филмови
кл. 41 филмска продукција; продукција на
анимирани филмови; производство на
филмови;

пивски

производство

на

(220) 20/04/2018
(442) 31/08/2018

(731) Станчевска Кумева Лидија and
Николовски Дејан
ул. Народен фронт бр.7-18, Скопје, MK and
ул. Мице Козар бр. 4, Скопје, MK
(740) Станчевска Кумева Лидија
ул. Народен фронт бр. 7-18, Скопје
(540)

НЕТ ПРЕС

анимирани

филмови;
студија
(филмски
студија);
титлување филмови; филмови на видео

слад

(551) индивидуална
(510, 511)

ленти (производство на филмови на видео
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кл. 9 електронски изданија што можат да се

(591) црвена, бела и црна

симнат

(531) 26.03.18;27.05.24

од

интернет

кл.
16
печатени
публикации
кл. 35 комерцијално информативни агенции

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/397

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
кл.
38
телекомуникации

(220) 25/04/2018

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за производство, трговија,

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат

услуги и посредништво ХОМАКС ЛТД

на

ДООЕЛ Скопје
ул. Кумбара бр. 27, Чаир, Скопје, MK

компјутерски хардвер и софтвер

(540)

(210) TM 2018/424

истите;

проектирање

и

развој

на

(220) 02/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100, 60318,
Frankfurt, DE
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(591) жолта и црна
(531) 25.07.20;27.05.17

(540)

(551) индивидуална

PK - Merz

(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало со:мебел

(551) индивидуална

(гарнитури,столици, АБЦ маси, големи маси)
санитарија, електрика, уреди за урадување

(510, 511)
кл. 5

на
домаќинстава,
електроматеријал,
лустери,теписи, бужетерија, играчи, чаши,

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

комплет

се користат во медицината, храна за бебиња,

сет

за

кујна

(лажички,

вилушки,ножеви)
непрехрамбена
неспомнати на друго место
(210) TM 2018/418

стока

(220) 27/04/2018

фармацевтски

и

ветеринарни

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли
(210) TM 2018/428

(220) 03/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Интернационален Картичен Систем

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за производство, трговија и

АД Скопје

услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, MK
(540)

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 42
подготвување храна и пијалоци;
услуги
за
медицинска

(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството

за
и

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови
пластични
материи;
вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати
за калење и заварување метали; хемиски
производи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,

и

привремено
хигиенска

сместување;
помош
и

разубавување; ветеринарски и земјоделски
услуги; правни услуги; научни и индустриски
истражувања; изработка на програми за
компјутери; услуги кои не се опфатени со
другите
класи,
особено
услуги
за
препакување, дозирање и доработка на
полупроизводи и производи
(210) TM 2018/429

(220) 03/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Љубиша Златевски
Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96,
Гостивар, MK
(540)

рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување
хербициди
кл. 20

штетници;

фунгициди,

мебел, огледала, рамки за слики;

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие
материјали, и производи од пластични маси,
а особено амбалажа од пластика (кутии,
шишиња и др.) наменета за пакување лекови
и

козметички

производи

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други
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(591) црна, црвена, портокалова, бела, сива,
жолта
(531) 03.01.04;03.01.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци и други видови
безалкохолни пијалоци
(210) TM 2018/438

(220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Eurokarbon d.o.o.
Ulica 1, br. 22, Blato 2071, HR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(540)

Скопје, MK

(531) 26.01.18;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 3

1
индустриски
лепила
бои за лице и козметички креони

кл. 16 канцелариски и училишен прибор
(210) TM 2018/440

(220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта,кафеава, светло розева,
виолетова, светло виолетова, портокалова
(531) 02.05.03;02.05.23;03.01.06;24.09.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенлива купка
(210) TM 2018/442

(220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолтам кафеава, светло
розева, виолетова, светло виолетова,
портокалова
(531) 02.05.03;02.05.23;03.01.06;24.09.02
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло
кафена, црвена, темно црвена, светло и

кл. 3 шампони

темно зелена
(210) TM 2018/441

(220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

Трговски марки

(531) 02.05.04;04.03.03;24.09.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампони
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(591) бела, светло и темно сина, окер,
(210) TM 2018/443

(220) 08/05/2018

розова, црна, жолтам кафена, светло и темно

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

виолетова
(531) 01.01.01;02.05.03;24.09.02

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје, MK
(540)

кл. 3 пенлива купка
(210) TM 2018/445

(220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розева, црна, жолта, кафеава, светло
кафена, црвена, темно црвена, светло и
темно зелена
(531) 02.05.04;04.03.03;24.09.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенлива купка
(210) TM 2018/444

(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, жолта, кафена, светло и темно
(220) 08/05/2018
(442) 31/08/2018

виолетова
(531) 01.01.01;02.05.03;24.09.02

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 3 шампон

Скопје, MK
(540)

(210) TM 2018/446

(220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)
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(210) TM 2018/457

(220) 10/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Матиќ Иван
бул. АВНОЈ бр. 116/1-20, Скопје, MK
(540)

ПАНТЕР МИС
(551) индивидуална
(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, сива, виолетова, светло и
темно зелена, темно црвена, жолта, светло и
темно кафена
(531) 02.05.02;02.05.08;24.09.02

(510, 511)
кл. 16

хартија

и

картон;Печатени

работи;Книговезнички
материјал;Фотографии;Канцелариски
материјали и канцелариски предмети, освен

(551) индивидуална
(510, 511)

мебел;Лепила за канцелариска и куќна
употреба;Материјали
за
сликање
и

кл. 3 пенлива купка

материјали
за
четки;Материјали

(210) TM 2018/447

(220) 08/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

уметници;Сликарски
за
обука
и

настава;Пластични листови, фолии и кеси за
завиткување и пакување;Печатарски букви,
клишиња

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

акварели;албуми;алманаси;амбалажа
за
шишиња од хартија или картон;апарати за

Скопје, MK

врамување
фотографии;апарати
за
нумерирање;апарати за пластифицирање

(540)

документи,
за
канцелариска
употреба;апарати за правење и украсување
вињети;апарати

и

машини

за

[канцелариски прибор];апарати
етикетирање;аритметички

книговез
за

рачно

таблици;атласи;бакрорез
[гравури];бележници

или

блокчиња;библиотечни
регистри
[канцелариски
материјали];блокчиња
за
(591) бела, светло и темно сина, окер,
розова, црна, сива, виолетова, светло и
темно зелена, темно црвена, жолта, светло и
темно кафена

цртање;блокчиња

или

перничиња

за

впивање
мастило
[канцелариски
материјали];бришачи за пенкала;бришачи за

(531) 02.05.02;02.05.08;24.09.02

табли за пишување;брошури;валјаци
бојосување;валјаци
за
машини

(551) индивидуална
(510, 511)

пишување;витрини
за
канцелариски
материјали [канцелариски прибор];восок за

кл. 3 шампон

запечатување;восок за обликување, што не е
за

Трговски марки

дентална

за
за

употреба;восочна
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хартија;впивачи;географски

карти;глина

за

(конусоидни

обликување;глина

полимер

за

[канцелариски

од

моделирање;глобуси
топка;глутен
[лепак]
материјали
или
домаќинствата

на
за
за

земјината
канцелариски
употреба

во

хартиени

кеси);класери

материјали];книги;книжни

амбалажи за креми;колекционерски сликички
за размена кои не се за играње;коректорски
ленти [канцелариски прибор];коритца за
сортирање
и
броење
пари;корици

гравирани уметнички предмети;градежни
макети;графички
репродукции;графички

[канцелариски
пишување;креди

слики и модели;графички цртежи;гребалки

креди;крпи

[бришачи], за канцелариска употреба;гумени
ленти за канцеларии;гумени лепила за

хартија;крпи од хартија за маса;ксуан хартија
за кинеско цртање и краснопис;кутии за

канцелариски материјали или за употреба во
домаќинствата;гумирано
платно
за

матрици;кутии
за
пенкала;кутии
за
печати;кутии од картон за шапки;кутии од

канцелариска
бришење;даски

за
букви

хартија или картон;кутии со бои [училишен
прибор];ленти
за
подврзување

[печатарство];детски сликовници;држачи за

[книговез];ленти за пури [цигари];ленти и

документи [канцелариски прибор];држачи за
мини од графит за технички моливи;држачи

картички
од хартија
за
запишување
компјутерски програми;ленти натопени во

за моливи;држачи за пенкала;држачи за
пенкала и моливи;држачи за печати;држачи

мастило за печатари, за компјутери;лепила
од скроб за канцелариски материјали или за

за страници;држачи за фотографии;држачи
за
хартија;дупчалки
за
канцелариска

употреба
во
домаќинствата;лепливи
средства за канцелариски материјали или за

употреба;дупчалки

употреба

во

прибор];електротипови;етикети за картички
во картотека;етикети од хартија или

домаќинствата;летоци;лигавчиња
хартија;линијари за цртање;листови

од
од

картон;желатин за канцелариски материјали
или за употреба во домаќинствата;жици за

вискоза
за
амбалажа;листови
од
преработена целулоза за амбалажа;листови

книговез;заштитници
[леплива
хартија];златни пера за пишување;знаменца

хартија
[канцелариски
материјали];литографи;литографски

од

за

камења;литографски уметнички дела;макари

бакрорез;игли за цртање;индига;индига за
машини
за
правење
копии
на

за ленти натопени во мастило;мали табли за
пишување, со држач за хартија;маркери

документи;инструменти
за
пишување;инструменти за цртање;калапи за

[прибор
за
пишување];маси
за
цртање;мастила *;мастилни перничиња за

обликување
глина
[уметнички
материјали];календари;канцелариски

печати;мастилни
[мини];мастилници

материјали;канцелариски

мастило];мастило

употреба;гумички
за
сложување

хартија;знамиња

[канцелариски

од

хартија;игли

машини

за

за

материјали];креда
за
за литографија;кројачки
лице

од

хартија;крпи

[садови
за

од

стапчиња
за

коригирање

запечатување пликоа;канцелариски прибор,
освен мебел;карти *;картон *;каси за

[хелографија];материјал
од
скроб
за
амбалажа;материјали за настава [освен

писма;каталози;кеси
за
готвење
во
микробранови печки;кеси од хартија или

апарати];материјали
обликување;материјали

пластика за ѓубре;кеси [плика, торбички] од
хартија или пластика, за пакување;кеси

пишување;материјали за цртање;материјали
од хартија за филтрирање;машини за
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или

печати;

неелектрични;мини од графит за технички

моливи,

електрични

печати

моливи;модели
за
везење
[мостри];моливи;моливи од шкрилци;моливи

печати
печати

од јаглен;мостри за прецртување;музички
честитки;навлажнувачи за лепливи површини

плакати
пластики

[канцелариски
[канцелариски

пластични кеси за фрлање измет оддомашни
миленичиње;

прибор];навлажнувачи
прибор];навлаки
за

[жигови,

отпечатоци];

за
од

со

запечатување;
адреси;

хартија
за

или
картон;
обликување;

пасоши;навлаки за чековни книшки;навлаки

пластични

од
хартија
за
саксии;налепници
[канцелариски материјали];натписи одхартија

платна [слики], врамени или неврамени;
платно
за
книговез;

или
картон;неелектрични
направи
за
отпечатоци на кредитни картички;ножеви за

плика
[канцелариски
материјали];
плочки со адреси за машини за адресирање;

сечење
хартија
[канцелариски
материјали];нотеси [бележници];обвивки за

подлоги
подметки

за

за
чаши

шишиња од хартија или картон;огласни карти

подметки

од

хартија

[канцелариски материјали];огласни табли од
хартија или картон;одбележувачи за во

подметки
покажувачи

одхартија
за
карти,

книги;олеографи;острилки
моливи,електрични

портрети;
постери;

за
или

неелектрични;отпечатоци
[резби];паковки
(пластични паковки) за завиткување или

потпирачи
потпирачи

пакување;палети

поштенски

за

фолии

за
рака

за

правоаголни
преносливи

хартија;папки
материјали];папки

[канцелариски прибор] ;
прецртани

со

боички;

прибори
за
материјал];

паус

хартија;

прибори

пера;
пера

[канцелариски
на
за

пергамент
перничиња

за

прибор];
полнење;

прибори
прирачници

цртање;

притискачи
проекти;

хартија;
печати;

производи
проспекти;

за

печати;
пиво;

за

маса;

за
шишиња;
неелектронски;

книги;
сликари;

за

линијари
за
печатарски

вадат;пастелни
патенти[притиснувачи];
пенкала
пенкала

пакување;

жигови;

сликари;памфлети;пантографи [инструменти
за
цртање];папиемаше;папки
за
[канцелариски
листови што се

за

слики;

пишување

за

цртање;
прибори

[канцелариски

пишување

[сетови];

за

цртање;
[упатства];

за

хартија;

за

бришење;

перфорирани картички за разбои за ткаење;

проѕирна хартија [канцелариски материјали];

печатарски
печатарски

блокови;
букви;

радиограми
рамки
на

печатарски
печатарски

броеви;
бројки;

букви

и

печатарски прекривки што не се одтекстил;
печатени
материјали;
Трговски марки

(хартија
за
сложување

рачно пишувани
резгледници;
садови
салфети

од

шаблони
за
хартија

радиограми);
[печатарство];
за

за

копирање;
боја;
маса;
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самолепливи

ленти

материјали

за

или

за

канцелариски
употреба

домаќинствата;
сликарски

платна;

сликарски
слики;

штафелај;

смеси
спојки

за
за

спојници

за

сребрена
стапчиња
стеатит
стегачи

во

за
[кројачки
задржување на

за

пишување;
табли
тастатури

за
од

машини

те-линијари
тенка пластична
палетизирање;
тесни чаршафи

за
фолија,
за

за

хартиени или пластични фолии за впивање
за
хартиени
хартиено
пакети;

пакување
или

храна;
панделки;

картонско обложување за

обликување;
хартија;

хартии за обложување фиоки, миризливи или
немиризливи;

канцеларии;

хартија

хартија;
сложување;

хартија
хартија

креди];
приборотза

хартија
за
материјали];

копирање

пишување;

хартија
хартија

машини
за

пишување;

хартија

цртање;
растеглива, за

маса

одржување на влагата за пакување храна;

од

хартија;

*;
за

електрокардиограф;
завиткување;

за

за

[канцелариски
за

бележење;
пишување;

за

хартија
хектографи;

филтрирање;

од

дрвена

маса;

хефталици
[канцелариски
хромолиторгафи
[печатење

прибор];
во
боја];

теста
за
печатење;
течни коректори [канцелариски материјали];

цевки
чаршави

ткаенини

за

книговез;

челични

букви;

ткаенини
тоалетна

за

копирање;
хартија;

челични
честитки;

пера;

топчиња
за
транспаренти
тушеви
украсни
уреди

за
подметки
за

материјали];
училишни
материјали];
фасцикли за
материјали];
фигурини
филтри

хемиски
од

за

пакување
хартиени

пенкала;
хартија;

четириаголни
четки;

цртање;
хартија;

четки
четки
чешли

набавки

[канцелариски

чиничиња
шаблони

документи

[канцелариски

шаблони
за
шамичиња

[статуетки]

одхартија;

кафе

картонски

од

шамичиња
шминка;

за

од

шапирографи,

хартија;

шестари
шишиња

за

за

картон;
маса;

цртање;
пишување;
сликари;

за

хартија;

материјали

линијари

за

за
за

[канцелариски

[полнење,
обложување];
или
пластични
фолии
за
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копирање

флуоресцентна
фотогравури;
фотографии;
хартиени и

од

од
хартија

гранулирање;

водени бои
за

за

уметници;
кроење;

цртање

криви

линии;
одхартија;

хартија
апарати
за
со

школски
шкрилци

за

штипки
штипки

за
за

за

отстранување
и

машини;
цртање;
мастило;
табли;
пишување;
пари;
пенкала;
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штитници
штитници

за
за

прсти

материјали];
штици од дрвена
материјал];
кл. 20
мебел,

маса

бришачи;

кошници со пчели;еленски рогови;животински

[канцелариски

копита;животински

[канцелариски

килибар;завеси
спојување за

рогови;жолт

од
бамбус;завртки
кабли што не се

за
од

за

метал;завртки
што
не
се
од
метал;закачалки;закачалки за капи;закачалки

слики;неметални контејнери, за складирање
или
транспорт;необработена
или

за костуми;закачалки за облека што не се од
метал;закачалки
за

полуобработена коска, рог, китова коска или

палта;затворачи;затворачи за садови што не

седеф;школки;морска
бамбус;библиотекарски

пена;килибар
полици;бисти

се од метал;затворачи за шишиња што не се
од метал;затворачи со навој, неметални, за

оддрво, восок, гипс или пластика;бочви што
не се од метал;брави за возила што не се од

шишиња;затворачи што не се од метал;затки
што не се од метал;заштитни мрежи за врати

метал;брави, неелектрични и што не се од
метал;буриња што не се од метал;валјаци за

[мебел];заштитни
огради
за
детски
креветчиња, освен постелнина;заштитни

завеси;вентили од пластика за водоводни

огради

цевки;внатрешни
ролетни;внатрешни

употреба;идентификациони
белегзии
употреб во болници што не се

огледала,

ролетни

рамки

решеткасти
за прозорци

за

пред

камини,

за

домашна
за
од

[ролетни]
[мебел];внатрешни
текстилни
ролетни за прозорци;воздушни душеци што

метал;изложбени витрини [мебел];имитации
на оклоп од желки;камари за несење

не се за медицинска употребаВоздушни
перници што не се за медицинска

јајца;камп
столови;канистри,
неметални;канцелариски мебел;капачиња за

употреба;воздушни перничиња што не се за

шишиња што не се од метал;капачиња што

медицинска употреба;врати за мебел;врвки
за
завеси;гвинтови
што
не
се
од

не се од метал за запечатување;картички
(пластични картички) за отворање на

метал;големи
плетени
кошници
за
бебиња;горни површини на масите;даги од

електронски
некодирани;каучи;клинови

дрво, за бочви;двоседи, троседи;декорации
од ситни предмети поврзани со жица;детски

неметални;клинци за чевли, неметални;клупи
за сечење [мебел];клупи [мебел];колички за

креветчиња;детски столчиња со масичка за

компјутери [мебел];колички за послужување

јадење;дрва за гребење за мачки;дрвени
буриња
за
преточување
вино;дрвени

[мебел];колички за послужување чај;колички
на тркалца за послужување [мебел];колчиња

украси;дрвени футроли за шишиња;држачи
за бочви што не се од метал;држачи за

за шатори што не се од метал;комоди со
фиоки;конзолни
маси;контејнери

завеси што не се од текстил;држачи за
изложување;држачи
за
изложување

[складирање, транспорт] што не се од
метал;копчиња, неметални;корали;корита за

весници;држачи за книги [мебел];држачи за

мешање

саксии;држачи за саксии [мебел];држачи за
сметачки машини;држачи за торби што не се

метал;корозо;кошници
работи;кошници
за

од метал;држачи за чадори;дубачиња за
деца;душеци *;душеци за преоблекување

риби;кошници [плетена стока];кошници што
не се од метал;кревети *;кревети за домашни

бебиња;Душеци
за
спиење
душеци со федери;елементи од дрво за

миленичиња;креденци;кројачки кукли;куки за
завеси;кутии за домашни миленичиња;кутии
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за изложување накит;кутии од дрво или

пресуван

пластика;куќички

идентификација

за

домашни

килибар;плочки
што

со

натпис

за

не

се

од

миленичиња;куќички за кучиња;куќички за
птици;куќни броеви, несветлечки, што не се

метал;подвижни огледала со рачка [тоалетни
огледала];подвижни
прегради

од метал;лепези за лична употреба,
неелектрични;лулки, колевки;макари од дрво

[мебел];подметки за оградени простори за
бебиња;подметки што можат да се извадат,

за преѓа, свила, гајтан;макари, од пластика,
за ролетни;маси *;маси за масирање;маси за

за мијалници;полици;полици за книги;полици
за пушки;полици за складирање;полици за

преоблекување

бебиња

прицврстени

на

сточна храна;полици за чинии;полици за

ѕид;маси за техничко цртање;маси
метал;мебел;Мебел на дување;мебел

од
од

шишиња;полици за шкафови за картотеки
[мебел];полици[мебел];пораби од пластика за

метал;менгеме-маси
[мебел];мијалници
[мебел];морска пена;навлаки за алишта

мебел;послужавници што не се од метал
*;посребрено стакло [огледала];постаменти

[гардероба];навлаки
за
облека
[складирање];неметални вентили што не се

за книги на катедра;постелнина, со исклучок
на чаршафи;потперници;потпирачи за глава

делови од машини;неметални и немеханички

[мебел];потпирачи

кривулести
навивки
за
флексибилни
црева;неметални и немеханички калеми за

неметални;потпирачи
за
рамки
за
слики;резиња што не се од метал;резиња за

флексибилни црева;неметални колци
растенија или дрвја;неметални куки

за
за

врата, неметални;резервоари што не се од
метал и што не се ѕидни;регистарски

закачалки за облека;нитни што не се од
метал;ногалки
за
мебел;ногари
за

таблички што не се од метал;рачки за када,
неметални;рачки за врати што не се од

мебел;ногари за сечење дрва;ногарки за

метал;рафтови за списанија;ратан;рамки од

маси
[мебел];носачи
за
мебел,
неметални;обрачи за буриња што не се од

дрво за кревети;рамки за четки;рамки за
слики;рамки за саќе, за кошници со пчели;

метал;огласни
табли;огледала;оградени
простори за бебиња;оклоп од желки;опрема

работни
маси
[мебел];
работни маси за пишување на машина;

за кревети што не е од метал;опрема за
мебел што не е од метал;опрема за прозорци

работни
работни

што не е од метал;опрема што не е од метал,

птици

за мртовечки сандаци;опрема што не е од
метал, за врати;ормани за картотеки;ормани

прстени
за
клучови,
неметални;
прицврстени кутии за книжни крпи за раце

за облека;палети за транспорт што не се од
метал;палки за завеси;палки за скали;патент-

што
не
препарирани

брави што не се од метал;пекарски кошници
за
леб;перници;перници
за
домашни

предмети на надувување за рекламирање;
прегради
од
дрво
за
мебел;

миленичиња;перничиња;плакари

прачки

[мебел];плакати
пластика;пластични
затворачи
за
клучеви;плетени

од

за

маси

качување,

за

пишување;
маси;

(препарирани

од

се

птици);

од

пресуван

метал;
животни;

килибар;

дрво
или
етикети;пластични

прачки за мерење товар за железнички
вагони
што
не
се
од
метал;

торби;пластични
дрвени
ролетни

поштенски сандачиња што не се ѕидни или
од
метал;

[мебел];плетени слами, со исклучок
рогозини;плетеници од слама;плочки
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садови за течни горива што не се од метал;

пластика;

садови

амбалажа;

фотелји;

играчки;

фотељи
хартиени

од

пластика

сандаци;
сандаци

за

сандаци
сандаци
саќе;
седеф,

за

за
што

не

се

необработен

или

седишта

месо;
метал;

од

се

полуобработен;
метал;

шанкови;

што

на

шанкови-шкафови;
шни
за

скали
што
не
се
од
метал;
славини за буриња што не се од метал;

шкафови
шкафови

сламарици;
сламени

шкафчиња;
школки;

слонова

коска,

необработена

или

полуобработена;
софи;
стаклени
стапови

се

од

за

сифони од пластика на одводни цевки;
скали
од
дрво
или
пластика;

пораби;

навалуваат;
ролетни;

хидростатични [водени] кревети што не се за
медицинска
употреба;
цистерни
чивилаци

од

што

завеси;
за
регистри

за

школки

метал;
одела;

лекови;
[мебел];

од

остриги;

штипки
за
кабли
или
цевки
од
пластика;штрафови што не се од метал;

плочи
што
не

за
се

огледала;
од
метал;

ѓерѓеф
ѕвончиња

за
врати,

за

везење;
неметални,

статуи оддрво, восок, гипс или пластика;
столарија;

неелектрични;
ѕвончиња на ветар што одцаваат звуци

столарски

[украси];

маси;

столчиња;
столчиња

салони;

ѕидни приклучоци за струја што не се од
метал;

табли
за
закачување
клучеви;
табли, од дрво или пластика, со натписи;

јареми;
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за

табуретки;
табуретки

домаќинството;Садови за готвење и прибор
за јадење освен виљушки, ножеви и

за

за

фризерски

нозе;тапи

за

шишиња;

тоалетни

комоди;

лажици;Чешли

и

сунѓери;Четки,

освен

тркалца за кревети што не се од метал;
тркалца за мебел што не се од метал;

сликарски четки;Материјали за правење
четки;Производи што се користат за

тропалки
трска

неметални;
плетење];

чистење;Необработено и полуобработено
стакло [освен градежно стакло];стакларија,

[маси];
слики;

порцелан и грнчарија;абразивни сунѓери за
триење кожа;абразивни тампони за кујнска

храна;

употреба;авани за кујна, неелектрични;авани

украсни завеси со монистра за декорација;
уметнички дела од дрво, восок, гипс или

за кујнска употреба;автоклави, што не се
електрични,
за
готвење;аератори
за

пластика;
урни,
за

покојници;

вино;аеросолни распрскувачи што не се за
медицинска употреба;апарати за бришење

училишен
мебел;
фигурини [статуетки] од дрво, восок, гипс или

прашина,
неелектрични;апарати
за
дезодорирање за лична употреба;апарати за

трупци
украси
украси

за
врата,
[материјал
за
за
за
од

сечење
рамки
за
пластика

пепел
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филтер

кафе,

машини

за

неелектрични;апарати

полирање,

за

употреба

и
во

мраз;калапи

за

растегнување

ракавици;калапи [кујнски прибор];канделабри

домаќинствата, неелектрични;апарати на
вода за чистење заби и гингивит;базенчиња

[свеќници];канти
хартија;канти
за

за птици *;биберници;бинлаци;бисти од
порцелан, теракота или стакло;бокали за

ѓубре;капаци за садови;капаци за садови за
путер;капаци за садови за сирење;капаци за

вино;бокалчиња;бришачи
за
под
со
реси;вазни;влакна (животински влакна) [за

тенџериња;капаци што не се од хартија, за
саксии со цвеќе;касички за штедење што не

правење четки];влакна за четки;внатрешни

се од метал;кафеански послужавници;кафези

аквариуми;внатрешни
[вивариуми];внатрешни

за
домашни
птици;керамика

одгледување
канчиња;гезвиња,

терариуми
терариуми
за

за
искористена
полевање;канти
за

миленичиња;кафези
за
употреба

за
во

растенија;војнички
неелектрични;глави за

домаќинствата;кожа за полирање;козметички
прибори;козметички шпатули;комплети за

електрични четкички за заби;големи шолји со
рачка, за пиво;готварски калапи;готвачки

зачини;комплети
за
ликер;комплети
тенџериња за готвење;конец од плексиглас

шприцови

преливање;градинарски

што не е за текстилна употреба;корита за

ракавици;греачи
за
шишенца
за
храна;грнчарски предмети;даски за сечење

за

перење алишта со вода пепелница;корита за
хранење;корита за хранење животни;корпи

во кујна;детски кадички, подвижни;длабоки
садови;длабоки чинии за зеленчук;длабоки

за леб за домашна употреба;коса (чешли за
коса) со големи запци;кофи;коцки мраз за

чинии за салати;длабоки чинии [садови за
овошје];длабоки чинии за супа;дрвени калапи

повеќекратна употреба;кошници за домашна
употреба;кошнички за излети;коњски влакна

за чизми [растегнувачи];држачи за листи на

за

јадења;држачи за ножеви за маса;држачи за
пегли;држачи
за
салфети;држачи
за

пиво;крпи
за
мебел;крпи за

сапуни;држачи
за
свеќи;држачи
за
сунѓер;држачи за тоалетна хартија;држачи за

полирање;крпи
за
прашина;крпи
чистење;кршалки
за
ореви;куки

цвеќе
и
растенија
[аранжирање
цвеќе];држачи за чепкалки;држачи за четки

закопчување;кутивчиња за чај;кутии за
леб;кутии за сапуни;кутии за слатки;кутии за

за бричење;држачи за шишенца со масло и

тоалетен

оцет;дршки
распрскувачи

метли;електрични
средства
против

хартија;кутии за употреба во домаќинствата
и кујнска употреба;кутии од стакло;кутии со

комарци;електрични уреди за привлекување
и
уништување
инсекти;емајлирано

песок за домашни миленичиња;кутии со
прозорци;кутии со топчеста форма, за

стакло;жици за чистење;жици од метал за
чистење
тави;закачалки
за
сушење

чај;кујнски
машини
за
мешање,
неелектрични;мозаици од стакло што не се

алишта;закачалки

за

за градба;млечно стакло;миксери [блендери],

за
за

неелектрични, за употреба во домаќинствата,
мешалки,
рачни
[за
правење

тенџериња;земјени
садови;изотермички
вреќи;инки за преточување;казани;калапи за

коктели];механички метли [рачни направи со
четки за чистење килими];метли;метални

колачи;калапи
[растегнувачи];калапи

кутии, за хартиени крпи за раце;мелници за
употреба во домаќинствата, рачни;мелници

за
на

и

алки

за

крпи

раце;закачалки
што
се
шират
облека;затворачи
за
капаци
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за
обувки
за правење коцки

изработка

на

четки;кригли;кригли

за
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прашина
миење подови;крпи

од
за

прибор;кутии

за

за
за

тоалетна
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рачно

управувани;мајолика

керамика];машини

за

правење

тестенини, рачно управувани;машини
полирање со восок, неелектрични,

за
за

неелектрични;послужавници за употреба во
домаќинствата;послужавници од хартија, за
домаќинство;послужавници
вртат;потпирачи
за

што
решетки

се
за

чевли;материјали за полирање за правење
сјај, со исклучок на препарати, хартија и

скара;правење
четкарски
(материјали
за
правење

камен;матарки;маталки,
неелектрични;маталки

јајца,

производи);предмети од порцелан;преси за
вратоврски;преси за лук [прибори за

во

кујна];преси за панталони;преси за цедење

неелектрични,

за

за
употреба

производи
четкарски

домаќинствата;лопатчиња
за
кујнска
употреба;лопатки за сервирање пити;лонци

овошје, неелектрични, за
домаќинствата;прибор
за

за загревање храна што не се загреваат со
електрична енергија;лажици за чевли;лажици

шминка;прибори
за
готвење,
неелектрични;прибори за излет, вклучително

за црпење, за кујнска употреба;лажици за
сладолед;лажици за обување чевли;лажици

и садови;прибори за кујна;прибори за
употреба во домаќинствата;производи од

за

кристал

мешање

[кујнски

прибор];кујнски

употреба во
отстранување

[стакларија];прскалки;прскалки

за

садови;навлаки за штици за пеглање,
обликувани;направи за гасење свеќи;направи

канти
за
полевање;прскалки
за
парфеми;прскалки за полевање цвеќе и

за
полевање;направи
муви;неелектрични

растенија;прскалки
за
црева
за
полевање;прстени за држење свеќи;прстени

за

фаќање
подвижни

ладилници;ножеви за сечење слатки;ножеви
за тесто;нокшири;огласни табли од порцелан

за живина;прстени за птици;прстени
салфети;пудриери;пудрила;ражни

или

декантери;опално

готвење, од метал;разладни патрони за

стакло;отворачи за вадење тапи;отворачи за
шишиња;отнувалки
за
затнати

ладење храна и пијалаци;ракавици за миење
возила;ракавици за полирање;ракавици за

одводи;отпадоци
од
волна
за
чистење;памучни отпадоци за чистење;парни

рерна;ракавици
за
домаќинствата;рачни

лонци, неелектрични;пердуви за бришење
прашина;пипети [тестери за вино];пирустии

чистење;рачни мелници за кафе;рендиња
[прибори
за
кујна];решета
[кујнски

[прибори

прибор];рогови (чаши за пиење во форма на

стакло;ознаки

за

за

маса];пијалаци

(садови,

со

рогови);садови
материи;садови

употреба;плоснати џебни шишенца;плочи за
печење вафли, неелектрични;плочки за

мраз];садови
за
лепило;садови
пијалаци;садови
за
путер;садови

спречување
претечување
на
млекото;подлошки за маса, што не се од

сапуни;садови за собирање маснотии од
печење;садови
за
храна,
топлински

хартија

за

изолирани;садови за шеќер;садови од метал

печење;подлошки за тенџериња;подлошки,
што не се од хартија или текстил;подметки за

за правење мраз и ладни пијалаци;саксии за
цвеќе;свилени
конци
за
дентална

чаши што не се од хартија или
текстил;поила за добиток;покривачи

од
за

употреба;свински влакна за изработка на
четки;сепаратори за ножни прсти од пена за

чајници;покриви на аквариуми;полирање со
восок (апарати за полирање со восок),

педикир;сепаратори за јајца, неелектрични,
за
домашна
употреба;сервиси
за

текстил;подлошки
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горење
ладење

во
за

топлинска изолација, за пијалаци);плитки
чинии;плитки
чинии
за
еднократна

или

за
за

употреба
апарати

за
за

миризливи
[кофи со
за
за
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кафе;сервиси за чај;сервиси за јадење, со

ткаенини);термоси;тенџериња

исклучок

и

готвење;тенџериња;тегли за колачиња;тави

лажици;сервиси
[чинии];сипачи
на
пијалак;сита за сеење пепел [прибор во

(земјени тави);тави за пржење;тави;сунѓери
за
шминкање;филтри
за
кафе,

домаќинствата];сита
домаќинствата];сифони

неелектрични;фритези,
неелектрични;футроли за чешли;цедилки за

на

ножеви,

вода;скари [готварски
пиење;слаткарски

вилушки

[прибори
за
за
газирана
прибор];сламки
вреќички

декорирање;снопови

коноп

за

за
за

крпи за бришење;цедилки за употреба во
домаќинствата;цедилки за чај;црпалки за

за

домашна

употреба;црпалки

за

чистење;соларници;стакла за прозорци на
возила [полуготови производи];стакларија

сервирање;црпалки за сервирање вино;чаши
за
сервирање
варени
јајца;чаши
за

(бојосана стакларија);стаклена волна што не
е
за
изолација;стаклени
длабоки

сервирање овошје;чаши
пластика;чајници;чајници,

чинии;стаклени затворачи;стаклени кварцни
влакна што не се за употреба со

неелектрични;челична
волна
за
чистење;чепкалки;четкарски производи;четки

текстил;стаклени

хартија

или

шишенца

*;четки (електрични четки), со исклучок на

[садови];стаклени садови;стаклени тегли
[дамиџана];стаклени чаши за пиење;стаклени

делови од машини;четки за бричење;четки за
заби;четки за заби, електрични;четки за

шишенца за парфеми или лекови;стаклено
влакно, што не е за изолација или текстилна

коњи;четки за купатила;четки за миење
подови, со долги рачки;четки за миење

употреба;стакло
декорирање;стакло,

за
или

садови;четки за нокти;четки за печиво;четки
за стаклени светилки;четки за триење;четки

полуобработено, со исклучок на стакло за

за чевли;четки за чистење резервоари и

градба;стакло со вградени електрични
проводници;стапици за глувци;стапици за

садови;четкички
трепки;чешалки

инсекти;стапици
за
муви;стапици
за
стаорци;стапчиња за коктели;стапчиња за

коњи;чешли;чешли
(електрични
чешли);чешли за животни;чинии; чинии од

јадење;статуи од порцелан, теракота или
стакло;сукала, домашни;сунѓери за употреба

хартија;
чиничиња;

во домаќинствата;фаќалки за шеќер;фаќалки

чукалки за тресење теписи [рачни алати];

за салата;фаќалки за мраз;урни *;уреди за
собирање трошки;уреди за отстранување

шишенца
шишиња;

со

влакна
од
облека,
електрични
или
неелектрични;уреди за апсорбирање чад за

шишиња
шлифувано

за
разладување;
стакло [сурови материјали];

употреба во домаќинствата;уметнички дела
од порцелан, теракота или стакло;украсни

шолји;
штедни

статуетки

штипки

од

плоснати

од

во
прав
необработено

порцелан,

теракота

или

за

веѓи;четкички
за
за
тимарење

масло

и

оцет;

касички;
за

сушење

стакло;украсни садови за маси;украси од
порцелан;топлински изолирани садови;топен

штици
штици

кварц [полуобработен производ] што не е за
употреба во градење;толчници за кујнска

штици
за
перење;
јајца што се ставаат како полог во гнезда,

употреба;тоалетни
прибори;ткаенини

вештачки;
јарешка
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игри и играчки;апарати за видео

бинго;картички

за

гребење

за

игри

на

игри;производи за гимнастика и спорт;ухраси

среќа;кожа од фока [обвивки за скии];конец

за елки амлии за игри;апарати за аркадни
видеоигри;апарати за боди-билдинг;апарати

за
риболов;конфети;костими
за
пливање;коцки;коцки
за
градење

за забава, автоматски и на парички;апарати
за игри на среќа;апарати за игри различни од

[играчки];коњчињ а за нишање;креветчиња за
кукли;креда за билијардски стапови;куглање

оние
адаптирани
за
користење
со
надворешни екрани или монитори);апарати

[игри];кукли;куќички за кукли;лакови за
стрелање;летала;летачки
дискови

за

[играчки];летање

исфрлање

тениски

пливање [објекти
играње;бебешки

топки;базени

за

за игра];балони за
вежбални;билијарлски

маси;билијардски маси
парички;билијардски

змаеви;лизгалки

за

мраз;магионичарска
опрема;макари
за
летала;макари
за
риболов;макети

работаатсо
стапови;боб-

[играчки];макети на играчки;мамец (вештачки
мамец) за риболов;мамки за лов или

санки;боксерски
ракавици;валјаци
за
статички велосипеди за вежбање;вештачки

риболов;марионети;маркери [направи за
бележење бодови во билијард];маси за пинг-

снег за новогодишни елки;воздушни пиштоли

понг;маси

[играчки];возила играчки;возила играчки со
далечинско управување;возила макети во

камуфлажа [спортски предмети];маски за
мечување;маски
играчки;маски

размер;врвови за билијардски стапови;вреќи
за удирање;вртимушки [играчки];гимнастика

[играчки];матрошки
„бабушки"];мах-јонг

(опрема за гимнастика);глинени гулаби
[мети];дама [игри];даски за едрење;даски за

игра];машини за видео-игри;машини за
физички
вежби;машини
за
фрлање

едрење (појаси за даски за едрење);даски за

топки;машки потпирачи за атлетика [спортска

пливање
на
стомак;даски
за
сурфање;дискови за спортови;домина;дрезги

опрема];пачинко
игри];параглајдери;палки

[обувки] за одење по снег;држачи
новогодишни елки;држачи за свеќи

за
за

жонглирање;палки за голф;отскочни даски
[спортска
опрема];оружје
за

новогодишни
игри;експлозивни

елки;друштвени
бонбони
[новогодишни

мечување;опрема
за
стрелање
со
лак;опрема за риболов;опрема за возење на

бонбони

пукнуваат

се

саеми/панаѓури;облоги за долниот дел од

отвораат];електронски мети;ефтини играчки
за забави, игранки;жетони [дискови] за

скиите;облека за кукли;носачи на тркала за
голф-опрема;новогодишни
елки
од

игри;жица за риболов;жици за рекети;жици
од животински црева за рекети;забавни игри

синтетички
исфрлање

во кои се користи шах-часовник;заштитни
потполнки [делови од спортски одела];игли

бањање
и
спортови;мрежи

за

вадење

пумпи

што

за

што

со

напумпување

кога

топки

за

за

собен

фудбал;маски

[дрвени руски кукли
[кинеска
хазардна

[механички
за

материјал;нишалки;направи
глинени
гулаби;мускули
за

уловена

за

пливање;мрежи
пеперутки;мрежи
риба

за

за
за
за
за

спортски

игри;играчки
играчки за домашни миленичиња;игри *;игри

риболовци;мобили [играчки што треперат на
ветар];миризливи мамки за лов или

за градење;игри со
табли;игри
со

риболов;мечиња;меури
од
сапуница
[предмети за играње];меури за топки за

потковици;игри
чипови;игри

со
со

шах;калеидоскопи;каписли за
пиштоли
[играчки];карти зза играње;картички за
Трговски марки

игри;мети;ремени
за
даски
сурфање;рекети;растегнувачи
за

за
гради
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[направи

за

вежбање];ракавици

за

торби специјално дизајнирани за скии и

мечување;ракавици за крикет [опрема за

даски

игри];ракавици
голф;ракавици

торби
торби

за
за

игри;ракавици
безбол;рабови

за
на

за
за

голф

сурфање;

за
со

или

без

крикет;
тркала;

скии;пушки со боја [спортска опрема];пумпи
специјално приспособени за топки за

топчиња
топчиња

за
за

игри;преносливи видео-игри со екран од
течен кристал;појаси за пливање;полнети

топки
топки

за
за

играчки;покажувачи за мамци [опрема за

ѕвончиња

риболов];повици за игри со ловење;плишани
играчки со прикачени ќебиња;плишани

ѕвечки
штици

играчки;плетени кошници за риби [опрема за
риболов];планинарски

шишиња
штитници

за
храна
за
за колена [спортска

кукли;
опрема];

појаси;пињати;пиштоли играчки;перничиња
за билијардски маси;пераи [перки за

штитници
штитници

за лакти [спортска
за нозе [ спортска

опрема];
опрема];

пливање];пеинт бол [муниција за пиштоли со

чипови

боја] [спортска опрема];ремени за кревање
тегови
[спортска
опрема];роботи

чизми за лизгање со додадени лизгалки;
чашки
за
мешање
коцки;

играчки;ролери;ролери со тркала во една
редица;санки [спортска опрема ]; сензори за

чатали
хартиени

за

порема];
забава;

мамци
[опрема
риболов];скејтборд;сложувалки;

харпун-пушки
[спортска
тобогани
[предмети
за

опрема];
играње];

слот-машини

[машини

за
за

игри];

тениски
тегови
тегови;

снежни
соби

за

топки;
кукли;

стапови
стрели

за
за

риболов;
пикадо;

табли
табли

за

фрлање
фигури
уреди

играње
за

обрачи
и

околу

на
механизми

за

за

билијард;
бадминтон;
игри;
играње;

новогодишни

[играчки];
пливање;

за

за

игри

[спортска
шешири

театарски
тапи

елки;

на

среќа;

мрежи;
за

вежбање;

за

маски;
риболов

дама;
шах;
клин;
играчки;
куглање;

(210) TM 2018/459

(220) 11/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Colgate-Palmolive Company, a

уреди за контрола за конзоли за игри;
управувачи
за
играчки;

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

украси за новогодишни елки, освен предмети
за осветлување и кондиторски производи;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ударни

(540)

тркала
трицикли

каписли
за
за

деца

[играчки];
рулет;
[играчки];

триктрак
[игра];
трикови за мамење и шега на туѓа сметка
[евтини
трамболини;
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кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински
кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи,
куфери, сандаци, спортски торби, патни
торби, училишни чанти, торби со врвки,
ранци, чанти кои се носат околу струк, торби
за вежбање, платнени торби; чадори и
сонцебрани; стапови за одење; камшици,
узди и сарачки производи; околувратници,
ремени и облека за животни
(531) 19.07.10;19.07.13;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/464

кл. 3 препарати за белење; препарати за
перење, препарати за чистење; препарати за
полирање; препарати за триење; абразивни
препарати, препарати за чистење рерна;
препарати за чистење одвод; препарати за
чистење под; препарати за чистење стакло;
препарати за чистење тепих; препарати за
чистење за употреба на плочки; средствa за
чистење тоалет; средства за чистење
тапацир, препарати за чистење за употреба
во домаќиството

(220) 14/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin
15, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.03.15;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 14/05/2018
(442) 31/08/2018

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински

(731) CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED

кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи,
куфери, сандаци, спортски торби, патни

Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin

торби, училишни чанти, торби со врвки,
ранци, чанти кои се носат околу струк, торби

15, IE

за вежбање, платнени торби; чадори и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

сонцебрани; стапови за одење; камшици,
узди и сарачки производи; околувратници,

(540)

ремени и облека за животни

(210) TM 2018/463

(210) TM 2018/465

(220) 14/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue New York, 10022 New York,
(531) 26.02.01;26.11.07;27.05.21
(551) индивидуална

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)
Трговски марки
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(540)
(210) TM 2018/472

PALMOLIVE CLAY+PURITY

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 3

Скопје, MK
(540)

производи за лична нега, имено,

препарати за чистење на кожата и телото;
тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и
креми за туширање; средства за миење на
тело;
препарати
за
нега
на
коса;
дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за
под
пазувите
за
лична
употреба;
навлажнувачи, лосиони и креми за тело и
кожа; талк во прав; препарати за бричење;
козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од ефектите
на
сонцето;
влажни
марамчиња
импрегнирани со раствор за чистење

(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, светла и темна

(210) TM 2018/471

црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

кл. 3 детергент за миење садови

Скопје, MK
(540)

(210) TM 2018/473

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
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(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2018/474

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2018/476

(220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
(591) бела, светло и темно сина, светло и
темно зелена, сива, жолта, светла и темна

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

црвена

(540)

(531) 01.15.15;05.03.15;12.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет
(210) TM 2018/475

(220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2018/477

Трговски марки

(220) 15/05/2018
(442) 31/08/2018
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 3 детергент за миење садови

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/479

(540)

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, виолетова,розова, светло и
темно црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена, светло и темно

(210) TM 2018/478

(220) 15/05/2018

црвена
(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03

(442) 31/08/2018

(551) индивидуална

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/480

(540)

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена,
црвена

светло и темно

(531) 01.15.15;11.01.05;11.03.03
(551) индивидуална
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(591) бела, светло и темно сина, зелена,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

сива, светло и темна жолта, светло и темно

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

црвена
(531) 01.15.15;12.03.07;26.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет
(210) TM 2018/481

(220) 15/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) светло жолта, окер и зелена
(531) 01.05.01;26.01.18;28.01.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
производи за белење и други
супстанции за перење на алишта; препарати
за чистење, полирање, триење и абразивни
производи;
сапуни;
парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; средства за чистење на
забите
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

(591) бела, светло и темно сина, светло и
темно зелена, светло и темно црвена, жолта
(531) 01.15.15;05.03.15;12.03.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел за чистење на тоалетна школка и
отстранување на бигор
(210) TM 2018/517

(220) 30/05/2018

(442) 31/08/2018
(731) Muslim World League and Makkah Al
Mukarramah Halal Co, Limited
Umm Al-Joud, Makkah Al Mukarramah
21955, P.O.Box 537 , SA and Office of
Walkers Corporate Limited, Cayman
Corporate Center, 27 Hospital Road, George
Town Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands, KY

медицински употреби; диететски супстанции
за медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, завојни материјали; материјали за
запирање
на
дезинфекциони
уништување
хербициди

забите,
средства;

на

забен
восок;
производи за

штеточинки;

фунгициди,

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);
кл. 31

Трговски марки

и ветеринарни
производи
за

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

земјоделски, градинарски и шумски
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производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, природни
билки и цвеќе; храна за животни, пивски слад
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(531) 05.03.01;27.01.06
(551) индивидуална

монетарни
недвижен

поврзани за
имот

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

производи од тутун; замена за тутун (не е за
медицински цели); пури, цигарилос; запалки;

работи;

работи

кибрити; артикли за пушачи; хартија за
(210) TM 2018/518

(220) 01/06/2018
(442) 31/08/2018

виткање цигари, обвивки за цигари, филтри
за цигари; џебен апарат за виткање цигари;

(731) SANOFI PASTEUR EUROPE
14 Espace Henry Vallée, 69007, Lyon, FR

рачни машини за полнење на тутун во
хартиени обвивки; електронски цигари;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

течности за електронски цигари; производи
одтутун наменети за загревање

(540)
(210) TM 2018/520

REVAXIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, вакцини

(220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО Скопје
бул.Митрополит Теодосиј Гологанов, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ

(210) TM 2018/519

(220) 01/06/2018
(442) 31/08/2018

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(300) 2018 00139 02/02/2018 AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, Boncourt 2926, CH
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сива и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20
мебел, огледала, рамки за
слики;неметални контејнери за складирање
или
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полуобработена коска, рог, китова коска или

ресторани, кафе барови, служење храна и

седеф;школки;морска пена;килибар

пијалоци, услуги во барови

(210) TM 2018/521

(210) TM 2018/523

(220) 05/06/2018

(220) 05/06/2018

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за производство и трговија

(442) 31/08/2018
(731) British American Tobacco (Brands)

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увозизвоз с.Радово Босилово

Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

2PG, GB

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

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

(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GLO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на малопродажна продавница
во

врска

со

продажба

на

е-цигари,

(591) окер, црвена, жолта, кафена, црна,
бела

електронски цигари, лични вапоризери и
ароми и течни раствори за нив, уреди и

(531) 11.03.04;25.07.01

нивни делови за загревање на тутун и/или на
замена за тутун за инхалација, тутунски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
млеко
кл. 35 малопродажба и големопродажба на

производи што се загреваат, тутун, артикли
за пушачи, кибрит
(210) TM 2018/524

млеко
(210) TM 2018/522

(220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Горан Года
ул.2 бр.2, Горно, Сопиште, MK
(540)

(220) 05/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за услуги и трговија РОМА
ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ Струга
ул.„Маршал Тито бр. 25/1 - кат 1, Струга,
MK
(540)

КОШТАНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци,
привремено
сместување,

(591) црвена и златна
(531) 14.03.21;27.05.04;27.05.08
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

(510, 511)
24

текстил

кл. 35

книговодство, сметки (изработка на

кл. 25 облека, чевли и капи

изводи
од
сметки),
комерцијална
администрација на издавањето лиценци за

(210) TM 2018/525

стоки
и
услуги
за
други
лица,
административна обработка на нарачките за

(220) 07/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Катерина Трпковска
ул. Божин Николов 35, 1000, Скопје, MK

купување,
рекламирање
[огласување],
агенции за рекламирање, рекпамирање преку

(540)

пошта, рекламен материјал (ажурирање на
рекламниот материјал), рекламни огласи
(ширење на рекламните огласи), рекламен
простор (изнајмување рекламен простор),
советување на потрошувачите (комерцијални
информации
и
советување
на
потрошувачите) [продавница за советување
на потрошувачите], анализа (анализа на
цените), одговор (телефонски одговор) за
претплатниците што не се достапни,
проценки (бизнис проценки), договарање
претплати на весници за трети лица,

(531) 26.04.16;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 ламби, абажури за ламби, ЛЕД-диоди,
уреди

за

осветлување

кл. 20 двоседи, троседи, комоди со фиоки,
кревети маси мебел,
полици, софи,

уметнички професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии), помош (помош во
водењето бизнис), аукционерство, ревизија,
лепење плакати, книговодство,
консултирање
(професионално

бизнис
бизнис

табуретки, столчиња, фотелји

консултирање), бизнис информации, бизнис
испитување,
бизнис
истражување,

(210) TM 2018/530

советување
за
бизнис
работење
и
организација, помош во водењето бизнис,

(220) 07/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, црна
(531) 27.05.24;27.07.24
(551) индивидуална
82 | С т р а н а

бизнис менаџмент на хотели, советување за
организирање
проучување,

на
работењето,
бизнис
бизниси
(услуги
за

преместување на бизнисите), комерцијалноинформативни
агенции,
комерцијални
информации и советување на потрошувачите
[продавница за советување на потрошувачи],
помош за комерцијално или индустриско
работење,
комуникациски
медиуми
(презентација на стоки на комуникациски
медиуми) за малопродажба, служби за
споредување (служби за споредување на
цените), собирање статистички податоци,
компјутерски
датотеки
(средување
на
Трговски марки
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информации

датотеки),

пратење на печатените вести, претплати на

компјутерски датотеки (систематизација на

во

компјутерски

весници (договарање претплати на весници)

информации во компјутерски датотеки),
консултирање
(професионално
бизнис

за трети лица, изнајмување канцелариски
машини
и
опрема,
компјутерско

консултирање), потрошувачи (комерцијални
информации и советување на потрошувачи)

рекламирање преку интернет, испитување на
јавното мислење, организирање изложби од

[продавница
за
советување
на
потрошувачите],
анализа
на
цените,

комерцијален
организирање

и

пребарување

комерцијални

или

податоци

во

компјутерски

рекпамен
карактер,
трговски
саеми
за
рекламни

цели,

документи за трети лица, претставување на
стоките, директно поштенско рекламирање,

надворешно рекламирање, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], подготовки за

ширење на рекламните огласи, дистрибуција
на
примероци,
копирање
документи,

исплата, консултации за раководење со
персонал,
вработување
персонал,

економско
прогнозирање,
ефикасност,
агенции
за

експерти
за
вработување,

фотокопирање, испитување (испитување на
јавното мислење), презентација на стоки на

проценка на стеблата во шумите, проценка

комуникациски медиуми, за малопродажба,

на волна, изложби (организирање изложби)
од комерцијален и рекпамен карактер,

служби
споредување

раководење
раководење

со датотеки (компјутизирано
со датотеки), прогнозирање

(административна обработка на нарачките за
купување),
обработка
(обработка
на

(економско прогнозирање), класификација на
волна, агенции за увоз и извоз, помош за

текстови), услуги за набавки за трети
лица[купување производи и услуги за други

индустриско

за

фирми], психолошко тестирање за селекција

комерцијално или индустриско работење),
информативни
агенции
(комерцијално-

на персонал, односи со јавноста, објавување
рекламни текстови, рекламирање, агенции за

информативни
организирање

агенции), советување за
на
работењето,
бизнис

рекламирање,
подготвување
рекпамни
рубрики, изнајмување рекламен материјал,

проучување,
бизниси
(услуги
за
преместување на бизнисите), комерцијално-

рекламни текстови (објавување рекламни
текстови), рекламни текстови (пишување

информативни агенции, информации (бизнис

рекламни текстови), нарачки за купување

информации),
испитување),

(административна обработка на нарачките за
купување), рекламирање преку радио, радио

работење

(помош

испитување
истражување

(бизнис
(бизнис

на

цените,

за
обработка

истражување), фактурирање , услуги за
дизајн на страници, за рекламни цели,

реклами,
персонал),

раководење (советнички услуги за бизнис
раководење), помош за работење (помош за

бизнисите, изнајмување рекламен простор,
изнајмување време за рекламирање на

комерцијално или индустриско работење),

медиумите,

раководење (компјутизирано раководење со
датотеки), консултации за раководење

фотокопирање, изнајмување автомати [за
цигари
или
пијалаци],
изнајмување

(консултации за раководење со персонал),
маркетинг истражување, маркетинг студии,

(изнајмување
канцелариски машини
и
опрема),
изнајмување
(изнајмување

ангажирање манекени за рекпамирање или
промовирање на производи, услуги за

рекламен материјал), копирање (копирање
документи),
проучување
(бизнис

Трговски марки

вработување
(вработување
услуги за преместување на

изнајмување

машини

за
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проучување), малопродажба (презентација

поправање

на стоки на комуникациски медиуми за

обновување

малопродажба),
продажбата за

(подмачкување
возила),
градење
пристаништа, монтирање и поправање на

промовирање
на
трети лица, примероци

печки,

одржување

мебел,

мебел,

подмачкување

(дистрибуција на примероци), секретарски
услуги, уредување излози, стенографски

апарати
аз
(информирање

услуги, барање спонзорства, изводи од
сметки (изработка на изводи од сметки),

(известување за поправки), монтирање врати
и прозорци, изолирање (изолирање градежни

статистички податоци (собирање статистички

равботи),

податоци), претплати (договарање претплати
на весници ) за трети лица, систематизација

електрични
поправање

на информации во компјутерски датотеки,
подготовување
даночни
уплати,

монтирање кујнска опрема, монтирање и
поправање лифтови, брави (поправање

телекомуникациски
услуги
(договарање
претплати за телекомуникациски услуги ) за

сигурносни
(подмачкување

трети

лица,

одговор

отстранување

пречки

кај

апарати,
монтирање
и
уреди
за
наводнување,

брави),
возила),

подмачкување
монтирање,

за

одржување и поправка на машини, зидарски

претплатници
што
не
се
достапни,
телевизиско
рекламирање,
телевизиски

услуги, десонфектирање, копање бунари,
монтирање
и
поправање
електрични

реклами, тестирање (психолошко тестирање)
за
селекција
на
персонал,
текстови

апарати, багери (изнајмување багери),
уништување (уништување штетници), со

(пишување рекламни текстови, стебла
(проценка на стеблата во шумите), трговски

исклучок на земјоделство, градење фабрики,
монтирање и поправање противпожарни

саеми (организирање трговски саеми) за

аларми,

комерцијални или рекламни цели, преписи ,
дактилографски услуги, ажурирање на

надворешност, лепење тапети, поставување
асфалтна површина ( поставување асфалтна

рекламниот
(изнајмување

материјал,
автомати
автомати), обработка на

површина на патишта), градење заштитни
зидови на
пристаништа,
изградба
и

текстови, пишување рекламни текстови
кл. 37 заштита од рѓосување на возила,

одржување
цевководи,
малтерисување,
поставување
водоводни
инсталации,

асфалтирање, зидање, надзор на градежни

поправање

работи,
изолирање
градежни
работи,
изградба на штандови и продавници,

каменолом, полнење тонери за печатачи,
изнајмување
булдожери,
изнајмување

изолирање градби, градби (чистење градби,
надворешни површини), градби (чистење

опрема за градење, изнајмување кранови
(градежна опрема), изнјмување багери,

градби, внатрешни површини), булдожери
(изнајмување
булдожери),
столарија

известување
за
поправки,
поправање
сигурносни брави, поправања (подводни

(поправање), миење автомобили, чистење

поправања),

оџаци, мажини за чистење (изнајмување
машини за чистење), чистење (чистење

мебел), менување гуми, занитнување,
поставување
асфалтна
површина
на

возила), изградба, опрема за градење
(изнајмување
опрема
за
градење),

патишта, ставање покриви на објекти,
антикорозивно заштитување, поставување

информирање за градби, хидроизолирање
(градби), рушење градби, монтирање и

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за
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телефонски

греење,
индормирање
за градби), известување

молерисување,

пумпи,

внатрешност

услуги

обновивање

поврзани

и

со

(обновување
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возила), натписи (бојосување или поправка

(731) Друштво за производатво, трговија и

натписи), надвоз( надзор на градежни работи

услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР доо увоз-

), одржување базени, миење возила, лепење
тапети, градење поправање складишта,

извоз Скопје
ул. 14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4,

бунари( копање бунари), чистење прозорци,
прозорци (монтирање врати и прозорци),

Скопје, MK
(740) Марковски Саше

гуми менуваље, вулканизрање гуми, градење
под вода, тапацирање, поправање тапациран

ул.14-ти Декември бр. 20/Масандра бр. 4,
Скопје

мебел,

(540)

лакирање,

чистење

возила,

подмачкување возила, одржување возила
кл. 42 градежно советување, архитектура,
планирање градби, советување за заштеда
на енергија, заштита на животна средина(
истражување на полето на заштита на
животната средина) истражување (подводно
истражување), геолошки истрашувања на

(591) сива и црвена
(531) 26.11.09;27.05.08

терен, геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика, давање

(551) индивидуална
(510, 511)

простор за веб (интернет ) страници,
индустриски дизајн, премерување земјиште,

кл. 8 прибор за јадење (ножеви, вилушки и

одржување (креирање и одржување) веб
интернет страници за други, испитување
материјали,

физика(

истражување),

лажици);
вилушки
сечачи
месарски

проекти(технички проекти), истражувања на
терен (геолошки истражувања на терен),

прибор
лажици;

обезбедување алати за пребарување по
интернет, контролирање на квалитетот,

ножеви

внатрешно
уредување,
програмирање
(програмирање копјутерски системи), дизајн

за

маса;

за

зеленчук;
ножеви;

за
за

ножеви
сатари

јадење;

отстранување

крлушки;

за
за

лупење;
зеленчук;

(индустриски дизајн), внатрешно уредување,

сатари
отворачи

дизајнирање графика, планирање градби,
заштеда на енергија (советување за заштеда

отворачи за конзерви, не електрични;
сребрен прибор за јадење (ножеви, вилушки,

на енергија), инжињерство, премерување,
истражување на полето на заштита на

лажици);

животната средина, подводно истражување,
урбанистичко
планирање,
геолошки
истражувања,

дизајнирање

(индустриски

(ножеви);
остриги;

за

ножеви;
ножеви за сечење месо (рачни алати);
апарати за сечење сирење, неелектрични;
ножеви
за
пици
неелектрични;

дизајн), испитувања (геолошки испитувања,
проекти (технички проекти), премерување

направи за
ќерамички

земјиште

пластични

(210) TM 2018/531

лажици, вилушки и ножеви за бебиња;
дршки
за
ножеви;

Трговски марки

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

кл.

10

сечење
лажици,

јајца

неелектрични;
ножеви;

вилушки

апарати

за

и

ножеви;

масажа

85 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

кл. 11

греалки за нозе, електрични или

неелектрични;
електричен
апарати
и
апарати
апарати
филтри
садови

тенџериња
прибор
уреди

за
за
за

за
за

(дамиџана);садови
за
пијалоци;пијалаци
(садови, со топлинска изолација, за

за

(апарати
за
за
печење

филтри
за
вода
електрични плочи за

пиење;
ладење;

пијалаци);длабоки
чинии
(садови
за
овошје);отворачи за вадење тапи;стаклени

леб;

длабоки чинии;шишиња;термоси;шишиња за

готвење);
на
скара;

за
печење

на
за

микробранови
употреба;

на

ладење
пијалоци;
филтрирање
вода;

за

греалки

готвење;сипачи

пијалак;садови за путер;капаци за садови за
путер;кригли
за
пиво;стаклени
тегли

вода
за

скари
електрични

садови;комплети

за

готвење;
готвење;

тостери
скари
прибор

изолирани;длабоки

печки

за

кл.
20
рамки
кревети;мебел;потпирачи

пиење;
вафли;

пиење во форма
прибори;цедилки

кревети;

домаќинството;чаши

дрво

глава(мебел);фотелји;постелнина
исклучок

и
за

употреба во домаќинството;калапи (кујнски
прибор);стаклени садови;рогови ( чаши за

јаглен;
чајници;
индустриска

од

разладување;шишенца
со
масло
оцет;бокали
за
вино;тави;ќерамика

на
за

рогови);козметички
употреба
во
за

сервирање

овошје;држачи за ножеви за маса;затворачи
за
капаци
за
тенџериња;капаци
за

за
за

тенџериња;навлаки за
обликувани;миксери

со
на

неелектирчни
за
домаќинствата;решето

штици

за пегла,
(блендери)

употреба

чаршаф;перници;душеци;софи;кревети;навл

прибор);производи

аки
за
(гардероба);перничиња;воздушни

алишта
перници

(стакларија);калапи
за
правење
коцки
мраз;тенџериња за готвење;црпалки за

употреба;

домашна употреба;готварски калапи;рачни
апарати за чистење;даски за сечење во

троседи;
федери;

кујна;коса (чешли за коса) со големи
запци;сифони за газирана вода;комплети за

статуи од дрво, восок, гипс или пластика;

зачини;земјени садови;тави за пржење;преси

потперници;
воздушни перничиња

за цедење овошје неелектрични за употреба
во
домаќинствата;скари
(готварски

што не
каучи;

се

за

медицинска

двоседи,
душеци

со

што

не

се

за

од

во
(кујнски
кристал

медицинска
употреба;
воздушни душеци што не се за медицинска

прибор);тенџериња;длабоки
чинии
зеленчук;комплети за ликер;лажици

употреба;
маси

црпење
за
кујнска
употреба;мајолкиа
(видфина ќерамика);уреди за собирање

за

масирање;

табуретки
навлаки
душеци

за
за
за

облека
(складирање);
преоблекување
бебиња;

душеци
детски
табуретки;
кл. 21

нозе;

за

садови
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за

храна,

трошки;мелници

за

употреба

за
за

во

домаќинството рачни;чаши за сервирање
варени јајца;прибор за излет вклучително и

спиење;
креветчиња;

садови;лопатки за сервирање пити;пипети
(тестери за вино);штици за пеглање;тави

топлински

(земјени);мелници
за
бибер,
рачно
управувани;биберници;апарати и машини за
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полирање за употреба во домаќинставата,

фаќалки

неелектрични;предмети

црпалки

за

порцелан;вазни;садови за ладење ( кофи со
мраз);рендиња (прибори за кујна);кутии за

кл.
22
јоргани

влакна
од
од
гускини

употреба во домаќинствата и кујнска
употреба;прстени за салфети;длабоки чинии

сурова
влачена

за
салати;соларници;сервиси
(чинии
);чинии;сервиси
за
чај;држачи
за

чешлана
руно,

волна;
волна;

салфети;садови од метал за правење мраз и

стрижена

волна;

ладни пијалаци;чиничиња;длабоки чинии за
супа;садови за шеќер;украсни садови за

кл.
24
прекривки
(јоргани);прекривки
за

маси;шољи;чајници;сервиси за јадење со
исклучок
на
нож,
вилушка
и

(постелнина);прекривки
за
патување
(прекривки за скут);чаршафи за кревети

лажица;кригли;плитки чинии;кутии за слатки;
канделабри
(свеќници);
чајници

(текстил);прекривки за кревет од гускино
перје;навлаки (не врзани) за мебел;волнени

неелектрични;

ткаенини;постелнини;чаршафи

сервиси
капаци

од

за
за

бокалчиња;
кујнски
прибори
прибори

за
готвење

за

текстил;
шишенца;

големи
шољи
со
рачка
за
пиво;
држачи за шишенца со масло и оцет;

вреќи
кл.
25

плочи за
ножеви

сандали
влечки

вафли, неелектични;
сечење
слатки;

хартија
чаши

послужавници
кошнички

што
за

ножеви
плитки чинии

за

лажици
кршалки

чорапи
чизми;

тесто;
употреба;

за
за

пластика;
пиење;

за
еднократна
за

за

чорапи;

вртат;
излет;

за

фаќалки
црпалки

колачиња;

се

фаќалки

толчници
авани

или
за

кујнска
кујнска
за

Трговски марки

за

волна;
волна;

за
кревети
душеци;платна

мраз;

кебиња
за

постелнина

за

прекривки
за
мебел
подлоги одткаенини за
вреќи
вреќа

чаши
од
стаклени

обработена

садови;

употреба
плоснати

за

камила;
перја;

перници;
прекривки

бебиња;

тегли

вино;

за домаќинство;платна за душеци;навлаки за
перници;вреќи за спиење; украсни навлаки за

стаклени кварцни влакна што не се за

печење
за

или

шеќер;

сервирање

кафе;
садови;

кујни;
неелектрични;

со
џебни

за

од
текстил;
преоблекување

за
спиење
скафандер
за
обувки

получизми
џемпери;

за
за
за

употреба;
употреба;

ливери
влечки;

сладолед;
ореви;

обувки
дрвени

на

спиење;
плажа;
капење;
капење;

против

потење;

(кратки

чизми);
чорапи;

ракавици
појаси;
елеци;

бебиња;
бебиња;

за
за

кратки
облека;

салата;
сервирање;

кревети;
перници;

(облека);

(покривки);
за

на
чевли

плажа;
(налани);
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санадли;
чевли;

MAARIF

крзнени грејачи за нозе што не се на струја;
маски
за
спиење;

(551) индивидуална

валенки
кл.
27

волна);
подови;

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

тревници;

каталози, проспекти, материјали за обука и

(чизми
од
валана
прекривки
за

вештачки
теписи

настава
кл.
25

(210) TM 2018/532

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

(731) Шпаркасе Банка Македонија
ул. Македонија 9-11, 1000, Скопје, MK

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(540)

и

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
(591) темно сина
(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2018/535

(510, 511)
кл. 36 банкарство

(731) Друштво за меѓународни образовни

(210) TM 2018/533

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Горан Младеновски
бул. Партизански одреди 133-1/13, 1000,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

Скопје, MK
(540)

МААРИФ
(551) индивидуална

УБАВИНА

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(551) индивидуална
(510, 511)

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл.

(210) TM 2018/534

кл. 36
кл. 41

(220) 08/06/2018

25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за меѓународни образовни

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

образование,

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

образованием школски образовни услуги
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(210) TM 2018/536

(220) 08/06/2018

кл. 16

(442) 31/08/2018

каталози, проспекти, материјали за обука и

печатени работи, книги, брошури,

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

настава
кл.
25

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

кл. 36
кл. 41

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

MAARIF INTERNATIONAL
SCHOOLS

образованием школски образовни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(210) TM 2018/538

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

(731) Друштво за меѓународни образовни

кл.

25

кл. 36
кл. 41

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

МААРИФ МЕЃУНАРОДНИ
ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

образованием школски образовни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/537

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни

настава

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

(540)

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

МААРИФ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
УЧИЛИШТА
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

(освен

апарати)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/539

за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

89 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

(731) Друштво за меѓународни образовни

кл. 16

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

каталози, проспекти, материјали за обука и

печатени работи, книги, брошури,

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

настава
кл.
25

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(591) темно сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална

образованием школски образовни услуги

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

(210) TM 2018/541

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

(731) Друштво за меѓународни образовни

кл.
кл. 36
кл. 41

25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,

информирање

за

образованием школски образовни услуги

(591) темно сива, бела

(210) TM 2018/540

(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25
кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
(591) темно сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/543

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018
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(731) Друштво за меѓународни образовни

кл. 16

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

каталози, проспекти, материјали за обука и

печатени работи, книги, брошури,

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

настава
кл.
25

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(591) жолта, бела
(531) 25.01.00;27.05.17

образованием школски образовни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

водење

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(210) TM 2018/545

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/544

за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(591) жолта, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/546

за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018
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Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

(731) Друштво за меѓународни образовни

кл. 16

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

каталози, проспекти, материјали за обука и

печатени работи, книги, брошури,

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

настава
кл.
25

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

апарати)
и
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и

водење

колоквиуми,

организирање

(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(551) индивидуална
(510, 511)

образованием школски образовни услуги

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(210) TM 2018/548

настава

(731) Друштво за меѓународни образовни

(освен

апарати)

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

(540)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/547

за

(220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(591) темно сива, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава

(освен

апарати)

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање

(591) темно сива, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/549
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(551) индивидуална

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за меѓународни образовни

(510, 511)

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

настава
кл.
25

(540)

кл. 36
кл. 41

(освен
униформи

и

апарати)
капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

(591) темно сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17

образованием школски образовни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
кл. 36
кл. 41

25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање

(210) TM 2018/551

(220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018
(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,

информирање

за

образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/550

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
кл.
25

(освен
униформи

и

апарати)
капи

(591) темно сина, бела

кл. 36
кл. 41

(531) 25.01.00;27.05.17

настава, интернати, академии, семинари,

Трговски марки

управување со недвижен имот
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Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

работилници, практична обука, организирање

(731) Друштво за меѓународни образовни

и

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје

водење

колоквиуми,

организирање

натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
за

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

образованием школски образовни услуги

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(210) TM 2018/552

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK

(591) жолта, бела
(531) 25.01.00;27.05.17

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот
кл. 41

образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко

(591) сина, бела
(531) 25.01.00;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.
кл. 36
кл. 41

25

униформи

и

капи

управување со недвижен имот
образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,

информирање

образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/554

за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за меѓународни образовни
институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

за

образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/553
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(510, 511)

ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

кл. 16

MK

печатени работи, книги, брошури,

каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)

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

кл.
25
униформи
и
капи
кл. 36
управување со недвижен имот

(540)

кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава, интернати, академии, семинари,
работилници, практична обука, организирање
и
водење
колоквиуми,
организирање
натпревари (образование и забава), физичко
образование,
информирање
образованием школски образовни услуги
(210) TM 2018/556

за

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ул.„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно сива,
зелена, црвена, кафена
(531) 05.05.04;05.07.02;08.07.08;27.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ужинки (снек храна) имено, чипс и
крцкави производи, претежно изготвени од
житарици; тортиља чипс
(210) TM 2018/558

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) BINNI sh.p.k
Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,
Kosovo, -(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)
(591) бела, жолта, светло и темно сива,
црвена, кафена
(531) 02.01.23;05.05.04;08.07.08;27.05.03
(551) индивидуална

(531) 26.03.04;27.05.01

(510, 511)
кл. 30 ужинки (снек храна) имено, чипс и

(551) индивидуална
(510, 511)

крцкави производи, претежно изготвени од
житарици; тортиља чипс

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите

(210) TM 2018/557

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
Трговски марки

китова

коска,

школки,

килибар,

седеф,

морска пена и замените за сите овие
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материјали

или

производи

од

пластика

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

(210) TM 2018/559

канцелариски

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) BINNI sh.p.k
Dumnice e Poshtme p.n. 42000 Vushtrri,
Kosovo, -(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

BINNI
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена, кафена
(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло
(210) TM 2018/561

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите

(220) 08/06/2018
(442) 31/08/2018

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика

(540)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(210) TM 2018/560

(220) 08/06/2018

(442) 31/08/2018
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена, кафена
(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло
(210) TM 2018/562
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 5

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

исхрана) за луѓе

(540)

(210) TM 2018/564

диететски додатоци (додатоци на

(220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) бела, светло/темно сива, жолта,
зелена, светло/темно сина, црвена/темно
црвена
(531) 01.15.15;07.03.02;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло
(210) TM 2018/563

(220) 11/06/2018

(591) сина, светло сина, темно сина, минт

(442) 31/08/2018

зелена и бела

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(531) 26.11.09;27.05.11
(551) индивидуална

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5
диететски додатоци (додатоци на

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

исхрана) за луѓе

(540)

(210) TM 2018/565

(220) 11/06/2018

(442) 31/08/2018
(300) 87726943 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

KAMAVOSIR

(591) светло сина, темно сина, розова и бела
(531) 26.11.09;27.05.11
(551) индивидуална
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија
(210) TM 2018/566

(220) 11/06/2018

(591) бела, црна, црвена, сина

(442) 31/08/2018
(300) 87726964 19/12/2017 US

(531) 26.13.01;27.05.01
(551) индивидуална

(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US

(510, 511)
кл.
35

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

работење;управување
работи;канцелариски
работи;анализа

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

огласување;водење

цени;комерцијални

информации

на
со
на
и

советување
за
потрошувачите
[советувалиште за потрошувачи];агенции за

ZOKREZO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија
(210) TM 2018/567

(220) 11/06/2018
(442) 31/08/2018

(300) 87726974 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

FITVERSA
(551) индивидуална
(510, 511)

увоз-извоз;комерцијално
информативни
агенции;односи
со
јавност,
бизнис
проценки;изготвување
рубрики;маркетинг

на

рекламни
студии;оn-line

рекламирање

на

компјутерска

по

пат

мрежа;рекламен
материјал
за
изнајмување;изнајмување
на
рекламен
простор;испитување
мислење;презентација

на
на

јавното
стоки
на

комуникациски медиуми со цел трговија на
мало;објавување
на
рекламни
текстови;ширење

на

материјал;рекламирање
радио;рекламни

рекламен
по
пат
на
огласи;рекламни

агенции;подготовка и систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци;телевизиското
рекламирање;бизнис проценки;пребарување
на податоци во компјутерски датотеки за

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на хемофилија

трети лица;услуги поврзани со споредба на
цените;унапредување на продажбата на

(210) TM 2018/586

стоки и услуги на другите со помош на
доделување на дополнителни поени за

(220) 20/06/2018
(442) 31/08/2018

(731) Друштво за трговија и услуги
КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје

купувања направени со кредитни картички
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

услуги

за

вршење

ул. Качанички пат бр. 130, Визбегово,
Бутел, 1000, Скопје, MK

електронско
плаќање,
финансиски
трансфери и трасакции и платежни услуги;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

електронски трансфер на средства; размена
на пари; организирање на наплата; услуги на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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дебитни и кредитни картички; услуги на

(591) бела, црвена, сина

безбедносни

(531) 27.05.11

депозити;

финансиски

информации, вклучувајќи и по пат на
електронски средства; услуги за електронски

(551) индивидуална
(510, 511)

трансфер на пари; услуги за трансфер на
пари по електронски пат; услуги за трансфер

кл. 11
клима уреди; вентилатори за
инсталации и апарати за климатизација;

на пари со користење на електронски
картички; услуги за управување со готовина;

греапки за воздух; електрични радијатори;
електични
вентилатори;
одвлажнувачи;

услуги во врска со финансиски трансакции;

воздушни прочистувачи; електрични грејачи

услуги за пренос на пари; управување со
финансиски
трансакции

за вода; електрични автомати за вода;
навлажнувачи; апарати и инсталации за

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои
се однесуваат на авторизација на кредитни

климатизација, вентилатори кои се дел од
инсталации за климатизација; филтри за

картички; телекомуникации; обезбедување
на телекомуникациски врски со глобалната

климатизација; освежувачи на воздухот,
имено, апарати за прочистување на воздухот

компјутерска

мрежа;

електронска

пошта;

услуги на електронска огласна табла
[телекомуникациски услуги]; испраќање на

(210) TM 2018/704

пораки; електронски услуги; комуникации со
помош
на
компјутерски
терминали;

(731) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)
350 Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-

обезбедување на пристап до бази на
податоци; изнајмување на време на пристап

Si, Kyunggi-Do, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

до

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

глобалните

компјутерски

мрежи;

компјутерски потпомогнат пренос на пораки и
слики; обезбедување на пристап на форуми
за разговор на интернет (соби за разговор);
Обезбедување на кориснички пристап до
глобалните
компјутерски
мрежи;
пренесување преку сателит; емитување на

(220) 13/07/2018
(442) 31/08/2018

(540)

DORCO EVE
(551) индивидуална

телевизиски програми

(510, 511)
кл. 8 не-електрични машинки за бричење;

(210) TM 2018/703

сигурносни бричеви; бричеви; жилети; кутии
за прибор за бричење; кутии за брич

(220) 13/07/2018

(442) 31/08/2018
(731) Climate Control Technologies PC
14-16 Churchill Way, Cardiff, CF 102DX,
Wales, GB

(210) TM 2018/720

(220) 16/07/2018
(442) 31/08/2018

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(731) Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ
Кавадарци

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Шишка бр. 37, 1430, Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки
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организирање на финансирање на проекти
од

областа

на

образование,

наука

и

здравство;
инвестирање
средства;
финансиско управување со иаплатата на
надомести за други; прибирање добротворни
средства
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности, академии (обука), гимнастичка
обука, детски градинки, дискотеки (услуги на
дискотеките), забавни паркови, изложби

(591) бела, зелена, сина
(531) 01.15.15;05.03.11;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал, водење дејност (служби за
давање

совети

за

водење

на

одделни

дејности), дејности (консултации за водење
на дејностите), дејности (професионални
консултации), изложби (организирање на
изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување
рекламен
простор,
јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
манекени (манекенски услуги) во рекламни
промовирачки
цели
на
продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, огласување и рекламирање,
организирање дејности (советување за
организирање на дејностите), организирање
на изложби, плакатирање и огласување,
промоција

(продажба

за

трето

лице),

пропагандни
дејности,
проучување
на
пазарот (маркетинг), рекламна документација
(уредување на рекламна документација),
рекламна
хроника,
рекламни
агенции,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи,
ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 36 финансиски работи; работи поврзани
со недвижен имот; услуги на фондови за
помош за позајмување; заеднички фондови;
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(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на клубови)
/забава/, конгреси (организирање и водење
конгреси), модни агенции за уметници,
музејски

услуги

/презентација,

изложби/,

објавување текстови /текстови кои не се
рекламни/, објавување книги, образовни
информации, образовни испитувања, услуги
на забавувачи, услуги од областа на
образование и забава, издавање на опрема
за играње, издавање на сценографии,
организирање

и

водење

конференции,

организирање и водење конгреси; педагошки
истражувања; инатпревари (организирање
натпревари)
/обука
или
забава/,
организирање и спроведување на едукативни
форуми,
планирање
приеми
/забава/,
практично
обучување
/демонстрирање/,
приредби

(одржување

на

приредби),

разговори (организирање и
разговори),
разонода,

водење на
семинари

(организирање
и
водење
семинари),
симпозиуми (организирање и водење на
симпозиуми), слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време),
организирање

саемски

манифестации,

приредби, изложби, туторство, услуги на
преведување. услуги на спортски кампови,
театарска продукција; услуги на здравствени
клубови; професионално насочување [совети
во
врска
со
оспособувањето]

образобванието

и
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
(210) TM 2018/726

(220) 17/07/2018

(442) 31/08/2018
(731) Philip Morris Brands Sárl

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, сива, виолетова и црна
(531) 01.03.02;24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелена, бела, сива и црна

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

(531) 01.03.02;24.01.19;25.01.19;27.05.02

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

(551) индивидуална
(510, 511)

за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

цел за ослободување на аеросоли кои

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

цел за ослободување на аеросоли кои

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

кл. 34
тутун,
производи
од

содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;

запалки, кибрити

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

(210) TM 2018/728

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

(442) 31/08/2018
(731) Philip Morris Brands Sárl

запалки, кибрити

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2018/727

(220) 17/07/2018

(442) 31/08/2018
(731) Philip Morris Brands Sárl

(220) 17/07/2018

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Трговски марки
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(591) сина, темно сина, сива и црвена

(591) сина, темно сина, бела, сива и црвена

(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална

(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34
тутун,

(510, 511)
преработен

производи

тутун;

од

или

пури,

сиров;
цигари,

кл. 34
тутун,
производи
од

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

електронски цигари; производи од тутун за

делови за загревање на цигари или тутун со

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

цигари, филтери за цигари, конзерви за

џебни

машинки

за

мотање

на

цигари,

запалки, кибрити

запалки, кибрити
(210) TM 2018/729

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

(220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018

(731) Philip Morris Brands Sárl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2018/730

(220) 17/07/2018

(442) 31/08/2018
(731) Philip Morris Brands Sárl

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

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

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

(540)

(540)
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црвена, бела, и сива
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

преработен

производи

тутун;

од

или

пури,

сиров;
цигари,

(591) сина, бела и сива
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.02

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);

кл. 34
тутун,
производи
од

електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

делови за загревање на цигари или тутун со

за луле, тутун за џвакање, бурмут, крегек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои

цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација, раствори со

не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за

течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со

цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,

цел за ослободување на аеросоли кои

џебни

машинки

за

мотање

на

цигари,

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за

запалки, кибрити
(210) TM 2018/731

(220) 17/07/2018
(442) 31/08/2018

(731) Philip Morris Brands Sárl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

Трговски марки

содржат никотин за инхалација, раствори со
течен никотин за електронски цигари;

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки
запалки, кибрити

за

мотање

на

цигари,

103 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

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

(51)

(210)

3

TM 2018/0517

10

TM 2015/1306

20

TM 2018/0428

1

TM 2018/0428

3

TM 2018/0560

10

TM 2018/0531

20

TM 2018/0457

1

TM 2018/0438

3

TM 2018/0561

11

TM 2018/0525

20

TM 2018/0520

3

TM 2015/1302

3

TM 2018/0562

11

TM 2018/0531

20

TM 2018/0525

3

TM 2015/1303

5

TM 2015/0360

11

TM 2018/0703

20

TM 2018/0531

3

TM 2015/1304

5

TM 2015/1302

16

TM 2017/1192

20

TM 2018/0558

3

TM 2015/1305

5

TM 2015/1303

16

TM 2018/0370

20

TM 2018/0559

3

TM 2015/1306

5

TM 2015/1304

16

TM 2018/0438

21

TM 2018/0457

3

TM 2018/0428

5

TM 2015/1305

16

TM 2018/0457

21

TM 2018/0531

3

TM 2018/0438

5

TM 2015/1306

16

TM 2018/0534

22

TM 2018/0531

3

TM 2018/0440

5

TM 2015/1315

16

TM 2018/0535

24

TM 2018/0524

3

TM 2018/0441

5

TM 2018/0246

16

TM 2018/0536

24

TM 2018/0531

3

TM 2018/0442

5

TM 2018/0424

16

TM 2018/0537

25

TM 2018/0517

3

TM 2018/0443

5

TM 2018/0428

16

TM 2018/0538

25

TM 2018/0524

3

TM 2018/0444

5

TM 2018/0517

16

TM 2018/0539

25

TM 2018/0531

3

TM 2018/0445

5

TM 2018/0518

16

TM 2018/0540

25

TM 2018/0534

3

TM 2018/0446

5

TM 2018/0563

16

TM 2018/0541

25

TM 2018/0535

3

TM 2018/0447

5

TM 2018/0564

16

TM 2018/0543

25

TM 2018/0536

3

TM 2018/0459

5

TM 2018/0565

16

TM 2018/0544

25

TM 2018/0537

3

TM 2018/0465

5

TM 2018/0566

16

TM 2018/0545

25

TM 2018/0538

3

TM 2018/0471

5

TM 2018/0567

16

TM 2018/0546

25

TM 2018/0539

3

TM 2018/0472

7

TM 2018/0041

16

TM 2018/0547

25

TM 2018/0540

3

TM 2018/0473

8

TM 2018/0531

16

TM 2018/0548

25

TM 2018/0541

3

TM 2018/0474

8

TM 2018/0704

16

TM 2018/0549

25

TM 2018/0543

3

TM 2018/0475

9

TM 2017/1192

16

TM 2018/0550

25

TM 2018/0544

3

TM 2018/0476

9

TM 2018/0295

16

TM 2018/0551

25

TM 2018/0545

3

TM 2018/0477

9

TM 2018/0370

16

TM 2018/0552

25

TM 2018/0546

3

TM 2018/0478

10

TM 2015/1302

16

TM 2018/0553

25

TM 2018/0547

3

TM 2018/0479

10

TM 2015/1303

16

TM 2018/0554

25

TM 2018/0548

3

TM 2018/0480

10

TM 2015/1304

18

TM 2018/0463

25

TM 2018/0549

3

TM 2018/0481

10

TM 2015/1305

18

TM 2018/0464

25

TM 2018/0550
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25

TM 2018/0551

34

TM 2018/0727

36

TM 2018/0537

41

TM 2018/0534

25

TM 2018/0552

34

TM 2018/0728

36

TM 2018/0538

41

TM 2018/0535

25

TM 2018/0553

34

TM 2018/0729

36

TM 2018/0539

41

TM 2018/0536

25

TM 2018/0554

34

TM 2018/0730

36

TM 2018/0540

41

TM 2018/0537

27

TM 2018/0531

34

TM 2018/0731

36

TM 2018/0541

41

TM 2018/0538

28

TM 2015/0455

35

TM 2015/0139

36

TM 2018/0543

41

TM 2018/0539

28

TM 2017/1088

35

TM 2015/0455

36

TM 2018/0544

41

TM 2018/0540

28

TM 2018/0457

35

TM 2017/0888

36

TM 2018/0545

41

TM 2018/0541

29

TM 2017/0167

35

TM 2017/1192

36

TM 2018/0546

41

TM 2018/0543

29

TM 2017/0888

35

TM 2017/1256

36

TM 2018/0547

41

TM 2018/0544

29

TM 2017/1256

35

TM 2018/0206

36

TM 2018/0548

41

TM 2018/0545

29

TM 2018/0517

35

TM 2018/0295

36

TM 2018/0549

41

TM 2018/0546

29

TM 2018/0521

35

TM 2018/0370

36

TM 2018/0550

41

TM 2018/0547

30

TM 2015/0139

35

TM 2018/0397

36

TM 2018/0551

41

TM 2018/0548

30

TM 2017/0167

35

TM 2018/0517

36

TM 2018/0552

41

TM 2018/0549

30

TM 2018/0517

35

TM 2018/0521

36

TM 2018/0553

41

TM 2018/0550

30

TM 2018/0556

35

TM 2018/0523

36

TM 2018/0554

41

TM 2018/0551

30

TM 2018/0557

35

TM 2018/0530

36

TM 2018/0586

41

TM 2018/0552

31

TM 2017/0167

35

TM 2018/0558

36

TM 2018/0720

41

TM 2018/0553

31

TM 2018/0363

35

TM 2018/0559

37

TM 2018/0530

41

TM 2018/0554

31

TM 2018/0517

35

TM 2018/0586

38

TM 2017/1192

41

TM 2018/0720

32

TM 2017/0167

35

TM 2018/0720

38

TM 2018/0206

42

TM 2017/1192

32

TM 2018/0363

36

TM 2017/1192

38

TM 2018/0418

42

TM 2018/0418

32

TM 2018/0428

36

TM 2018/0418

38

TM 2018/0586

42

TM 2018/0428

32

TM 2018/0429

36

TM 2018/0517

39

TM 2017/1192

42

TM 2018/0530

32

TM 2018/0517

36

TM 2018/0532

41

TM 2015/0455

43

TM 2015/0139

33

TM 2018/0533

36

TM 2018/0534

41

TM 2017/1192

43

TM 2017/0167

34

TM 2018/0519

36

TM 2018/0535

41

TM 2018/0206

43

TM 2018/0517

34

TM 2018/0726

36

TM 2018/0536

41

TM 2018/0295

43

TM 2018/0522

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.
Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Друштво за угостителство и услуги ФИТНЕС ХАУС ДОО Скопје
Трговски марки

(210)
MK/T/ 2017/888
MK/T/ 2017/1088
MK/T/ 2017/1192
MK/T/ 2017/167
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Игор Николоски
Џорџ Цветковски
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО екпорт-импорт
Гевгелија
Electrolux Home Care Products, Inc
ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.
Друштво за продукција ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Станчевска Кумева Лидија and Николовски Дејан
Друштво за производство, трговија, услуги и посредништво ХОМАКС ЛТД ДООЕЛ
Скопје
Интернационален Картичен Систем АД Скопје
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
Љубиша Златевски
Eurokarbon d.o.o.
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Матиќ Иван
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Muslim World League and Makkah Al Mukarramah Halal Co, Limited
SANOFI PASTEUR EUROPE
Rothmans of Pall Mall Limited
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕСЕТ МЕБЕЛ ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз
с.Радово Босилово
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MK/T/ 2015/139
MK/T/ 2015/360
MK/T/ 2015/455
MK/T/ 2017/1256
MK/T/ 2018/41
MK/T/ 2018/206
MK/T/ 2018/246
MK/T/ 2018/295
MK/T/ 2018/363
MK/T/ 2018/370
MK/T/ 2018/397
MK/T/ 2018/418
MK/T/ 2018/424
MK/T/ 2018/428
MK/T/ 2018/429
MK/T/ 2018/438
MK/T/ 2018/440
MK/T/ 2018/441
MK/T/ 2018/442
MK/T/ 2018/443
MK/T/ 2018/444
MK/T/ 2018/445
MK/T/ 2018/446
MK/T/ 2018/447
MK/T/ 2018/457
MK/T/ 2018/459
MK/T/ 2018/463
MK/T/ 2018/464
MK/T/ 2018/465
MK/T/ 2018/471
MK/T/ 2018/472
MK/T/ 2018/473
MK/T/ 2018/474
MK/T/ 2018/475
MK/T/ 2018/476
MK/T/ 2018/477
MK/T/ 2018/478
MK/T/ 2018/479
MK/T/ 2018/480
MK/T/ 2018/481
MK/T/ 2018/517
MK/T/ 2018/518
MK/T/ 2018/519
MK/T/ 2018/520
MK/T/ 2018/521

Трговски марки

Гласник Бр.8/2018

Горан Года
British American Tobacco (Brands) Limited,
Друштво за услуги и трговија РОМА ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ Струга
Катерина Трпковска
Друштво за производство градежништво трговија и услуги РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увозизвоз Пробиштип
Друштво за производатво, трговија и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР доо увоз-извоз
Скопје
Шпаркасе Банка Македонија
Горан Младеновски
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
BINNI sh.p.k
BINNI sh.p.k
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
GENZYME CORPORATION
GENZYME CORPORATION
GENZYME CORPORATION
Друштво за трговија и услуги КУТИВО експорт-импорт ДОО Скопје
Climate Control Technologies PC
DORCO CO., LTD., (Golim-Dong)
Фондација НИКОЛА ЈАНЧЕВ Кавадарци
Philip Morris Brands Sárl
Philip Morris Brands Sárl
Philip Morris Brands Sárl
Трговски марки
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MK/T/ 2018/522
MK/T/ 2018/523
MK/T/ 2018/524
MK/T/ 2018/525
MK/T/ 2018/530
MK/T/ 2018/531
MK/T/ 2018/532
MK/T/ 2018/533
MK/T/ 2018/534
MK/T/ 2018/535
MK/T/ 2018/536
MK/T/ 2018/537
MK/T/ 2018/538
MK/T/ 2018/539
MK/T/ 2018/540
MK/T/ 2018/541
MK/T/ 2018/543
MK/T/ 2018/544
MK/T/ 2018/545
MK/T/ 2018/546
MK/T/ 2018/547
MK/T/ 2018/548
MK/T/ 2018/549
MK/T/ 2018/550
MK/T/ 2018/551
MK/T/ 2018/552
MK/T/ 2018/553
MK/T/ 2018/554
MK/T/ 2018/556
MK/T/ 2018/557
MK/T/ 2018/558
MK/T/ 2018/559
MK/T/ 2018/560
MK/T/ 2018/561
MK/T/ 2018/562
MK/T/ 2018/563
MK/T/ 2018/564
MK/T/ 2018/565
MK/T/ 2018/566
MK/T/ 2018/567
MK/T/ 2018/586
MK/T/ 2018/703
MK/T/ 2018/704
MK/T/ 2018/720
MK/T/ 2018/726
MK/T/ 2018/727
MK/T/ 2018/728
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Philip Morris Brands Sárl
Philip Morris Brands Sárl
Philip Morris Brands Sárl
Pharma Vision Europe LTD
Pharma Vision Europe LTD
Pharma Vision Europe LTD
Pharma Vision Europe LTD
Pharma Vision Europe LTD
NOVARTIS AG,
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MK/T/ 2018/729
MK/T/ 2018/730
MK/T/ 2018/731
MK/T/ 2015/1302
MK/T/ 2015/1303
MK/T/ 2015/1304
MK/T/ 2015/1305
MK/T/ 2015/1306
MK/T/ 2015/1315
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Трговски марки
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(111) 26444

(151) 13/08/2018

машини

за

(210) TM 2011/497

(220) 16/05/2011

прибор(

освен

пишување

и

(181) 16/05/2021
(450) 31/08/2018

пакување кои не се опфатени со другите
класи,
печатарски
букви,
клишиња

мебелот),

канцелариски
материјали

за

(300)
(732) Коктел Трејд

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени од

с.Голема Речица, MK
(540)

другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце,
стапови

производи
кл.
25

JUPIK
(591)

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
масла,

козметички

производи,

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5
фармацевтски и ветеринарски
препарати,
санитарни
препарати
за
медицински цели, диететски супстанци што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, замтеријали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со

вода

и

одење,

камшици

облека,

чевли

и

сарачки
и

капи

кл. 28
игри и грачки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со

(554)
(551) индивидуална

етерични

за

за

санитарни

намени

кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења,
часовници
инструменти

и

другите
класи,
украси
за
елка
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет,
сосови(како
мирудии),
мирудии,
мраз
кл. 44
медицински услуги, ветеринарски
услуги, гигиенска нега и нега на убавина на
луѓето и животните, услуги од областа на
земјоделството,

градинарството

и

шумарството
(111) 26461
(210) TM 2013/1115

(151) 23/08/2018
(220) 19/11/2013
(181) 19/11/2023
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Николовски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

GUTE FRUCHTE

хронометриски
(591)

кл. 16 хартија, картони и производите од нив

(554)

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјали,

(551) индивидуална
(510, 511)

фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба,
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кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство
на пијалоци
(111) 26462
(210) TM 2013/1120

(151) 23/08/2018
(220) 22/11/2013
(181) 22/11/2023
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Николовски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

фискални апарати (фискални каси)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
производи, продажба на големо и мало,
услуги при увоз и извоз со фискални апарати,
фискални
каси
кл. 37 монтажа, одржување и поправка на
фискални апарати (фискални каси)

(591) зелена, жолта, бела, црвена,
портокалова

(151) 14/08/2018

(210) TM 2015/941

(220) 24/09/2015
(181) 24/09/2025
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Акционерско друштво за

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
(111) 26521
(210) TM 2015/81

(111) 26427

(151) 27/08/2018
(220) 27/01/2015

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 27/01/2025
(450) 31/08/2018
(300)
(732) ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
експорт импорт Скопје
ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, златна, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

безалкохолни пијалоци од овошје и овошни

импорт АД Скопје

сокови, сирупи
производство

препарати за
пијалоци

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 33
алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 демонстрација на производи, ширење

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и

други
на

рекламен материјал
(111) 26426

(151) 14/08/2018

(210) TM 2015/942

(220) 24/09/2015
(181) 24/09/2025
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

(591) црна, бела, златна

импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

(554)
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 33 вино

(540)
(111) 26422

(151) 14/08/2018

(210) TM 2016/202

(220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026
(450) 31/08/2018

(300)
(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
(591) бела, црна
(554)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

SCHIZOSTAR

кл. 33 вино
(111) 26428

(151) 14/08/2018

(210) TM 2015/943

(220) 24/09/2015
(181) 24/09/2025
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
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(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба
(111) 26425
(210) TM 2016/223

(151) 14/08/2018
(220) 01/03/2016
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(181) 01/03/2026

продавачи и купувачи на компјутерски стоки

(450) 31/08/2018

и услуги

(300) 86889990 28/01/2016 US
(732) HP Hewlett Packard Group LLC, a
Delaware limited liability company
11445 Compaq Center Drive West, Houston,

(111) 26477

(151) 17/08/2018

(210) TM 2016/625

(220) 21/06/2016
(181) 21/06/2026

Texas, 77070, US
(740) Друштво за застапување од областа на

(450) 31/08/2018
(300)

индустриската сопственост ЖИВКО

(732) Друштво за производство, трговија

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

и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ

(540)

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591)
(554)

SPEKTAR SYRUP Blueberry

(551) индивидуална
(510, 511)

(591)

кл. 9

(554) тродимензионална

компјутери, персонални компјутери,

лаптоп компјутери, компјутерски бележници
(notebook), десктоп компјутери, таблет

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутери, компјутерски хардвер, рачни
компјутери, компјутерски периферни уреди,
имено

компјутерско

глувче,

компјутерски

дисплеј екран, мобилни телефони, паметни
(smart)
телефони,
фаблети

(111) 26445

(151) 14/08/2018

(210) TM 2016/952

(220) 06/10/2016
(181) 06/10/2026

кл. 35
услуги на онлајн малопродажни
продавници
за
компјутери,
таблет

(300)

компјутери,
компјутерски
хардвер,
и
компјутерски периферни делови; услуги на

(732) Хорти Експерт - Урбан Груп
Бул. Партизански Одреди бр. 155-1

мобилни

мезанин 3, Карпош, Скопје, MK

малопродажни

продавници

за

компјутери, таблет компјутери, компјутерски
хардвер, и периферни делови; обезбедување

(450) 31/08/2018

(540)

вебсајт со онлајн место за продажба за

Трговски марки
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(591) кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591)
(554)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни

(551) индивидуална
(510, 511)

активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и

кл. 35 малопродажба (презентација на стоки

истражувања и планирања кои се однесуваат

преку
комуникациски
малопродаба)

за

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

кл. 37 градежни работи (надзор на градежни
работи)

компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги

кл. 39 складирање стоки, цвеќе (испорака на
цвеќе)

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на

кл. 42

потребите на поединците, безбеносни услови

медиуми

архитектура, внатрешно уредување,

инженерство
кл. 44 аранж. цвеќе, градинарство (пејсажно

за заштита на имот и лица

градинарство, дизајнирање пејсажи, пејсажно
градинарство, хортикултура, услуги на

(111) 26509
(210) TM 2016/1222

расадници и уништување на штетници за
земјоделството,
хортикултурата
и
шумарството)

(151) 27/08/2018
(220) 19/12/2016
(181) 19/12/2026
(450) 31/08/2018

(300)

(111) 26446

(151) 14/08/2018

(732) Друштво за угостителство,
производство, трговија и услуги ОЛИВЕС

(210) TM 2016/977

(220) 13/10/2016
(181) 13/10/2026

1976 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 91, Скопје,

(450) 31/08/2018

MK
(740)

(300)
(732) Сојуз на стопански комори на
Македонија
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

(540)

1, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црна, зелена
(554)

ГРАДЕЖНА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА (во изглед)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци
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(111) 26510

(151) 27/08/2018

(210) TM 2016/1228

(220) 19/12/2016
(181) 19/12/2026
(450) 31/08/2018

(300)
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, a corporation
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ECLIPSE CROSS
(591)

(591) бела, светло и темно зелена и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл.
40
кл. 43

обработка

(510, 511)
кл. 12 автомобили, делови за овтомобили и
опрема

материјали

услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување
(111) 26506
(210) TM 2016/1239

(554)
(551) индивидуална

на

(151) 27/08/2018
(220) 21/12/2016
(181) 21/12/2026
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување Пакомак

(111) 26507

(151) 27/08/2018

(210) TM 2016/1238

(220) 21/12/2016
(181) 21/12/2026
(450) 31/08/2018

ДОО Скопје
бул. Партизански одреди - Порта Влае блок 4, Карпош, Скопје, MK
(740)

(300)
(732) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување Пакомак

(540)

ДОО Скопје
бул. Партизански одреди - Порта Влае блок 4, Карпош, Скопје, MK
(740)
(540)

(591) бела, светло и темно зелена и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување

Трговски марки

со

работата,
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работи
кл.

мармалад;

40

обработка

на

материјали

пастеризирани

печурки;

маслиново масло за храна; пастеризирани

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

маслинки;
пастеризирани

пастеризиран
кромид;
круши; туршија; кисели

(111) 26470

(151) 15/08/2018

краставички; чипс од компири; колбаси; супи;
доматно пире; зеленчукови сокови за

(210) TM 2017/60

(220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027

готвење; пастеризирани зеленчуци; зготвени
зеленчуци; сушени зеленчуци; конзервирани

(450) 31/08/2018

зеленчуци

(300)
(732) Piquante Brands International (Pty)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, вештачко кафе, брашно и подготовки од

Ltd.
Block F, Knightsbridge Manor, 33 Sloane

житарки, леб, колачи и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол,

Street, Bryanston, ZA
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

сенф;
оцет,
сосови;
зачини;
мраз;
ароматични подготовки за храна; индиски

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

сосови; пастеризирани билки од градина;

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

сосови; готварска сол; крекери; преливи за
салата; аромати различни од етерични
масла; кечап; овошно пире; маринади; сос за
тестенини; толчник за месо за домашна
употреба; пипер; песто; малиџано; сосови;
зачини; тако; доматен сос; тортиљи
(111) 26516
(210) TM 2017/102

(151) 23/08/2018
(220) 08/02/2017
(181) 08/02/2027
(450) 31/08/2018

(591)
(554)

(300)
(732) Друштво за трговија со нафта и

(551) индивидуална

нафтени деривати, транспорт и услуги

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти

ТВИНС ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци,
Гевгелија

од месо; пастеризирани, сушени и зготвени
овошки и зеленчуци; желеа, џемови,

Мирко Делев бр.90 Негорци Гевгелија,
Гевгелија, MK

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
јадливи масла и масти; пастеризиран грав;

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат
Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000,

чадено

Скопје

месо;

сирење;

пастеризирано

сирење; пастеризирано овошје; варено
овошје; желе од овошје; овошна каша; кора

(540)

од овошје; чипс од овошје; грицки врз база на
овошје; смрзнато овошје; конзервирано
овошје; пастеризиран лук; корнишони; желеа
за храна; нискомастен чипс од компири;
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(554)

(554)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(510, 511)
кл.
30

науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството

исхраната];анасон;анасоново
семе;ароматични
градинарски

за
и

алва;алги

[додатоци

во

тревки,

шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;

конзервирани ароматични подготовки за
исхрана;ароми за колач, со исклучок на

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи

есенцијални масла;ароми за пијалаци, со

за калење и заварување; хемиски материи за
конзервирање
прехранбени
производи;

исклучок на есенцијални масла;ароми на
кафе [ароми];ароми,
со исклучок на

материи за штавење; лепливи материи што
се
користат
во
индустријата

есенцијални
масла;бадеми
бадеми);бадемови

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

[тестенини];бакардан;бибер;биена
(средства
за
стврднување

навлажнување

врзување;

павлака
биена

горива

павлака);бикарбонат на сода за готвење

(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за

[сода бикарбона];бисквити;бисквити петитбер;божикни елки (слатки за украсување

осветлување
кл. 9
мерни

бензин

божикни елки);бонбони;бонбони (пеперминт
бонбони);брашно за исхрана*;брашно од

поправки; инсталациски услуги
транспортни успуги со нафта и

грав;брашно од јачмен;брашно од компири за
исхрана;брашно
од
синап;брашно
од

кл. 37
кл. 39

и

(пире
од
слатки

инструменти

за

нафтени деривати

соја;брашно од тапиока за исхрана;ванила

(111) 26453

(151) 23/08/2018

[арома];ванила [замена за ванила];варена
пченка;вафли;вермичели [вид тенки, долги

(210) TM 2017/115

(220) 10/02/2017
(181) 10/02/2027

тестенини];вода
(морска
вода)
за
готвење;врзивни средства за колбаси;гликоза

(450) 31/08/2018
(300)

за исхрана;глутен за исхрана;гриз;гуми за
жвакање што не се за медицинска

(732) Biscuit and Food Products

употреба;двопек;десерт со мраз, овошен сок

Manufacturing Company E. J.
PAPADOPOULOS S.A.

и
шеќер;додатоци
сос;ѓумбир
(леб

26 Petrou Ralli Avenue, 11810, Tavros, ,
Athens, GR

[мирудија];екстракти
од
слад
за
исхрана;есенции за исхрана, со исклучок на

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

етерични
есенции
и
есенцијални
масла;желеа (овошни желеа) [слаткарски

(540)

производи];жита (мали парчиња храна од

на
со

јадења;доматен
ѓумбир);ѓумбир

жита);замена за кафе;замени за кафе
(растителни подготовки како замени за
кафе);замрзнат
сладолед];засладувачи
(591)
Трговски марки

јогурт

[вид
(природни

засладувачи);зачини;земички;златен
сируп
[сируп од меласа];излупено жито за
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исхрана;исхрана (есенции за исхрана), со

овес);овес

исклучок на етерични есенции и есенцијални

снегулки;овесно

масла;јачмен (дробен јачмен);јачмен (лупен
јачмен);јогурт
(замрзнат
јогурт)
[вид

[слаткарски производи];ориз;ориз (колач од
ориз);ориз (мали парчиња храна од

сладолед];какао;какао (пијалаци што се на
основа на какао);капар [мирудија];карамели

ориз);оцет;палачинки;панцероти;пастили
[слаткарски
производи];пеперминт

[бонбони];каранфилче
[мирудија];кари
[мирудија];кафе;кафе (замена за кафе);кафе

бонбони;пивски оцет;пијалаци (ароми за
пијалаци, со исклучок на есенцијални

(непржено кафе);кафе (пијалаци што се на

масла);пијалаци од какао со млеко;пијалаци

основа на кафе);каша од брашно, со млеко,
за исхрана квасец *;квасец во форма на

од кафе со млеко;пијалаци што се на основа
на какао;пијалаци што се на основа на

таблета
што
не
употреба;квасец

кафе;пијалаци што се на
чај;пијалаци што се
на

е
за
за

медицинска
тесто;кечап

(лупен

[сос];колач;колач (ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла);колач

чоколадо;пипер
бадеми;пити;пити

(прашок

сланина;сосови

за

колач);колач

(тесто

за

овес);овесни

брашно;овошни

желеа

основа
основа

на
на

[мирудии];пире
од
со јајца, сирење и
(како

мирудии);пити

со

колач);колач (украси за колач) што се за
јадење;колач (украси за колач) што се за

месо;пици;подготовки
од
жита;пралини;прашок за колач;прашок за

јадење;колач од ориз;колачиња;колачиња од
слад;конзервирање
храна
(сол
за

печење;прашоци за сладоледи;преливи за
салати;производи од какао;производи од

конзервирање
пудинг;кристализиран

тесто;пролетни ролати;прополис за исхрана
на
луѓето;пудинзи;пуканки;пченично

храна);крекери;крем
шеќер
за

исхрана;куркума [азиско тропско растение

брашно;пченка,

што
се
користи
за
мирудија
и
бојосување];кускус [гриз-јадење од Северна

печена;пченкарни
снегулки;пченкарно
брашно;равиоли;растителни подготовки како

Африка];леб;леб
без
ѓумбир;лебни
трошки

квасец;леб
со
[презла];леден

замени за кафе;резанки од тесто;релиш
сосови [додатоци за исхрана];саго [нишесте

чај;ликорис [слаткарски
јачмен;лупен

производи];лупен
овес;маја

од сагова палма];салати
салати);сафт
од

[квасец];мајонез;макарони;мали

мелена;пченка,

(преливи за
печено

кифли

месо;сендвичи;сенф;скроб за храна;слад за

[печива];мали парчиња храна од жита;мали
парчиња
храна
од

човечка исхрана;сладолед;сладолед (прашок
за
сладолед);сладолед
(средства
за

ориз;малтоза;марципан;матичен млеч за
човечка исхрана што не е за медицинска

спојување смесиза сладоледи);слаткарски
производи;слаткарски
производи
од

употреба;мед;меласа
за
исхрана;мелничарски производи;месо (пити

кикиритки;слатки;слатки
за
украсување
божикни елки;слатки од бадем;снегулки

со

(овесни

месо);месо

(сафт

од

печено

снегулки);снегулки

(пченкарни

месо);мирудии;мирудии за смекнување месо,
за употреба во домаќинствата;мирудија

снегулки);сода бикарбона [бикарбонат на
сода за готвење];сол;сенф;соја-сос;сол за

направена од пименто;морска вода за
готвење;мраз за освежување;мраз, природен

готвење;сол за конзервирање храна;сол од
целер;сорбет [ладен овошен десерт];сос

и вештачки;мусли;мушкатов орев;нане за
слаткарски
преоизводи;овес
(дробен

(доматен
сос);сосови
[додатоци
храна];состојки
за
згуснување
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готвење;средства за спојување смеси за

(554)

сладоледи;средства за стврднување биена

(551) индивидуална

павлака;стапчиња од ликорис [слаткарски
производи];суши [јапонско јадење];табуле

(510, 511)
кл.
2

(вид ориентално јадење од пченица);такос
[мексиканско

кл. 19 градежни материјали, малтери

јадење];тапиока;тестенини;тестенини
исхрана;тесто за колач;тесто од

(111) 26529
(210) TM 2017/257

за
соја

бои,

лакови

(151) 24/08/2018
(220) 06/03/2017

[производи за исхрана];торти;тортиљи;фиде

(181) 06/03/2027

[тестенини];фондани
[слаткарски
производи];храна од овес;цикорија [замена

(450) 31/08/2018
(300)

за
кафе];цимет
немедицински;чај;чај

(732) Рамуш Исени
ул. 21 бр.12, Сингелиќ, 1000, Скопје, MK

[мирудија];чаеви,
(леден
чај);чај

(пијалаци што се на основа на чај);чајни
колачиња;чипс
[производи
од

(740)

житарици];чоколадни

(540)

пијалаци

со

млеко;чоколадо;чоколадо (пијалаци што се
на основана чоколадо);шатни [туршија од
овошје,
лути
индиски
мирудии
и
шеќер];шафран [мирудии];шербети [прашок
за освежителен пијалак];шеќер *;шоу-шоу
[мирудија];шпагети
(111) 26460
(210) TM 2017/133

(591) црвена и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
29
месо;месни
преработки
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,

(151) 23/08/2018
(220) 17/02/2017

производи
од
тесто
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(181) 17/02/2027
(450) 31/08/2018

пијалаци

(300)
(732) ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
бул. 12-та Македонска Бригада бр. 81 а,
Скопје, MK
(540)

(111) 26447

(151) 10/08/2018

(210) TM 2017/393

(220) 04/04/2017
(181) 04/04/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Државен завод за статистика
ул. Даме Груев 4, Скопје, MK
(540)

(591) жолта,
сина, сива, бела и црна

(591) портокалова и сина
(554)
Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научно истражување, статистика
(111) 26488
(210) TM 2017/571

(151) 27/08/2018
(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ

(591)

Мавровка - сут. лок 11, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)

кл. 32 енергетски пијалок
(111) 26485

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/573

(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ
(591)

Мавровка - сут. лок 11, Скопје, MK

(554)
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл.
30

вафли

(наполитанки)

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со вафли (наполитанки)
(111) 26486
(210) TM 2017/572

(151) 27/08/2018
(220) 01/06/2017
(181) 01/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Минекс Груп ДООЕЛ
ул. Булевар Гоце Делчев бр. 11/ТЦ
Мавровка - сут. лок 11, Скопје, MK
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи (бисквити)
(111) 26505
(210) TM 2017/600

(151) 27/08/2018
(220) 09/06/2017
(181) 09/06/2027
(450) 31/08/2018

(300) 016412173 28/02/2017 EM
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(732) Procter & Gamble Business Services

контејнери за препарати за нега на забите;

Canada Company

комплети за орална нега што се состојат од

Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box
997, Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA

четки за заби и конец; кутии за држење
вештачки заби; четки за забни протези;

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

средства за чистење забни протези;
интердентални четки за чистење на забите;

(540)

апарати на вода за чистење заби и непца;
ултасонични уреди за чистење забни протези
(111) 26515
(210) TM 2017/634

(151) 27/08/2018
(220) 20/06/2017
(181) 20/06/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Тони Костов

(591)
(554)

ул.Козара бр. 42/3-19, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

кл. 3 препарати за нега на забите;препарати

(540)

за орална хигиена;препарати за чистење на
забите;пасти за заби;лосиони за чистење на
забите;препарати
за
чистење
забни
протези;препарати за испирање на устата;немедицински препарати
устата;не-медицински

за плакнење
спрејови

на
за

уста;освежувачи

здивот;ленти

за

за

освежување на здивот;спрејови за грло (немедицински);гелови
за
белење
на
забите;ленти
за
белење
на
забите
импрегнирани со препарати за белење на
забите (козметика);препарати за полирање
на забите;препарати за полирање на забни
протези;пудра за заби;навлажнета пудра за
заби;таблети за лична употреба што
откриваат и покажуваат каменец на забите
кл. 21 четки за заби; рачни четки за заби;
електрични четки за заби; глави за
електрични четки за заби; материјали за
правење четки; артикли за чистење на
забите; конец за заби; стапчиња за заби за
лична употреба; чепкалки за заби; држачи за
чепкалки за заби; четки за заби; држачи за
четки за заби; футроли за четки за заби;
Трговски марки

Personal Concierge (во изглед)
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 лични и социјални услуги што ги
обезбедуваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(111) 26443

(151) 17/08/2018

(210) TM 2017/740

(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, MK
(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експортимпорт ДОО Тетово
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ул. Гостиварска бр. 37, Тетово

(300)

(540)

(732) СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, MK

SCARDICA

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експортимпорт ДОО Тетово

(591)
(554)

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
води за пиење [пијалоци]; вода
(минерална
вода);
води
за
маса
кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода
(111) 26442

(151) 17/08/2018

(210) TM 2017/741

(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027

(591) сина и бела

(450) 31/08/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)

(300)
(732) СУН АНД СТАРС експорт-импорт
ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово, MK
(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експортимпорт ДОО Тетово
ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)

кл. 32
води за пиење [пијалаци]; вода
(минерлна
вода);
води
за
маса
кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода
(111) 26440

(151) 17/08/2018

(210) TM 2017/743

(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027

ALEXANDRICA

(450) 31/08/2018

(591)
(554)
(551) индивидуална

(300)
(732) СУН АНД СТАРС експорт-импорт

(510, 511)
кл. 32
води за пиење [пијалоци]; вода

ДОО Тетово
ул. Гостиварска 37, Тетово, MK

(минерална

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експортимпорт ДОО Тетово

вода);

води

за

маса

кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со
вода
кл. 40 преработка на вода
(111) 26441
(210) TM 2017/742

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово
(540)

(151) 17/08/2018
(220) 21/07/2017
(181) 21/07/2027
(450) 31/08/2018
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при трговија на големо и мало
со: ниско, средно и високонапонска опрема,
заштитна опрема, резервни делови и
репроматеријали; изнајмување наменски

(591) сина, зелена и бела

возила
кл. 37

поправки; инсталациски услуги;

монтажа

и

одржување

на

електрични

(554)

инсталации и електроенергетски постројки;
ремонт на трафостаници; сервис на

(551) индивидуална
(510, 511)

трафостаници
кл. 39 изнајмување возила

кл. 32
води за пиење [пијалоци]; вода
(минерлна
вода);
води
за
маса;

(111) 26483

(151) 27/08/2018

кл. 39 дистрибуирање вода; снабдување со

(210) TM 2017/947

(220) 05/10/2017

вода
кл. 40 преработка на вода

(181) 05/10/2027
(450) 31/08/2018

(111) 26487

(151) 23/08/2018

(300)
(732) Друштво за едукација и консалтинг

(210) TM 2017/818

(220) 17/08/2017
(181) 17/08/2027

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И
МЕНАЏЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

(450) 31/08/2018

Скопје

(300)
(732) Трговско друштво за монтажа и

ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

одржување на електрични инсталации и
електроенергетски постројки услуги и

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Скопје
(540)

ул. Мара Междуречка 37А, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси]; бизнис (помош во водењето
(591)
(554)
Трговски марки

бизнис);
бизнис
информации;
консултирање
(професионално

бизнис
бизнис
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консултирање); консултации за раководење
со персонал; консултирање (професионално
бизнис консултирање); помош во водењето
бизнис; советување за бизнис работење и
организација
кл. 41 академии [образование]; конференции
(организирање и водење конференции;
насочување (професионално насочување)
[совети

во

врска

со

образованието

и

оспособувањето]; објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови; образование
(информирање за образование); образовни
услуги;
обука
(практична
обука)
[демонстрирање];
он-лајн
публикување
електронски книги и списанија; организирање
и водење конференции; организирање и
водење работилници [обука]; организирање и
водење
семинари;
практична
обука
[демонстрирање];
насочување
[совети

професионално
во
врска
со

образованието
и
оспособувањето];
работилници (организирање и водење
работилници)

[обука];

(организирање
и
водење
симпозиуми
(организирање

семинари
семинари);
и
водење

симпозиуми)
кл. 42 истражување и развој за други
(111) 26489

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/948

(220) 05/10/2017
(181) 05/10/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Фондација Центар за развој на
претприемачи и менаџери-ЦЕЕД
Македонија Скопје
ул.Загребска бр. 28Б/2-1, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)
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(591) сина и сива
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси];
бизнис);

бизнис
бизнис

(помош во водењето
информации;
бизнис

консултирање
(професионално
бизнис
консултирање); консултации за раководење
со персонал; консултирање (професионално
бизнис консултирање); помош во водењето
бизнис; советување за бизнис работење и
организација
кл. 41 академии [образование]; конференции
(организирање
насочување
[совети во

и

водење

конференции;

(професионално насочување)
врска со образованието и

оспособувањето]; објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови; образование
(информирање за образование); образовни
услуги;
обука
(практична
обука)
[демонстрирање];

он-лајн

публикување

електронски книги и списанија; организирање
и водење конференции; организирање и
водење работилници [обука]; организирање и
водење
семинари;
практична
обука
[демонстрирање];
насочување
[совети

професионално
во
врска
со

образованието

оспособувањето];

работилници
работилници)

и

(организирање
[обука];

(организирање
и
водење
симпозиуми
(организирање

и

и

водење
семинари

семинари);
водење

симпозиуми)
кл. 42 истражување и развој за други
Трговски марки
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31 Август 2018

(111) 26439

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1039

(220) 27/10/2017
(181) 27/10/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Трговец поединец Виолета Ставре
Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб,
печива и слатки во свежа состојба Скопје
ул.Исаја Мажовски бр. 36-1/14, Скопје, MK

(591) сива, црна
(554)
(551) индивидуална

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

(510, 511)
кл. 28 машини за вежбање

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(111) 26468

(151) 23/08/2018

(210) TM 2017/1057

(220) 01/11/2017
(181) 01/11/2027
(450) 31/08/2018

(591)

(300)
(732) SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE

(554)
(551) индивидуална

C.V.
Antiguo Camino Marroquin num.07, Col

(510, 511)

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

кл.
кл. 35
мало
кл. 43

30
крофни
услуги при продажба на големо и
со
крофни
самопослужување/ресторани со

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

самопослужување/служење храна и пијалаци
(111) 26471

(151) 23/08/2018

(210) TM 2017/1056

(220) 01/11/2017
(181) 01/11/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(591) сина, црна
(554)
(551) индивидуална

(732) SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE

(510, 511)
кл. 20
перници за кревет; перници за

C.V.
Antiguo Camino Marroquin num.07, Col

душеци;
душеци;
перници
кл. 24 кебиња за кревет; чаршафи за кревет;

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

драпери за кревет; комфортери; јоргани;

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

Трговски марки

покривки за душек; покривки за перници;
навлаки за перници; прекривки за кревет
(111) 26451

(151) 14/08/2018

(210) TM 2017/1085

(220) 10/11/2017
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(181) 10/11/2027
(450) 31/08/2018
(300)
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(591) бела, црвена

(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(111) 26482
(210) TM 2017/1168

(151) 16/08/2018
(220) 05/12/2017
(181) 05/12/2027
(450) 31/08/2018

(591) црвена и златна
(554)
(551) индивидуална

(300)
(732) Приватна здравствена установа

(510, 511)

Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани

кл. 30 брашно и производи од жита

ул."Кеј на раволуцијата“ бр. 3, Кочани, MK
(740)

(111) 26499
(210) TM 2017/1137

(151) 27/08/2018
(220) 24/11/2017

(540)

(181) 24/11/2027
(450) 31/08/2018
(300)
(732) Јулијана Велевска
ул.„Гаврил Лесновски“ бр.13, Скопје, MK
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

Твоја + АПТЕКА (во изглед)
(591) бела, црна и зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со фармацевтски производи
(111) 26503
(210) TM 2017/1169

(151) 27/08/2018
(220) 05/12/2017
(181) 05/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
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(732) Друштво за производство, трговија

кл. 5

и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз

впивачки,

ул. Борис Крајгер бр. 2, Штип, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

влошки; Санитарни гаќи; Санитарни тампони;
Санитарни
марамчиња
и
секојдневни

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

влошки;
Санитарни
пешкири
кл. 10 Подлоги за кревет за инконтиненција

(591) темно сина

Пелени за инконтиненција; Гаќи,
за

инконтиненција;

(111) 26504

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1173

(220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/08/2018

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

Санитарни

30

кафе

(300)
(732) Amazon Europe Core S.à.r.l.

кл. 35
рекламирање во врска со кафе;
водење на работење во врска со кафе;

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

управување со работата во врска со кафе

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 39 транспортни услуги во врска со кафе;
пакување и складирање на кафе

(540)

ALEXA
(111) 26500

(151) 27/08/2018

(591)

(210) TM 2017/1170

(220) 05/12/2017
(181) 05/12/2027

(554)
(551) индивидуална

(450) 31/08/2018

(510, 511)
кл. 9 направи за контрола на автоматизација

(300)
(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

на домот; безжични комуникациски направи

148, Dekelias street, 13678 Aharnes, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за пренос на звук, податоци или слики;
направи за пренос и прием на звук и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

податоци;
самостојни
информациони
направи со гласовна контрола; самостојни
направи како персонални асистенти со
гласовна контрола кои интегрираат услуги
кои

се

обезбедуваат

преку

апликации;

звучници со гласовна контрола; научни,
наутички,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички
апарати
и
инструменти, апарати и инструменти за

(591) сина и бела

мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати
и инструменти за спасување и обучување;

(554)
(551) индивидуална

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; машини за

(510, 511)

сметање;
опрема
за
обработка
информации;
компјутери;
апарати
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инструменти за спроведување, вклучување и

аудио податоци, како и за користење за

исклучување,

социјално

трансформирање,

вмрежување;

компјутерски

акумулирање, регулирање или контрола на
електрична енергија; магнетни носачи на

програми за влез, работа и пребарување на
онлајн бази со податоци; компјутерски

податоци; дискови за снимање; компакт
дискови, ДВДа, и останати дигитални

хардвер и софтвер за обезбедување
интегрирана телефонска комуникација со

медиуми за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

компјутеризирани глобални информациони
мрежи; компјутерски софтвер кој се користи

компјутерски софтвер; преносни електронски

за

направи за прием, пренос и читање текст,
слики и звук преку безжичен Интернет

информации и персонални асистенти со
гласовна контрола; компјутерски софтвер кој

пристап; далечински управувачи за направи
за
снимање;
далечински
управувачи;

се користи во врска со услуги за претплата
на дигитални содржини, обезбедување

далечински
следење и

управувачи за далечинско
контрола на функцијата и

платформи
за
пребарување
кои
им
овозможуваат на корисниците да побараат и

статусот на други електрични, електронски, и

да добијат содржини од дигитални медиуми;

механички
направи
или
системи;
компјутерски екрани на допир; дигитални

компјутерски софтвер за креирање, творење,
дистрибуирање,
симнување,
пренос,

аудио плеери; аудио рекордери; дигитални
видео плеери; преносни апарати за снимање,

примање,
пуштање,
форматирање,
уредување, вадење, кодирање, декодирање,

пренос и репродукција на музика, слики, и
видео; електронски апарати и инструменти за

конвертирање, прикажување, чување и
организирање текст, визуелни дела, аудио

обука и учење; камери; дигитални камери;

дела,

софтвер
за
препраќање
компјутерски
хардвер
и

на
пораки;
софтвер
за

дела, податоци, фајлови, документи и
електронски
дела
и
мултимедијални

репродукција, синхронизација,
организирање,
симнување,

содржини;
компјутерски
софтвер
кој
овозможува содржини, текст, визуелни дела,

прикачување, стриминг, примање, пуштање и
гледање на телевизиски шоуа, филмови,

аудио
дела,
аудиовизуелни
дела,
литературни дела, податоци, документи и

текст, слики, дигитални медиуми, мултимеиа,

електронски дела да бидат симнувани на, и

звук,
слика
компјутерски

фајлови;
пристап,

да им се пристапува на компјутер или други
преносни електронски направи за широка

надгледување,
следење,
пребарување,
чување, делење на информации на теми од

потрошувачка; компјутерски софтвер за
пренос, делење, примање, симнување,

генерален интерес; компјутерски софтвер, и
периферни направи за персонализирано

стриминг, прикажување и пренос на
содржини, текст, визуелни дела, аудио дела,

интерактивно

аудиовизуелни

обработка,
снимање,

и
податочни
софтвер
за

телевизиско

(ТВ)

контрола

на

самостојни

аудиовизуелни

дела,

дела,

направи

за

литературни

литературни

дела,

програмирање; компјутерски софтвер, и
периферни направи за користење при

податоци, фајлови, документи и електронски
дела преку преносни електронски направи и

прикажување и манипулирање со визуелни
медиуми,
графички
слики,
текст,

компјутери и глобални компјутерски и
комуникациски мрежи; персонални стерео

фотографии,
илустрации,
дигитална
анимација, видео клипови, филмски снимки и

звучници;
микрофони;
софтвер
за
препознавање на карактери; софтвер за
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на

глас;

софтвер

за

совети

за

потрошувачи,

имено,

електронска пошта и пораки; компјутерски

обезбедување можности за корисниците на

софтвер за форматирање и конвертирање на
содржини, текст, визуелни дела, аудио дела,

Интернет
да
постираат
вреднувања,
евалуации и препораки за широк дијапазон

аудиовизуелни дела, литературни дела,
податоци, фајлови, документи и електронски

на стоки за широка потрошувачка; услуги на
онлајн малопродажни продавници со широка

дела во форма компатибилна со преносни
електронски
направи
и
компјутери;

понуда на стоки за широка потрошувачка од
други; услуги на продавници на мало со

компјутерски софтвер за управување со

широка

лични информации, и за пристап, работа, и
пребарување на аудио и мултимедијални

потрошувачка
од
други;
услуги
на
продавници на мало и онлајн услуги на

содржини, игри, и софтверски апликации;
софтвер за звучни команди и препознавање

малопродажба
во
врска
со
книги,
електроника за широка потрошувачка, храна,

на звук, софтвер за преточување на говор во
текст, и софтверски апликации кои се

вино
и пијалоци, кујнски производи,
производи за чистење, садови за готвење,

активираат со звук; софтвер за симнување во

покуќнина, облека, производи за лична нега,

вид на мобилни апликации за компјутери или
други преносни електронски направи за

производи за животни, спротска опрема,
опрема за кампување, играчки, накит,

широка потрошувачка; компјутерски софтвер
во областите пренос и приказ на текст, слики

цвеќиња, обувки и капи; водење на
работењето; управување со работата;

и
звук
кл. 35 рекламирање; услуги на рекламирање

канцелариски
работи;
именици со телефонски

и маркетинг, имено, промовирање на стоки и

адреси,

услуги од други; услуги на одработување на
нарачано, имено, услуги поврзани со

страници од мрежа, адреси и телефонски
броеви од луѓе, места и организации

примање
нарачки
и
обработка;
обезбедување информации за производи со

кл. 41 обезбедување информации поврзани
со забава; објавување на периодични

цел помагање при избор на стока за широка
потрошувачка за задоволување на потребите

изданија; обезбедување онлајн електронски
публикации (кои не може да се симнуваат);

на потрошувачот; обезбедување услуги за

објавување на електронски книги, журнали;

оптимизација на машини за пребарување;
услуги за споредување при пазарење имено,

објавување на материјали на магнетни или
оптички податочни медиуми; објавување на

промовирање на стоки и услуги од други;
компјутеризирана база на податоци и

музика
онлајн;
информации во

управување со фајлови; креирање индекси
со информации, страници и други извори

обезбедување предходно снимена музика и
подкасти кои не може да се симнуваат;

достапни на глобални компјутерски мрежи и

обезбедување

други електронски и комуникациски мрежи за
други;
обезбедување
информации
за

информации, вести, и коментари во областа
на актуелните настани, забава, културни

потрошувачи со цел селектирање на стоката
за широка потрошувачка да биде во

настани, вести, спорт, забава, бизнис и
финансии, политика и влада, здравје и

согласност со спецификацијата и потребите
на потрошувачот; пазарни информации и

физичка
припрема,
време,
наука
технологија,
патување,
уметност
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литература, животен стил и личен развој,

вреднувања и препораки за музика, книги,

земјени возила и транспорт за пренос,

филмови, снимени содржини, игри, играчки,

образование и развој на деца, недвижнини,
мода и дизајн, рецепти, состојки и готвење,

спортска
опрема,
електроника,
мултимедијални презентации, и други стоки

декорирање на домот, музика и кино,
историја, медицина, право и обезбедување

за домаќинството и стоки за широка
потрошувачка; услуги на забава, имено,

образовни и забавни информации за
потрошувачки права; обезбедување веб

обезбедување делови од предходно снимени
звучни дела преку Интернет; издавање на

страни со информации, звук, публикации

книги, магазини, публикации, литературни

сите поврзани со забава; обезбедување
вести и информации во областа на забавата

дела, звучни дела, и аудиовизуелни дела;
обезбедување предходно снимени звучни,

поврзани со информации, натпревари, текст,
звук, публикации сите поврзани со забава;

визуелни и аудиовизуелни дела кои не може
да се симнуваат преку безжични мрежи;

советување
забавната

обезбедување онлајн компјутерски игри и
онлајн интерактивни приказни; обезбедување

во областа
индустрија;

информации

забава,

забавата и
обезбедување
и

информации, вести, натписи и коментари во

телевизиски шоуа преку социјални мрежи;
дистрибуција
на
радио
забава
и

областа на образованието и образовните
институции; образовни услуги во име на

интерактивно рекламирање; услуги на
забавни информации, имено, обезбедување

насоки за училници и онлајн учење на
далечина на теми за актуелни настани,

можности за размена на информации и
разговори во врска со широк дијапазон на

образование, историја, јазик, либерални
уметности, математика, бизнис, наука, хоби,

теми преку настани во живо и информации

технологија,

преку пошта; обезбедување информации,
мислења и персонализирани препораки во

психологија, и филозофија; услуги
интерактивно образование во вид

областа на забавата преку глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување

компјутерски
базирани
и
компјутерски
потпомогнати насоки за теми од актуелни

информациии и коментари во областа на
забавата или образованието преку глобални

настани, образование,
историја, јазик,
либерални
уметности,
литература,

комуникациски мрежи, имено,

информации

математика, бизнис, наука, хоби, технологија,

од областа на музиката, книгите, филмовите,
снимени содржини, игри, играчки, спортска

култура, спорт, уметност, психологија, и
филозофија; образовни и услуги на забава

опрема,
електроника,
мултимедијални
содржини, и други стоки за домаќинството и

во
вид
на
продолжителни

стоки за широка потрошувачка; услуги на
забава,
имено,
обезбедување
онлајн

коментари во областа на музиката, звучните
дела, книгите, театарот, литературните дела,

предходно снимени звучни програми во

спортски настани, рекреативни активности,

областа на музиката, книгите, филмовите,
содржини, игри, играчки, спортска опрема,

активности во слободно време, турнири,
уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски

електроника, мултимедијални содржини, и
други стоки за домаќинството и стоки за

тренинзи,
клубови,
радио,
комедија,
натпревари, визуелни дела, игри, играње,

широка потрошувачка; услуги на забава,
имено, обезбедување онлајн мислења,

фестивали, музеи, парквови, културни
настани, концерти, издавање, анимација,
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актуелни настани, мода, и мултимедијални

хостирање интерактивна база на податоци за

презентации достапни преку Интернет или

пренос на податоци помеѓу корисници на

други компјутерски комуникациски мрежи;
продукција на радио програми; радио забава;

компјутери и претплатници во врска со книги,
филмови, снимени содржини, телевизиски

услуги на студија за снимање; обезбедување
онлајн информации поврзани со компјутерски

програми, игри, играчки, спортска опрема,
електроника, милтимедијални презентации, и

игри и компјутерски подобрувања за игри;
обезбедување онлајн бази со податоци со

други стоки за домаќинство и стоки за
широка
потрошувачка,
мислења
за

забавни

производи

содржини

кои

може

да

се

и

продажни

информации

на

пребаруваат онлајн со музика и други
дигитални текстови кои не може да се

Интернет; обезбедување онлајн софтвер за
Интернет пребарувачи кој не може да се

симнуваат,
магазини,

симнува; обезбедување софтвер за мобилни
комуникациски направи кој не може да се

звучни
вести

фајлови со книги,
и
информации;

обезбедување на услуги на информирање,
советување
и
помош
поврзани
со

симнува за појачување на
пристап до Интернет преку

горенаведеното

мобилни

кл. 42
обезбедување на машини за
пребарување; компјутерски услуги, имено,

комуникациски направи; техничка поддршка,
имено,
лоцирање
на
проблеми
кај

хостирање на оперативни системи и
компјутерски
апликации
од
далечина;

компјутерски хардвер и софтвер и мобилни
компјутери и проблеми кај хардвер и софтвер

хостирање на оперативни системи и
компјутерски апликации преку Интернет;

кај мобилни
комуникациски направи;
советување и дизајн за компјутерски хардвер

компјутерско програмирање; консултантски

и софтвер; дизајн на компјутерски софтвер

услуги
поврзани
со
управување
со
мултимедијални апликации, презентации и

за други; советување и дизајн за хардвер и
софтвер за мобилни компјутери и мобилни

контрола; хардвер, софтвер и дизајн на
компјутерски
системи;
уредување,

комуникациски направи; хостирање на
содржини, фотографии, текст, податоци,

освежување на информации, одржување и
услуги за поддршка за софтвер и

слики, веб страници и други; обезбедување
платформи
за
пребарување
кои
им

компјутерски системи; компјутерски услуги

овозможуваат на корисниците да побаруваат

поврзани со управување на мултимедијални
апликации,
презентација
и
контрола,

и примаат фотографии, текст, податоци,
слики, електронски дела, визуелни дела,

истражување, управување со бази со
податоци, управување со помошни средства

аудио
дела,
аудиовизуелни
дела,
литературни дела, и документи; услуги на

и аутсорсирање; компјутерски услуги, имено,
хостирање онлајн бази со податоци со широк

интерактивен хостинг кои им овозможуваат
на корисниците да објавуваат и споделуваат

спектар

генерален

нивни лични фотографии, текст, податоци,

интерес преку Интернет; компјутерски услуги,
имено, обезбедување на машини за

слики онлајн; одржување и освежување на
софтвер за обезбедување на компјутери,

пребарување за добивање информации од
генерален интерес; хостирање интерактивна

Интернет и лозинки и превенција на ризици
за
компјутери,
Интернет
и
лозинки;

база на податоци за пренос на пораки помеѓу
корисници на компјутери и претплатници;

инсталација и одржување на компјутерски
софтвер; обезбедување веб страна со

на

информации
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технички

информации

компјутерски

поврзани

софтвер

со

Услуга (SaaS)

со софтвер

за

гласовни

хардвер;

команди и софтвер за препознавање глас,

компјутерско
советување;
пренос
на
податоци од документи од еден компјутерски

софтвер за конверзија на говор во текст,
софтверски апликации кои се активираат со

формат во друг; хостирање дигитални
содржини на глобални компјутерски мрежи,

глас, управување со лични информации, и за
пристап, работење и пребарување на онлајн

безжични мрежи, и мрежи за електронска
комуникција; обезбедување на привремено

бази со податоци, звучни, видео, и
мултимедијални содржини, игри, софтверски

користење на компјутерски софтвер кој не

апликации, софтверски апликации за пазари,

може да се симнува и онлајн помагала за да
им се овозможи на корисниците да пристапат

програмски листи и водичи, и видео по
нарачка; Софтвер како Услуга (SaaS) кој

и
да
симнат
компјутерски
софтвер;
обезбедување на привремено користење на

овозможува
звучни
и
мултимедијални
фајлови да се симнуваат и да им се пристапи

онлајн компјутерски софтвер кој не се
симнува
а
генерира
персонализирани

на компјутер или други преносни електронски
направи за широка потрошувачка; Софтвер

препораки

за

и

апликации

како Услуга (SaaS) за мобилни направи кој

базирани на преференците на корисникот;
надгледување на компјутеризирани податоци

софтверски

му овозможува на корисникот да пребарува
низ содржината на направата информации,

и компјутерски системи и мрежи за
безбедносни цели; хостирање, скелетирање

контакти, и апликации; Софтвер како Услуга
(SaaS) за креирање индекси со информации,

и одржување на онлајн бази со податоци за
други; компјутерски софтвер во облак за

индекси со веб страници, и индекси со други
информативни ресурси; Софтвер како Услуга

користење при

(SaaS)

управување со бази со

за

препознавање

на

гласовни

податоци; хостирање на електронски бази на
податоци преку облак; обезбедувачи на

команди; Софтвер како Услуга (SaaS) за
контрола на смарт аудио звучници; Софтвер

услуги на апликации (ASP) со софтвер за
управување со бази со податоци; платформи

како Услуга (SaaS) со софтвер за користење
во врска со услуги на претплата на дигитални

како услуги (PAAS) со платформи на
компјутерски софтвер за управување со бази

содржини; Софтвер како Услуга (SaaS) со
софтвер
за
креирање,
творење,

со податоци; Софтвер како Услуга (SAAS)

дистрибуција, превземање, пренос, прием,

услуги со софтвер за користење при
управување со бази со податоци; Софтвер

пуштање,
кодирање,

како
Услуга
набљудување,

за
пристап,
пребарување,

чување
и
организирање
звучни
и
мултимедијални содржини; обезбедување

чување, и споделување
информации на
теми од генерален интерес; Софтвер како

платформи
за
пребарување
кои
им
овозможуваат на корисниците да бараат и

Услуга (SaaS) за управување со лични

примаат

информации, и за пристапување, работење и
пребарување на онлајн бази со податоци,

апликација;
обезбедување
привремено
користење на онлајн софтвер кој не може да

аудио и мултимедијални содржини, игри,
софтверски
апликации,
софтверски

се симнува и апликации за пристап до
стриминг звучни и видео фајлови, игри,

апликации за пазари, листи на програми и
водичи, и видео по потреба; Софтвер како

социјални мрежи, текстуални фајлови и
мултимедијални
фајлови;
компјутерски
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услуги, имено, обезбедување сервери на

компјутерски услуги, имено, креирање онлајн

бази со податоци со различен капацитет за

заедница за регистрираните корисници да

други; обезбедување веб страни со софтвер
кој не може да се превзема за управување со

учествуваат во дискусии, да добиваат
повратно мислење од нивните колеги,

бази со податоци; обезбедување хостирани
оперативни
системи
и
компјутерски

формирање
ангажирање

апликации преку Интернет; изнајмување на
простории за чување на компјутери и

дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; дизајн и развој на софтвер за

податоци

компјутерски

со

различен

капацитет;

на
во

виртуелни
социјално

игри;

заедници, и
вмрежување;

обезбедување

обезбедување, развој и дизајн на софтвер,
кој не може да се симнува, до кој може да се

привремено користење на онлајн софтверски
развојни алатки кои не може да се симнуваат

пристапи преку глобална
мрежа, за управување со

компјутерска
компјутерски

за дизајн и развој на електронски игри;
услуги на техничка поддршка, имено,

апликации; дизајнирање, управување и
следење на онлајн форуми за дискусии;

дијагностика на проблеми кај софтвер на
компјутерски игри; обезбедување софтверски

креирање

чуваат

апликации кои не може да се симнуваат;

електронски за онлајн услуги и Интернет;
складиштење на податоци, образложување и

обезбедување привремено користење на
онлајн компјутерски софтвер во облак кој не

одржување на веб страници за трети лица;
управување
веб
страници
за
други;

може да се симнува за користење при
електронско чување на податоци; развој на

изнајмување на веб сервери; одржување на
веб страни, услуги на креирање и хостинг;

компјутерски софтвер
мобилните апликации;

обезбедувач на услуги на апликации имено,

услуги за апликации, имено, хостирање,

обезбедување,
хостирање,
управување,
развој и одржување апликации, софтвер, веб

управување, развој,
апликации, софтвер,

страни и бази со податоци во областите на
електронската трговија, онлајн плаќања,

областите
на
личната
безжичните комуникации,

редослед на нарачки, дизјан на веб страни,
чување на податоци, подредување на

технологија; научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со тоа;

капацитетот на компјутери кои се делат

индустриски

помеѓу повеќе корисници, услуги на пораки и
пресметки на рангирање на веб страници

истражување; обезбедување информации,
советување и услуги на помош поврзани со

базирани на посетите од корисниците;
хостирање веб страни кои на корисниците им

горенаведеното
кл. 45
интернет

даваат можност да дават мислење за
различни отпечатоци, фотографии, графички

претставување, социјално вмрежување и
состаноци;
обезбедување
контакти
и

слики

потпомагање

и

веб

звучни

страни

кои

содржини

специјално
направен
обезбедување
влезни

се

и

развој

на

и одржување
и веб страни,

анализи

на

во областа
обезбедување

на
на
на
во

продуктивност,
и мобилната

и

услуги

базирани

услуги

претставување

со

на

на

цел

шаблон
за
информации,

креирање и развој на продуктивни лични
врски за луѓе со заедничка желба да сретнат

одобрување, неодобрување, уредување,
измени, модификации, мислења, сугестии, и

други луѓе со слични интереси; услуги на
претставување, лични врски, и социјално

коментари и ангажирање во социјално,
бизнис
и
општествено
вмрежување;

вмрежување обезбедени преку Интернет или
друга компјутерска или комуникациска
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мрежа;

онлајн

услуги

на

социјално

вмрежување, имено, потпомагање социјално
претставување или интеракција помеѓу
индивидуите; онлајн услуги на социјално
вмрежување; онлајн услуги на социјално
вмрежување во областа на забавата; услуги
на социјално вмрежување во областа на
забавата обезбедени преку веб страна и
комуникациски

мрежи;

услуги

на

лични

асистенти; правни услуги; услуги на
обезбедување на заштита на имот и лица;

(591) црвена, црна и бела

обезбедување онлајн компјутерски бази со
податоци и онлајн бази со податоци кои

(554)
(551) индивидуална

може да се пребаруваат во областа на
социјалното вмрежување; обезбедување веб

(510, 511)

страни за социјално вмрежување за забавни

кл. 35
маркетинг; односи со јавноста;
рекламирање; телевизиско рекалмирање

цели; обезбедување услуги на социјално
вмрежување со цел за коментирање,

кл. 41
изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави (планирање

споредби, соработка, советување, помош,
дискусии,
истражување,
размена
на

забави); забава; изнајмување
организирање
и
водење

информации, индексирање, лоцирање на
информации и забава; лични услуги за

продавање билети [забава]; продукција на

пазарување; обезбедување база на податоци

музика; услуги
(забавувачи)

која може да се пребарува со звучни, видео и
аудиовизуелни содржини достапни преку

(111) 26513

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1178

(220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027

Интернет,
безжични

телекомуникациски мрежи и
телекомуникациски мрежи во

областа на онлајн социјалното вмрежување

на

естрадни

диск-џокеј;
концерти;
уметници

(450) 31/08/2018

(111) 26512

(151) 27/08/2018

(300)
(732) Бобан Милошески

(210) TM 2017/1176

(220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027

бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

(450) 31/08/2018

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

(300)
(732) Бобан Милошески
бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, MK

(540)

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)
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кл.

34

цигари,

пури,

тутун,

сиров

и

преработен тутун, производи за пушачи,
кибрити, запалки за пушачи, кутии за пури,
кутии (цигари), тутун за џвакање, цигарилоси,
филтери (цигари) кутии за кибрити
(111) 26514
(210) TM 2017/1181

(151) 27/08/2018
(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(591) црвена, црна и бела
(554)

(732) Друштво за трговија, производство
и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
маркетинг; односи со јавноста;
рекламирање; телевизиско рекалмирање
кл. 41
изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави (планирање
забави); забава; изнајмување диск-џокеј;
организирање

и

водење

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Јане Сандански бр. 71/а/ТЦ Капитол Мол кат 2 Аеродром, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

концерти;

продавање билети [забава]; продукција на
музика; услуги на естрадни уметници
(забавувачи)
(111) 26511
(210) TM 2017/1180

(151) 27/08/2018
(220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)

(591)
(554)

(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, кожени
ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии,
прекривачи
од
кожа,
крзна
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,

(591)

облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,

(554)
(551) индивидуална

спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,

(510, 511)

јакни,
фустани,
ракавици,
пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
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кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,

кл.

елеци,

кл. 35

џемпери,

чорапи

30

чоколадо

продажба на големо и мало на

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: кожа и имитација на кожа и

чоколадо; дистрибуција на чоколадо

производите од нив што не се опфатени со
другите класи, торби за патување, кожени

(111) 26497
(210) TM 2017/1185

ремени, портмонеа, женски чанти, кожени
кутии, прекривачи од кожа, крзна, облека,

(151) 27/08/2018
(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

обувки, капи, вратоврски, костуми за капење,

(300)

гакички за капење, облека за плажа, баретки,
корсети, чизми, спортски обувки, сандали,

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,

облека од имитација на кожа, облека од
кожа, палта, јакни, фустани, ракавици,

експорт-импорт Велес
ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK

пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека,
пуловери,
кошули,
шамии,
шалови,

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

пантолони, костуми, елеци, џемпери, чорапи

(540)

(111) 26496

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1182

(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ИНКОФУДС ДОО
ул.Максим Горки бр. 3, Центар , 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(591) сина, црвена, светло сина, бела,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин
(111) 26498

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1186

(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за производство, трговија
(591) жолта, кафена
(554)

и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2018
(300)
(732) Gulbahar Tobacco International FZE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
AE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, светло сина, бела,

(591)

зелена
(554)

(554)
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите; кибрити

кл. 29 маргарин
(111) 26495

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1187

(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Gulbahar Tobacco International FZE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,

(111) 26492
(210) TM 2017/1190

(151) 27/08/2018
(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Cainiao Smart Logistics Holding
Limited

AE

Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box
847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;производи за пушачите; кибрити

(591)
(554)

(111) 26494
(210) TM 2017/1189

(551) индивидуална
(510, 511)

(151) 27/08/2018
(220) 07/12/2017
(181) 07/12/2027
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кл. 9

апарати за обработка на податоци;

[опрема за обработка на податоци]; читачи

печатачи за употреба со компјутери; картички

[опрема

со интегрално коло [мемориски смарт
картички]; електронски изданијa што можат

компјутерски програми за играње; оптички
носачи на податоци; дигитални знаци

да се симнат од интернет; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува

кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети
од хартија или картон; печатени публикации;

од интернет]; апапликации за комјутерски
софтвер, што може да се симнуваат од

хартија за виткање / хартија за пакување;
канцелариски
прибор,
освен
мебел;

интернет; мерни инструменти за количество;

материјали за цртање; креда за пишување;

поштенски печати [апарати за проверка на
поштенски печати]; машини за броење и

архитектонски
макети;
материјали
за
пишување; постери; книги; географски карти;

сортирање пари; видеокамери; електронски
етикети за производи; часовници [уреди за

весници; периодични публикации; списанија
[периодични
публикации];
билтени;

регистрирање на времето]; машини за
мерење тежина; прстени за калибрирање;

материјали
полнење]

електронски

огласни

табли;

направи

за

обработка

за
од

на

пакување
хартија

податоци];

[изолирање,
и
картон

за

глобален систем за позиционирање [ГПС];
апарати за мерење брзина [фотографија];

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн
рекламирање
на
компјутерска
мрежа;

инструменти за премер на земјиште;
стереоскопски апарати; идентификациони

советување за бизнис работење; бизнис
информации; комерцијална администрација

нишки за електрични жици; полупроводници;
интегрални
кола;
електрични
калеми;

за издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица;
комерцијални
услуги за

автоматски

временски

прекинувачи;

посредување; преговарање и заклучување на

флуросцентни
далечинско

екрани;
апарати
за
управување;
електрични

комерцијални трансакции за трети лица;
обезбедување бизнис информации преку веб

инсталации за далечинско управување со
индустриските процеси; апарати за гаснење

страни; промовирање на продажба за трети
лица; услуги за набавки за трети лица

пожар;
аларми;
батерии,
електрични;
безбедносни токени [направи за кодирање];

[купување производи и услуги за други
фирми]; консултации за раководење со

црни

кутии

[снимачи

на

податоци];

персонал; систематизација на информации

со
на

вештачка
глава за

во
компјутерски
бази
на
податоци;
освежување и одржување на податоци во

виртуелна реалност; биочипови; контролни
системи за електронски пристап за врати со

компјутерски бази со податоци; ревизија;
изнајмување на вендинг машини; агенции за

сигурносно
заклучување;
станици
за
полнење на електрични возила; уреди за

вработување; изнајмување на тезги; услуги
на малопродажба или големопродажба за

навигација за возила [он-борд компјутери];

фармацефтски, ветеринарни и санитарни

компјутерски
мемории;
компјутери;
компјутерски програми, снимени; магнетни

препарати
и
медицински
набавки;
обезбедување онлајн пазари за купувачи и

карти за идентификација; читачи на бар
кодови; компјутерски оперативни програми,

продавачи на стоки и услуги; освежување и
одржување на информации во регистри;

снимени; компјутерски периферни уреди;
компјутерски софтвер, снимен; сврзници

собирање индекси со информации за
комерцијални или рекламни цели; помош во

хуманоидни
роботи
интеллегенција; уреди
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бизнис;

бизнис

комерцијално-информативни

испитување;
агенции;

компјутерска
кориснички

мрежа;
пристап

обезбедување
на

глобалната

советување
за
бизнис
работење
и
организација; помош за комерцијално или

компјутерска мрежа; обезбедување интернет
соби за разговор; обезбедување пристап до

индустриско управување; експертски улуги за
ефикасност на бизнисот; маркетинг студии;

бази на податоци; обезбедување он лајн
форуми;
стриминг
на
податоци;

бизнис проценки; бизнис истражување;
советување за организирање на работењето;

обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско купување; пренос на дигитални

компјутеризирано раководење со датотеки;

датотеки

собирање информации во компјутерските
бази на податоци; пребарување податоци во

кл. 39 превезување; испорачување стоки;
превозна логистика; шпедитерски услуги;

компјутерски
оптимизација

датотеки за трети лица;
на пребарувачки машини;

посредување за шпедиција; посредување за
превоз;
пакување
стоки;
поморско

бизнис пребарување; советодавни услуги за
бизнис раководење; маркетинг истражување;

посредување; товарење и растоварање
бродови; изнајмување возила; складирање

професионално

стоки;

бизнис

консултирање;

изнајмување

магацини;складирање;

економско
прогнозирање;
организирање
трговски саеми за комерцијални или

складирање
складирање

рекламни цели; служби за споредување на
цените;
комерцијални

податоци или документи; изнајмување ѕвона
за
нуркање;
дистрибуирање
енергија;

информации и советување на потрошувачи
[советувалиште
за

управување со превојници на канали;
испорачување пакети; курирски услуги

потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка

[пораки или стока]; организирање патувања;

на бизниси]; собирање статистички податоци;
обезбедување на комерцијални и бизнис

изнајмување инвалидски колички; лансирање
сателити за други; услуги на флаширање

контакт
информации;
управување
со
работење на програми за поврат на средства

кл. 41 предавања / услуги на образование /
обучувачки услуги; организирање и водење

за други ; оптимизација на сообраќај на веб
страни

конференции; подвижни библиотеки/ услуги
на подвижни библиотеки; обезбедување

кл. 36 договарање осигурување; финансиски

електронски

услуги; купување на кредит / купување на
лизинг ; инвестираање на фондови;

можат да се симнуваат; објавување книги;
он-лајн публикување електронски книги и

проценување уметнички дела; изнајмување
на недвижности; управување со недвижни

списанија; обезбедување онлајн музика, која
не може да се симнува; обезбедување онлајн

имоти; брокерство; гаранции; прибирање
добротворни
средства;
доверителство;

видеа, кои не може да се симнуваат; забавни
услуги; услуги на игри што се обезбедуваат

изнајмување

залог

он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на

кл. 38 емитување телевизиски програми;
испраќање пораки; комуникација со помош на

здравствени клубови [здравствен и спортски
тренинг];
изнајмување
на
играчки;

компјутерски
електронски

изнајмување
на
опрема
за
играње;
дресирање животни; позирање за уметници

со

терминали;
огласни

услуги

со
табли

[телекомуникациски услуги]; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната
Трговски марки

како
организирање

информации;
на
електронски

он-лајн

публикации

физичко
зачувани

што

не

модели;
лотарии
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кл.

42

истражувања

во

техниката;

истражување и развој на нови продукти за
други;
контролирање
на
квалитетот;
геолошки истражувања на терен; хемиски
услуги; клинички тестирања; метеоролошки
информации;
испитување
материјали;
индустриски дизајн; архитектонски услуги;
дизајнирање
облека;
компјутерско

(591)
(554)

програмирање; изработка на компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер;
советување
компјутерски
хардвер;

на
на

кл. 9 апарати за обработка на податоци;
печатачи за употреба со компјутери; картички

програми;
одржување
софтвер;
анализа
на

со интегрално коло [мемориски смарт
картички]; електронски изданијa што можат

компјутерски
системи;
советување
за
компјутерски софтвер; софтвер како услуга

да се симнат од интернет; компјутерски

компјутерските
компјутерски

на
полето
ажурирање

информатичка

програми [софтвер што може да се симнува
од интернет]; апапликации за комјутерски

технологија [IT]; обезбедување информации
за компјутерска технологија и програмирање

софтвер, што може да се симнуваат од
интернет; мерни инструменти за количество;

преку веб страница; чување на електронски
податоци;

поштенски печати [апарати за проверка на

[SaaS];

советување

за

компјутерство во облак; конверзија на
компјутерски програми и податоци, која не е

поштенски печати]; машини за броење и
сортирање пари; видеокамери; електронски

на

етикети за производи; часовници [уреди за
регистрирање на времето]; машини за

податоци; услуги на кодирање на податоци;
надгледување на компјутерски системи за

мерење тежина; прстени за калибрирање;
електронски огласни табли; направи за

детектирање неовластен влез или пристап
до податоци

глобален систем за позиционирање [ГПС];

(111) 26490

(151) 27/08/2018

(210) TM 2017/1191

(220) 07/12/2017

стереоскопски апарати; идентификациони
нишки за електрични жици; полупроводници;

(181) 07/12/2027
(450) 31/08/2018

интегрални
автоматски

физичка;

советување

за

безбедност

(300)
(732) Cainiao Smart Logistics Holding
Limited
Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box

апарати за мерење брзина [фотографија];
инструменти за премер на земјиште;

флуросцентни

кола;
електрични
калеми;
временски
прекинувачи;
екрани;

апарати

за

далечинско
управување;
електрични
инсталации за далечинско управување со

847, Grand Cayman, KY1-1103, KY

индустриските процеси; апарати за гаснење
пожар;
аларми;
батерии,
електрични;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

безбедносни токени [направи за кодирање];
црни
кутии
[снимачи
на
податоци];

(540)

хуманоидни

роботи

со

вештачка

интеллегенција; уреди за на глава за
виртуелна реалност; биочипови; контролни
системи за електронски пристап за врати со
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за

вработување; изнајмување на тезги; услуги

полнење на електрични возила; уреди за

заклучување;

на малопродажба или големопродажба за

навигација за возила [он-борд компјутери];
компјутерски
мемории;
компјутери;

фармацефтски, ветеринарни и санитарни
препарати
и
медицински
набавки;

компјутерски програми, снимени; магнетни
карти за идентификација; читачи на бар

обезбедување онлајн пазари за купувачи и
продавачи на стоки и услуги; освежување и

кодови; компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;

одржување на информации во регистри;
собирање индекси со информации за

компјутерски

комерцијални или рекламни цели; помош во

софтвер,

станици

снимен;

сврзници

[опрема за обработка на податоци]; читачи
[опрема за обработка на податоци];

водењето бизнис; бизнис
комерцијално-информативни

компјутерски програми за играње; оптички
носачи на податоци; дигитални знаци

советување
за
бизнис
работење
и
организација; помош за комерцијално или

кл. 16 хартија; печатени материјали; етикети
од хартија или картон; печатени публикации;

индустриско управување; експертски улуги за
ефикасност на бизнисот; маркетинг студии;

хартија за виткање / хартија за пакување;

бизнис

канцелариски
прибор,
освен
мебел;
материјали за цртање; креда за пишување;

советување за организирање на работењето;
компјутеризирано раководење со датотеки;

архитектонски
макети;
материјали
за
пишување; постери; книги; географски карти;

собирање информации во компјутерските
бази на податоци; пребарување податоци во

весници; периодични публикации; списанија
[периодични
публикации];
билтени;

компјутерски
оптимизација

материјали

за

пакување

[изолирање,

бизнис пребарување; советодавни услуги за

полнење]

од

хартија

и

картон

бизнис раководење; маркетинг истражување;
професионално
бизнис
консултирање;

кл. 35 рекламирање / публицитет; онлајн
рекламирање
на
компјутерска
мрежа;

економско
прогнозирање;
организирање
трговски саеми за комерцијални или

советување за бизнис работење; бизнис
информации; комерцијална администрација

рекламни цели; служби за споредување на
цените;
комерцијални

за издавање лиценци за стоки и услуги за

информации и советување на потрошувачи

други лица;
комерцијални
услуги за
посредување; преговарање и заклучување на

[советувалиште
за
потрошувачи]; аутсорсинг услуги [поддршка

комерцијални трансакции за трети лица;
обезбедување бизнис информации преку веб

на бизниси]; собирање статистички податоци;
обезбедување на комерцијални и бизнис

страни; промовирање на продажба за трети
лица; услуги за набавки за трети лица

контакт
информации;
управување
со
работење на програми за поврат на средства

[купување производи и услуги за други

за други ; оптимизација на сообраќај на веб

фирми]; консултации за раководење со
персонал; систематизација на информации

страни
кл. 36 договарање осигурување; финансиски

во
компјутерски
бази
на
податоци;
освежување и одржување на податоци во

услуги; купување на кредит / купување на
лизинг ; инвестираање на фондови;

компјутерски бази со податоци; ревизија;
изнајмување на вендинг машини; агенции за

проценување уметнички дела; изнајмување
на недвижности; управување со недвижни

Трговски марки

проценки;
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испитување;
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датотеки за трети лица;
на пребарувачки машини;

141 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

имоти;

брокерство;

прибирање

видеа, кои не може да се симнуваат; забавни

доверителство;

услуги; услуги на игри што се обезбедуваат

изнајмување
со
залог
кл. 38 емитување телевизиски програми;

он-лајн од компјутерска мрежа; услуги на
здравствени клубови [здравствен и спортски

испраќање пораки; комуникација со помош на
компјутерски
терминали;
услуги
со

тренинг];
изнајмување
на
изнајмување
на
опрема
за

електронски
огласни
табли
[телекомуникациски услуги]; обезбедување

дресирање животни; позирање за уметници
како
модели;

телекомуникациски

организирање

добротворни

компјутерска
кориснички

гаранции;

средства;

врски

мрежа;
пристап

на

глобалната

играчки;
играње;

лотарии

обезбедување
на
глобалната

кл. 42
истражувања во техниката;
истражување и развој на нови продукти за

компјутерска мрежа; обезбедување интернет
соби за разговор; обезбедување пристап до

други;
контролирање
на
квалитетот;
геолошки истражувања на терен; хемиски

бази на податоци; обезбедување он лајн
форуми;
стриминг
на
податоци;

услуги; клинички тестирања; метеоролошки
информации;
испитување
материјали;

обезбедување телекомуникациски канали за

индустриски дизајн; архитектонски услуги;

телевизиско купување; пренос на дигитални
датотеки

дизајнирање
облека;
компјутерско
програмирање; изработка на компјутерски

кл. 39 превезување; испорачување стоки;
превозна логистика; шпедитерски услуги;

софтвер;
советување
компјутерски
хардвер;

посредување за шпедиција; посредување за
превоз;
пакување
стоки;
поморско

компјутерските
компјутерски

посредување;

компјутерски

товарење

и

растоварање

на
полето
ажурирање

на
на

програми;
одржување
софтвер;
анализа
на
системи;

советување

за

бродови; изнајмување возила; складирање
стоки; изнајмување магацини;складирање;

компјутерски софтвер; софтвер како услуга
[SaaS];
советување
за
информатичка

складирање
складирање

физичко
зачувани

технологија [IT]; обезбедување информации
за компјутерска технологија и програмирање

податоци или документи; изнајмување ѕвона
за
нуркање;
дистрибуирање
енергија;

преку веб страница; чување на електронски
податоци;

управување

компјутерство

информации;
на
електронски

со

превојници

на

канали;

во

облак;

конверзија

на

испорачување пакети; курирски услуги
[пораки или стока]; организирање патувања;

компјутерски програми и податоци, која не е
физичка; советување за безбедност на

изнајмување инвалидски колички; лансирање
сателити за други; услуги на флаширање

податоци; услуги на кодирање на податоци;
надгледување на компјутерски системи за

кл. 41 предавања / услуги на образование /
обучувачки услуги; организирање и водење

детектирање неовластен влез или пристап
до податоци

конференции; подвижни библиотеки/ услуги
на подвижни библиотеки; обезбедување
електронски он-лајн публикации што не
можат да се симнуваат; објавување книги;
он-лајн публикување електронски книги и
списанија; обезбедување онлајн музика, која
не може да се симнува; обезбедување онлајн
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Freienbach Branch Huobstrasse 3 Pfäffikon

(510, 511)

SZ, CH

кл. 9

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за

(540)

мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и

REVYSTAR
(591)

инструменти
за
спроведување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или

(554)
(551) индивидуална

контролирање

на

електрицитетот;

апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носач на

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и
шумарство,
посебно
препарати
за
одгледување на растенија; хемиски и/или
биолошки препарати значајни за постапка за
важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати за нега на семиња, сурфактанти,
природни или вештачки хемикалии како
сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба
против штетници; инсектициди, фунгициди ,
хербициди, пестициди
(111) 26493

(151) 23/08/2018

(210) TM 2017/1198

(220) 11/12/2017
(181) 11/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) SCG Power Rangers LLC
10100 Santa Monica Blvd. Suite 500, Los
Angeles, California 90067, US
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

POWER RANGERS

податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистер
каси, машини за сметање и опрема за
обработка за податоци и компјутери, апарати
за
гаснење
пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени во другите класи,
печатени работи, книговезачки материјал,
фотографии,
лепила
за

канцелариски
канцелариска

употреба;материјали

кои

материјал,
и
куќна
ги

користат

уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот);материјали за обука и настава
(освен апарати);пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
класи;печатарски
букви,
клишиња
кл.

25

облека,

обувки

и

капи

кл. 28 игри
и играчки, апарати за видео
игри;производи за гимнастика и спорт кои не
се опфатени со другите класи, украси за елка
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни
активности
(111) 26466
(210) TM 2017/1202

(151) 23/08/2018
(220) 12/12/2017
(181) 12/12/2027
(450) 31/08/2018

(591)
(554)

апарати и инструменти: научни,

(300)

(551) индивидуална
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(732) Друштво за производство,

малопродажба);

градежништво, инженеринг, трговија и

продажбата

промовирање

услуги ТЕРМО СИСТЕМ ДООЕЛ извоз-увоз
Скопје

кл. 37 термостатски вентили [делови од
уреди за греење]; поставување водоводни

ул. Никола Парапунов бр. 1/1-13, Скопје,
MK

инсталации;
монтирање
и
поправање
апарати за греење; монтирање и поправање

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

печки

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(111) 26434

(151) 14/08/2018

Скопје
(540)

(210) TM 2018/1

(220) 29/12/2017
(181) 29/12/2027

за

трети

на
лица

(450) 31/08/2018
(300)
(732) Facebook, Inc
1601 Willow Road, Menlo Park, California

(591) црвена и бела

94025, US

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за греење; апарати за греење
вода;

вентили

(термостатски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

вентили)

[делови од инсталации за греење]; воздушни
вентили за инсталации за парно греење;
греење со топла вода (инсталации за греење
со топла вода); електрични апарати за
греење; елементи за греење; инсталации за
греење; инсталации за греење [вода]; котли
за греење; печки за централно греење; плочи
за греење; печки; печки (пепелници за печки);
печки (решетки за печки); печки [грејни
апарати]; печки за централно греење;
радијатори
[греење];
радијатори
на

(591)

централно греење; регулатори за довод на

(551) индивидуална
(510, 511)

воздух во печки [греење]; резервоари за
ширење пареа за инсталации на централно
греење; соларни колектори [греење]; соларни
печки; термостатски вентили [делови од
уреди за греење]; апарати за климатизација;
инсталации за климатизација; климатизација
(инсталации

за

апарати за
водоводни

вентилација

климатизација);

уреди

и

[климатизација];
инсталации

кл. 35 малопродажба (презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми
за
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(554)

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за
социјално вмрежување; Алатки за развој на
софтвер; Софтвер кој се користи за
апликационо програмски интерфејс (АPИ);
Апликационо програмски интерфејс (АPИ) кој
се
користи
апликации;

за
градење
Апликационо

софтверски
програмски

интерфејс (АPИ) за софтвер кој потпомага
онлајн сервиси за социјално вмрежување и
поврат

на

податоци,

прикачување,
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симнување, пристап и управување; Софтвер

компјутери и компјутерски таблети; Софтвер

за креирање, управување, и интеракција со

за

онлајн
заедницата;
организирање
настани;

за
за

машински извршливи задачи; Софтвер,
имено,
интерпретативен
интерфејс
за

креирање,
уредување,
прикачување,
симнување, пристап, гледање, објавување,

поддржување на интеракција помеѓу луѓе и
машини; софтвер за лична асистенција;

прикажување,
означување,
стриминг,
поврзување,

блогирање,
анотирање,

софтвер за социјална асистенција; Софтвер
за услуги за мапирање; Софтвер за

коментирање,

планирање активности и правење препораки;

прикачување, пренос, и споделување или
поинакво
обезбедување
електронски

Софтвер за социјално мапирање и мапирање
на дестинации; Софтвер за закажување и

медиуми или информации преку Интернет и
комуникациски
мрежи;
Софтвер
за

правење
резервации;
Софтвер
за
нарачување и/или купување производи и

модифицирање и овозможување пренос на
слики, аудио визуелни и видео содржини;

услуги; Локациски свесен софтвер за
пребарување, утврдување и споделување

Софтвер за модифицирање фотографии,

локации; Софтвер за безжични содржини,

слики и звук, видео, и аудио визуелни
содржини со фотографски филтри и ефекти

достава на податоци и информации;
Софтвер
за
овозможување
пристап,

на зголемена реалност (АR), имено, графика,
анимации,
текст,
цртежи,
гео-ознаки,

прикажување,
уредување,
поврзување,
споделување и поинакво обезбедување

метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за
прибирање,
управување,
уредување,

електронски медиуми и информации преку
Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер,

организирање,

имено,

искажување

на

чуства,

Софтвер
Софтвер

модифицирање,

пренос,

претварање

на

апликација

природен

која

јазик

во

обезбедува

споделување, и складирање на податоци и
информации;
софтвер
за
електронска

функционалности за социјално вмрежување;
Софтвер за креирање, управување и пристап

трговија кој може да се симнува кој им
овозможува на корисниците да остваруваат

до групи во виртуелни заедници; Софтвер за
локациски
базирано
пребарување
и

електронски бизнис транскакции преку
глобални компјутерски и комуникациски

предупредување; Софтвер за пребарување и
идентификување можности за вработување;

мрежи; Софтвер за испраќање електронски

Софтвер за идентификација и овозможување

пораки за предупредувања, известувања и
потсетници; Софтвер
за
машини
за

на корисниците да контактираат владини
претставници; Софтвер кој обезбедува

пребарување; магнетно кодирани поклон
картички; Софтвер кој се користи за

виртуелен пазар; Софтвер кој обезбедува
локациски базирани информации за времето;

креирање, управување, мерење, и ширење
реклами од други; Рекламен сервер, имено,

Софтвер кој обезбедува поврзување со, или
стриминг на вести или информации за

компјутерски сервер за складирање реклами

актуелни настани; Софтвер за гледање и

и достава на реклами до веб страни;
Софтвер кој овозможува развој, испитување,

интеракција со поле со слики, звук, аудио
визуелни и видео содржини и поврзани

тестирање,
софтверски

преносни
мобилни

текстови и податоци; Софтвер за пронаоѓање
содржини и издавачи на содржини, и за

електронски комуникациски направи, имено,
мобилни телефони, смартфони, рачни

претплата на содржини; Софтвер за
креирање и управување со профили на

и

одржување на
апликации
за
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социјални медиуми и кориснички пристапи;

намени,

Софтвер кој овозможува индивидуи, групи,

спортска облека, платнени торби, торби за

компании, и брендови да креираат и
одржуваат онлајн присуство за целите на

книги, торби за носење, торби за патување,
торбици, ранци, торби за на плажа, торби за

маркетинг; Софтвер за огласувачите да
комуницираат и разменуваат податоци со

на појас, плик ташни, козметички торби што
се продаваат празни, торби за на вежбање;

онлајн заедниците; Софтвер за стриминг на
мултимедијални забавни содржини; Софтвер

Кожа и имитации на кожа; Животински крзна
и кожи; Ковчези за патување; Чадори за

за

Компјутерски

сонце; Бастуни; Џебни книги; Рачни ташни;

софтвер; Софтвер за испраќање и примање
електронски
пораки,
предупредувања,

Паричници; Футроли за кредитни картички;
Торбички со врвки; Актовки; Чадори; Актовки

известувања, потсетници, графика, слики,
звук и аудио визуелни содржини преку

во вид на портфолио; Платнени торби
кл.
20
Рамки
за
слики

Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер
за обработка на слики, графика, звук, видео,

кл. 21 Топлински изолирани садови за храна
и пијалоци; Преносни пластични ладилници;

и текст; Софтвер за управување со содржини

Преносни метални ладилници; Подметачи

за социјално вмрежување, интеракција со
виртуелна заедница, и пренос на слики, звук,

што не се од хартија и не се чаршафи за
маса; Отворачи за шишиња; Бокали;

аудио
визуелни
и
видео
содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст, пораки,

Пластични
кофи;
Пластични
чаши;
Послужвници што не се од скапоцен метал;

коментари, реклами, медиумски рекламни
комуникации и информации; Софтвер за

Држачи
за
шишиња;
Шолји;
Чаши;
Сунѓерести држачи за пијалоци; Тегли за

користење при управување со односот со

складирање;

муштерии (CRM); софтвер за пораки;
Софтвер за потпомагање и организирање

подароци; Фигурини направени од стакло,
порцелан, керамика, грнчарија и порцелански

финансирање и дистрибуција на собрани
финасиски средства и донации; Софтвер за

производи; Стаклени производи за пијалоци;
Шишиња за вода што се продаваат празни

онлајн собирање финансиски средства за
добротворни цели и услуги на финансиски

кл. 25 Облека за мажи, жени, и деца, имено,
кошули, маици, јакни, горни делови облека,

донации

горни тренерки, колани кои не се од кожа,

кл. 16 Печатени материјали; Публикации;
Списанија; Книги; Памфлети; Прирачници;

капути, елеци, блузи, дресови, долни делови,
шорцеви, панталони, фармерки, боксерски

Печатени водичи; Каталози; Фотографии;
Канцелариски материјали; Слики; Дневници;

шорцеви, фустани, сукњи, вратоврски,
шалови, марами, пиџами, облека за по дома,

Календари; Фото албуми; Печатени работи;
Инструменти
за
пишување;
Лични

чорапи, џемпери, долни тренерки, престилки,
штитници од сонце за на глава; обувки

организатори;

Бележници;

кл. 35 Услуги на обезбедување истражувања

Канцелариски
реквизити;
Налепници;
Постери; Бизнис картички и лични карти;

на пазарот и информации; Промовирање на
производи и услуги од други преку Интернет

Пенкала;
картички

подарок

и комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни
услуги, имено, медиумско планирање и

кл. 18 Торби, имено, спортски торби за сите
намени, рачни торби за носење за сите

купување на медиуми за други; Бизнис и
рекламни услуги, имено, рекламни услуги за

организирање

настани;

Адресари;

Не-магнетни
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следење на перформансите на рекламите,

кл. 38 Услуги на споделување фото и видео,

управување,

сервирање

имено, електронски пренос на дигитални

реклами,
анализирање
на
рекламни
податоци, репортирање рекламни податоци,

фото фајлови, видеа и аудио визуелни
содржини помеѓу Интернет корисниците;

и оптимизација на рекламни перформанси;
Советодавни услуги во областите на реклами

Телекомуникации; Обезбедување пристап до
компјутерски, електронски и онлајн бази на

и маркетинг; Потпомагање на размена и
продажба на услуги и производи од трети

податоци; Телекомуникациски услуги, имено,
електронски пренос на електронски медиуми,

лица преку Интернет и комуникациски мрежи;

податоци,

Обезбедување онлајн пазари за продавачи
на производи и/или услуги; Обезбедување

видео и информации; Обезбедување онлајн
форуми за комуникација на теми од општ

онлајн алатки за поврзување на продавачи
со купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги на

интерес;
Обезбедување
онлајн
комуникациски линкови кои ги пренесуваат

вработување и регрутирање; Услуги на
дистрибуција на реклами и информации,

мобилните уреди и Интернет корисниците до
други локални и глобални онлајн локации;

имено,

дистрибуција

обезбедување

и

пораки,

графика,

слики,

звук,

класифициран

Потпомагање пристап до веб страни на трети

рекламен
простор
преку
глобална
компјутерска мрежа; Обезбедување онлајн

лица или до други електронски содржини на
трети лица преку унивезално најавување;

компјутерски бази со податоци и онлајн бази
со податоци кои може да се пребаруваат во

Обезбедување онлајн соби за разговор,
услуги на инстант пораки, и електронски

областа на класификацираните податоци;
Услуги на предходно платени картички за

огласни табли; Услуги на емитување на звук,
текст и видео преку
Интернет и други

подарок,

за

комуникациски мрежи; Услуги на глас преку

подарок картички кои може да се заменат за
производи или услуги; Добротворни услуги,

Интернет протокол (VOIP); Услуги на
телефонски комуникации; Обезбедување

имено, подигање на јавната свест за
добротворни, филантропски, волонтерски,

пристап до компјутерски бази на податоци во
областите на социјално вмрежување и

јавни и услуги за заедницата и хуманитарни
активности; Реклами преку електронски

социјално претставување и состанување;
Услуги на споделување пријател-на-пријател

медиуми;

со

(peer-to-peer) фотографии и податоци, имено,

муштерии; Рекламни услуги; Ширење на
реклами за други преку Интернет и

електронски пренос на дигитални фото
фајлови, графика и звучни содржини помеѓу

комуникациски
производи и

Промовирање
други преку

Интернет корисниците; Стриминг и стриминг
во живо на видео, аудиовизуелни, и

дистрибуција на видео реклами на Интернет
и комуникациски мрежи; Рекламни услуги,

интерактивни аудиовизуелни содржини преку
Интернет; телеконференции; Услуги на

имено, целење и оптимизација на онлајн

тeлeкомуникации, имено, услуги на пренос и

реклами; Управување со бизнис; Бизнис
администрација, канцелариски работи; бренд

прием на податоци преку телекомуникациски
мрежи; услуги на комуникации на мобилни

советување; Дизајн на рекламни материјали
за други; Обезбедување онлајн бизнис

телефони; Веб пораки; услуги на инстант
пораки; Електронска размена на глас,

директориуми
кои
содржат
бизниси,
производи
и
услуги
од
други

податоци, звук, видео, текст и графика
достапни
преку
Интернет
и

имено,

издавање

Управување

со

мрежи;
услуги од
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телекомуникациски

мрежи

имено, креирање виртуелни заедници за

Услуги за забава; Обезбедување

регистрираните корисници да организираат

пристап до интерактивни електронски и
онлајн бази на податоци на кориснички

групи, состаноци, и настани, учествуваат во
дискусии и да се ангажираат во социјално,

дефинирани содржини, содржини од трети
лица, фотографии, видео, аудио, визуелни и

бизнис
и
Компјутерски

аудио-визуелни материјали од областа на
општ интерес; Услуги за споделување на

електронски олеснувања за
организирање и одржување

слики и споделување на видео; Електронски

настани

издавачки услуги за други; Објавување на
едукативни материјали, имено, издавање на

Интернет
и
комуникациски
мрежи;
Компјутерски услуги во вид на кроени

книги, списанија, билтени и електронски
публикации; Онлајн списанија, имено, веб-

електронски лични и групни профили или веб
страни со кориснички-дефинирани или

блогови (блогови) со кориснички дефинирана
содржина; Уредување и спроведување на

специфицирани информации, вклучувајќи,
звук, видео, слики, текст, содржини, и

едукативни

податоци;

кл. 41

конференции;

Организирање

и

општествено
вмрежување;
услуги, имено, хостирање

интерактивни

Компјутерски

други за
состаноци,

дискусии

услуги,

преку

имено,

изложби и настани од областа на развој на
софтвер за образовни цели; Обезбедување

обезбедување машини за пребарување за
обезбедување податоци преку Интернет и

на компјутерски, електронски и онлајн бази
на податоци во областа на забавата;

комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн
олеснувања со технологија која овозможува

Издавачки услуги, имено, објавување на
електронски публикации за други; Услуги за

онлајн корисниците да креираат лични
профили со информации за социјално и

забава, имено, обезбедување онлајн услуги

бизнис

за забава за проследување на забава и
видео стриминг во живо; Обезбедување

споделуваат такви информации помеѓу
повеќе онлајн алатки за да се ангажираат во

информации за
пребарување и

забава од индекси за
бази на информации,

социјално вмрежување, и да управуваат со
нивните налози за социјално вмрежување;

вклучувајќи текст, електронски документи,
бази на податоци, графика, фотографски

Обезбедување
софтвер
за
социјално
вмрежување, креирање виртуелна заедница,

слики и аудио визуелни информации преку

и пренос на звук, видео, слики, текст,

Интернет и комуникациски мрежи; Образовни
услуги; Обезбедување на обука; Спортови и

содржини, и податоци; Обезбедување на
онлајн мрежна услуга која овозможува

културни активности; Забава и образовни
услуги, имено, обезбедување на филмови

корисниците да пренесуваат лични податоци
за идентитет и да споделуваат лични

кои не се превземаат, телевизиски емисии,
вебкаст
(пренос
преку
Интернет),

податоци за идентитет со и помеѓу повеќе
онлајн алатки; Обезбедување информации

аудиовизуелни, мултимедијални дела преку

од индекси за пребарување и бази на

Интернет, како и информации, критика, и
препораки за филмови, телевизиски емисии,

податоци со информации, вклучувајќи текст,
електронски документи, бази на податоци,

вебкаст, аудиовизуелни и мултимедијални
дела

графика, електронски медиуми, фотографски
слики и аудио визуелни информации, преку

кл. 42
Дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; Компјутерски услуги,

Интернет
и
Обезбедување
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трговија кој им овозможува на корисниците

трговија;

да

автентификација

остваруваат

електронски

бизнис

Обезбедување
на

услуги

за

корисниците

на

трансакции преку глобални компјутерски
мрежи; Компјутерски услуги, имено, давател

електронски трансфер на фондови, кредитни
и дебитни картички и електронски чековни

на апликациони услуги со Апликационо
програмски интерфејс (АPИ) софтвер кој им

трансакции
најавување

овозможува на корисниците да остваруваат
електронски
бизнис
трансакции
преку

Обезбедување на апликационо програмски
интерфејс (АРИ) кој им овозможува на

глобална компјутерска мрежа; Услуги на

корисниците

Софтвер како Услуга (SAAS) со софтвер за
испраќање електронски пораки, известувања

бизнис
монетарни
трансакции
преку
Интернет;
Обезбедување
софтвер
за

и предупредувања, и за потпомагање
електронски бизнис трансакции за пренос на

обработка
на
електронски
плаќања;
Платформа како услуга (PAAS) услуги со

нарачки и испраќање и примање електронски
пораки, и кој им овозможува на корисниците

софтвер кој им овозможува на корисниците
да остваруваат бизнис и трансакции на

да

електронска

остваруваат

електронски

бизнис

преку користење на едно
и
софтвер
технологија;

да остваруваат електронски

трговија;

Обезбедување

трансакции нa глобална компјутерска мрежа;
Обезбедување софтвер за користење при

Апликационо програмски интерфејс (АРИ)
софтвер за користење при електронски

управување, мерење, и сервирање реклами
од други; Давател на апликациони услуги со

пораки и пренос на звук, видео, слики, текст,
содржини
и
податоци;
Обезбедување

Апликационо програмски интерфејс (АПИ)
софтвер
за
управување,
следење,

софтвер за електронски пораки; Услуги на
мапирање; Обезбедување софтвер за услуги

известување

за

и

мерење

медиумско

мапирање;

Давател

на

апликациони

планирање, медиумско купување и реклами
од други; давател на онлајн платформа за

услуги (ASP) со софтвер за услуги за
мапирање; Обезбедување софтвер за

купување реклами, имено, обезбедување
софтверски програми кои не се симнуваат

споделување и прикажување на локацијата
на корисникот, планирање активности со

кои им овозможуваат на купувачите и
продавачите на онлајн реклами да купуваат и

други корисници и давање препораки;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

продаваат рекламен инвентар; Давател на

софтвер

апликациони услуги (ASP) со софтвер за
користење
при
купување,
продавање,

споделување и прикажување на локацијата
на корисникот, планирање активности со

дизајнирање,
вреднување,

други корисници и давање
Обезбедување
софтвер
за

управување,
оптимизирање,

следење,
целење,

кој

овозможува

или

олеснува

препораки;
социјално

анализирање, достава, и известување на
онлајн реклами и маркетинг; Обезбедување

мапирање и мапирање на дестинации;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

софтвер

софтвер

за

овозможување

развој,

кој

овозможува

или

олеснува

испитување, тестирање, и одржување на
мобилни софтверски апликации за преносни

социјално и социјално мапирање и мапирање
на дестинации; Обезбедување софтвер за

компјутерски направи; Обезбедување услуги
за автентификација на корисниците преку

закажување и правење резервации; Давател
на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој

користење на едно најавување и софтвер
технологија за трансакции на електронска

овозможува или олеснува закажување и
правење
резервации;
Обезбедување
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софтвер за нарачување и/или купување

медиуми, имено, слики, аудио визуелни и

производи и услуги; Давател на апликациони

видео содржини, стриминг во живо на видео,

услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или
олеснува
нарачување
и/или купување

коментари, реклами, вести, и Интернет
линкови;
Обезбедување
софтвер
за

производи
и
услуги;
Обезбедување
локациски свесен софтвер за пребарување,

пронаоѓање содржини и издавачи на
содржини, и за претплата на содржини;

утврдување и споделување локација на
производи, услуги и настани од интерес;

Обезбедување организација на слики, видео,
и аудио визуелни содржини преку користење

Давател на апликациони услуги (ASP) со

на метадата ознаки; Давател на апликациони

локациски свесен софтвер за пребарување,
утврдување и споделување локација на

услуги (ASP) со софтвер за социјално
вмрежување, управување со содржини за

производи, услуги и настани од интерес;
Обезбедување
софтвер
за
креирање,

социјално вмрежување, креирање виртуелни
заедници, и пренос на слики, аудио визуелни

управување и пристап со приватни групи во
виртуелни
заедници
креирани
и

и видео содржини, фотографии, видеа,
податоци, текст, пораки, реклами, медиумски

администрирани

рекламни

од

корисниците;

комуникации

и

информации;

Обезбедување софтвер за пребарување и
идентификација на локации и локациски

Давател на апликациони услуги (ASP) со
Апликационо програмски интерфејс (АПИ)

базирани точки од интерес, настани,
ориентациски
точки,
можности
за

софтвер кој потпомага онлајн услуги за
социјално вмрежување, на развој на

вработување, забава, културни настани,
шопинг и понуди; Обезбедување софтвер за

софтверски апликации; Платформа како
услуга (PAAS) со софтверски платформи за

пребарување и идентификување можности

социјално

за вработување; Обезбедување софтвер за
идентификација
и
овозможување
на

содржини
за
социјално
вмрежување,
креирање виртуелна заедница, и пренос на

корисниците да контактираат владини
претставници; Обезбедување софтвер за

слики, аудио визуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст, пораки,

обезбедување
виртуелен
пазар;
Обезбедување софтвер за обезбедување

реклами, медиумски рекламни комуникации и
информации; Изнајмување на софтвер кој им

локациски базирани информации за времето;

пружа

Обезбедување софтвер за поврзување со,
или стриминг на вести или информации за

прикачуваат, уредуваат, и споделуваат
слики, видеа и аудио визуелни содржини;

актуелни настани; Платформа како услуга
(PAAS) со софтверски платформи за

Компјутерски услуги, имено, селектирање на
онлајн содржини и реклами дефинирани од

користење при купување и ширење реклами;
Обезбедување софтвер за модифицирање

корисниците
и
креирање
социјални
медиумски полиња; Обезбедување софтвер

фотографии, слики и звук, видео, и аудио-

за снимање фотографии и звук, аудио

видео содржини со фотографски филтри и
ефекти на зголемена реалност (AR), имено,

визуелни и видео содржини; Обезбедување
софтвер
за
прикачување,
симнување,

графика, анимации, текст, цртежи, геоознаки, метадата ознаки, хиперлинкови;

архивирање, овозможување пренос, и
споделување слики, аудио визуелни и видео

Обезбедување софтвер за
интеракција со поле од

содржини и поврзани текстови и податоци;
Обезбедување софтвер за стриминг на
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забавни

содржини;

за

нив; Индустриски анализи и истражувачки

одржување
на
онлајн
присуство
за
индивидуи, групи, компании, и брендови;

услуги;
Обезбедување
софтвер
за
потпомагање и организирање финансирање

Обезбедување софтвер за огласувачите да
комуницираат и соработуваат со онлајн

и дистрибуција на собрани финасиски
средства и донации; Обезбедување софтвер

заедниците; Обезбедување софтвер за
лична асистенција; Обезбедување софтвер

за онлајн собирање финансиски средства за
добротворни цели и услуги на финансиски

за социјална асистенција; Обезбедување

донации

онлајн
олеснувања
преку привремено
користење на софвер што не се симнува за

кл. 43 Услуги на хотели, ресторани и барови
кл. 45 Услуги на социјално претставување,

испраќање и примање електронски пораки,
инстант
пораки,
електронски
пораки,

вмрежување и состанување; Обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци и

предупредувања и потсетници, фотографии,
слики, графика, податоци, звук, видеа и

онлајн бази на податоци кои може да се
пребаруваат во областите на социјално

аудио визуелни содржини преку Интернет и

вмрежување, социјално претставување и

комуникациски
мрежи;
Обезбедување
софтвер за користење при потпомагање

состанување; Обезбедување информации во
областа
на
личниот
развој,
себе-

гласовни повици преку Интернет протокол
(VOIP), телефонски повици, видео повици,

подобрување,
себе-исполнување,
добротворни, филантропски, волонтерски,

текст пораки, електронски пораки, инстант
пораки, и услуги на онлајн социјално

јавни и општествени услуги, и хуманитарни
активности; Обезбедување консиерж услуги

вмрежување; Давател на апликациони услуги

за

(ASP) со софтвер кој овозможува или
олеснува гласовни повици преку Интернет

потпомагање при купување, организирање
испораки, организирање побарани лични

протокол (VOIP), телефонски повици, видео
повици, текст пораки, електронски пораки,

аранжмани,
производи

инстант пораки, и услуги на онлајн социјално
вмрежување; Обезбедување софтвер за

специфични потрошувачки информации за
остварување на индивидуалните потреби, и

користење

уредување

обезбедување на електронски потсетници и

фотографии
и
видеа;
Давател
на
апликациони услуги (ASP) со софтвер кој

известувања; Услуги на онлајн социјално
вмрежување; Услуги за верификација на

овозможува или олеснува снимање и
уредување фотографии и видеа; Развој на

корисници; Услуги за верификација на
идентификација; Услуги за верификација на

софтвер; Обезбедување онлајн софтвер;
Давател на апликациони услуги (ASP);

бизнис идентификација

Обезбедување онлајн олеснувања кои им

(111) 26433

(151) 14/08/2018

овозможуваат
на
корисниците
да
прикачуваат, модификуваат и споделуваат

(210) TM 2018/2

(220) 27/12/2017
(181) 27/12/2027

снимање

креирање

услуги и истражување и дизајн поврзан со

и

при

софтвер

и

други,

имено,

правење

обезбедување
и
услуги,

резервации,

препораки за
обезбедување

звук, видео, фотографски слики, текст,
графика и податоци; Обезбедување софтвер

(300)

и апликации за управување со односот со
муштерии (CRM); Научни и технолошки

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
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бул. "Александар Македонски" бр. 12,

(591) светла и темна сина, зелена, розева,

1000, Скопје, MK

бела, црвена, жолта

(740)

(554)
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 биоразградиви влажни марамчиња
(111) 26469

(151) 17/08/2018

(210) TM 2018/4

(220) 02/01/2018
(181) 02/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување Пакомак
ДОО Скопје
(591) розева, црвена, светла и темна
виолетова, светла и темна сина, бела, жолта
(554)
(551) индивидуална

бул. Партизански одреди - Порта Влае блок 4, Карпош, Скопје, MK
(740)
(540)

(510, 511)
кл. 3 масло со лаванда
(111) 26432
(210) TM 2018/3

(151) 14/08/2018
(220) 27/12/2017
(181) 27/12/2027
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, MK

(591) бела, светло и темно зелена и сива
(554)

(740)

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл.
40
кл. 43

обработка

на

материјали

услуги на обезбедување храна и

пијалоци, привремено сместување
(111) 26452
(210) TM 2018/5

(151) 14/08/2018
(220) 04/01/2018
(181) 04/01/2028
(450) 31/08/2018
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(300)

(510, 511)

(732) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

кл.

Васил Левски 15, 1000, Скопје, MK
(740)

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

(540)

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),

9

научни,

наутички,

геодетски,

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; магнетски

облека,

обувки

и

капи

кл. 28 игри и играчки;предмети за спорт што
не
кл.

се
опфатени
со
другите
класи
35
рекламирње;водење
на

работењето;управување
работата;канцелариски работи
(111) 26436

(151) 14/08/2018

(210) TM 2018/7

(220) 04/01/2018

со

(181) 04/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) Трговско друштво за производство,

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и
санитарни намени
(111) 26435

(151) 14/08/2018

(210) TM 2018/8

(220) 04/01/2018
(181) 04/01/2028

трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО

(450) 31/08/2018

ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, MK

(300)

(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и
Новаковски

(732) Трговско друштво за производство,

бул. “Македонски просветители” 8 Охрид

ул. 15-ти КОрпус 89 А, Охрид, MK
(740) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и

Република Македонија

трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО

Новаковски
(540)
бул. “Македонски просветители” 8 Охрид
Република Македонија
(540)
(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова
(554)
(551) индивидуална
Трговски марки
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(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

COASTER
(591)
(554)

(591) бела, црвена, црна, жолта, виолетова
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
автомобили и нивни структурни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

научни,

наутички,

геодетски,

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;

делови
(111) 26431
(210) TM 2018/24

(181) 11/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување
санитарни намени

со

вода

(111) 26430

(151) 14/08/2018

(210) TM 2018/23

(220) 11/01/2018
(181) 11/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)

и

(151) 14/08/2018
(220) 11/01/2018

LAND CRUISER PRADO
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
автомобили и нивни структурни
делови
(111) 26429

(151) 14/08/2018

(210) TM 2018/25

(220) 15/01/2018
(181) 15/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) WORLD-WIDE SIRES, LTD.
11740 U.S. Rt. 42 Plain City, Ohio 43064, US
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 10

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

ветеринарни

медицински, хируршки, забарски и

(540)

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали

апарати

и

инструменти

за шиење
(111) 26438
(210) TM 2018/27

(151) 14/08/2018
(220) 16/01/2018
(181) 16/01/2028
(450) 31/08/2018

(591)
(554)

(300)
(732) N.P.T. Trepharm
Magjistralja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 замрзната сперма од бик
(111) 26437

(151) 14/08/2018

(210) TM 2018/26

(220) 16/01/2018
(181) 16/01/2028

Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, -(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2018
(300)
(732) N.P.T. Trepharm
Magjistralja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov,
Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, -(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10

медицински, хируршки, забарски и

(591)

ветеринарни
апарати
и
инструменти
вештачки екстремитети, очи и заби,

(554)
(551) индивидуална

ортопедски производи, хируршки материјали
за шиење

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли
Трговски марки

(111) 26522

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/36

(220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
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185 Park Street, London, SE1 9DY, GB

вкпучувајќи дизајн на купони, ваучери за

(740) Борко Бајалски, адвокат

подароци,

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

измама, и облека

безбедносни

(111) 26458
(210) TM 2018/37

ситеми

против

(151) 24/08/2018
(220) 18/01/2018
(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC
Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(591) црвена, бела
(554)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 услуги за рекпамирање и промоција;
услуги за односи со јавност; услуги за
истражување на пазарот; организирање на
настани за комерцијални рекпамни цели;
услуги за рекламирање и промоција и
информативни услуги поврзани со нив; сите
достапни он-лајн преку компјутерска база на
податоци или на интернет; услуги за набавка
за други (купување на добра и услуги за
други) во класа 35; консултантски услуги за
бизнис менаџмент и организирање, услуги за
бизнис консалтинг и бизнис информации,
сите
услуги
кл. 41

поврзани

со

претходнонаведените

организирање и договарање на

забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани; услуги за набавка на билети за
забавни, социјални (друштвени) и спортски
настани
кл. 42

консултантски и дизајнерски услуги;

дизајнирање на брошури, разгледници,
пратки, материјали за продажба, графика за

SABESP
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 26457
(210) TM 2018/38

(181) 18/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC
Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BOLBON

излози и ентериери и други промотивни
материјали; дизајнирање на пакети; услуги за

(591)

истражување и развој; услуги за дизајн; но не

(554)
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(551) индивидуална

ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8, Скопје,

(510, 511)

MK

кл. 5 фармацевтски препарати

(740)

(111) 26517
(210) TM 2018/39

(540)

(151) 23/08/2018
(220) 22/01/2018
(181) 22/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за производство трговија и
услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експортимпорт Скопје
ТИРЗ Скопје 1, парцела 17 п.фах 8, Скопје,

(591) светло зелена и светло сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

MK
(740)

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

(540)

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

и ветеринарни
производи
за

материјали

за

преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
(591) светло зелена и светло сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
материјал

за

пломбирање

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 26518
(210) TM 2018/40

(151) 23/08/2018
(220) 22/01/2018
(181) 22/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за производство трговија и
услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експортимпорт Скопје
Трговски марки

(111) 26463

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/44

(220) 23/01/2018

ветеринарни

производи;
хигиенски
производи
за
медицинска употреба; диететски супстанции

преврзување;

средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(181) 23/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, Виница,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

DONIA
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

желеа,

џемови,

компоти;

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
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овошје

зеленчук

кл. 5 Фармацевтски препарати за третман и

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

и

спречување на болести и нарушувања на

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

автоимуниот
систем;
Фармацевтски
препарати за третирање и спречување на

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

инфламаторни заболувања; Фармацевтски
препарати за употреба во дерматологија;

мирудии);
бонбони;

Фармацевтски препарати за третман на
кожни болести и нарушувања; Фармацевтски

мирудии; мраз; локум; алва;
колачиња;
чајни
колачиња;

бисквити; брускети; погачици; зелник; крем;

препарати

за

третман

на

псоријаза;

смрзнати
производи
од
тесто
кл. 35 огласување; водење на работење;

Фармацевтски препарати за лекување на
имунолошки заболувања и нарушувања;

управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз и трговија на големо и

Фармацевтски препарати за третман на
гастроинтестинални
заболувања
и

мало
со
желеа,
џемови,
компоти;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено

нарушувања

овошје и зеленчук; кафе, чај, какао, шеќер,

(111) 26448

(151) 23/08/2018

ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно
и производи од жита, леб, производи од

(210) TM 2018/48

(220) 25/01/2018
(181) 25/01/2028

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет,

(300)

сосови (како мирудии); мирудии; мраз; локум;
алва; бонбони; колачиња; чајни колачиња;

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз

бисквити; брускети; погачици; зелник; крем;

Скопје

смрзнати производи од тесто

ул. Максим Горки бр. 17/2 - приземје,
Скопје, MK

(111) 26530
(210) TM 2018/47

(151) 23/08/2018
(220) 24/01/2018

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

(181) 24/01/2028
(450) 31/08/2018

Скопје, 1000
(540)

(450) 31/08/2018

(300)
(732) Sun Pharma Global FZE
Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF
Zone, Sharjah, AE
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

ILUMETRI
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

158 | С т р а н а

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
21

Ракавици

за

рерна

кл. 24
Крпи од текстил; Материјали
(текстилни материјали); Навлаки за перници;
Навлаки [неврзани] за мебел; Памучни
ткаенини; Платна [постелнина]; Подлоги од
ткаенини

за

преоблекување

бебиња;

Трговски марки

Гласник Бр.8/2018

31 Август 2018

Подметки за маса од текстил; Постелнина;

(111) 26474

(151) 23/08/2018

Прекривки за перници; Украсни навлаки за

(210) TM 2018/50

(220) 25/01/2018

перници; Чаршафи за кревети [текстил];
Чаршафи и постелнина за домаќинство

(181) 25/01/2028
(450) 31/08/2018

кл. 25 Бањарки; Горна облека [наметки];
Женски маички/поткошули; Кимона; Маици со

(300)
(732) Фонд за иновации и технолошки

кратки ракави; Лигавчиња што не се од
хартија; Кратки чорапи; Маски за спиење;

развој
бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK

Престилки

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

[облека]

кл. 40 Доработка на текстил; Доработка на
хартија; Кројачки услуги; Обработка на
текстил
кл. 42

Графички

дизајн;

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

Дизајнирање

[индустриски дизајн]; Дизајнирање облека;
Компјутерско програмирање; Креирање и
одржување веб [интернет] страници за други;
Услуги за дизајн на амбалажи
(111) 26459
(210) TM 2018/49

(151) 23/08/2018
(220) 25/01/2018
(181) 25/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, портокалова и црна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање
на проекти, обезбедување фондови за развој
на
нови
технологии
кл.

41

Образовни

услуги,

обука,

истражување во областа на образованието
кл. 42
Научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со нив,
изработка и развој на компјутерски софтвер,
електронско зачувување податоци, изработка
на компјутерски програми, компјутерско
програмирање, софтвер како услуга [ЅааЅ],
платформа како услуга (РааЅ), алатки за
пребарување за интернет; анализа на

(591) бела, светло и темно жолта, црвена,

компјутерски системи; изнајмување веб
сервери;
изнајмување
компјутерски

сина, кафена
(554)

програми,
програми,

(551) индивидуална
(510, 511)

програми, компјутерски бази на податоци,

кл. 30 чајни колачиња со ванила и прелив од
какао

Трговски марки

изработка
на
инсталирање на

компјутери,
(изнајмување
компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутерски
програми
програми),

програми
(изработка
на
програми),
компјутерски
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програми

(инсталирање

програми),

на

компјутерски

компјутерски

програми

(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување на
компјутерски
програми),
програми
(умножување
програми),
(советување

компјутерски
компјутерски

компјутерски
за компјутерски

програми
програми),

(111) 26473

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/52

(220) 25/01/2018
(181) 25/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Фонд за иновации и технолошки
развој

компјутерско програмирање, конверзија на

бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK

податоци од физички на електронски носачи,
програми, сервери, размена на компјутерски

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

програми
и
податоци,
програмирање
компјутерски системи, истражувачки услуги

(540)

#ОброкЗаСите
(111) 26472

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/51

(220) 25/01/2018
(181) 25/01/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Фонд за иновации и технолошки
развој
бул.„ Гоце Делчев“ бб, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање
на проекти, обезбедување фондови за развој
на
кл. 42

нови
технологии
Научни и технолошки услуги и

истражувања и планирање поврзано со нив,
изработка и развој на компјутерски софтвер,
електронско зачувување податоци, изработка
на компјутерски програми, компјутерско
програмирање, софтвер како услуга [ЅааЅ],
платформа како услуга (РааЅ), алатки за
пребарување за интернет; анализа на

(591) зелена, сина, црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 Рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, истражување,
консултирање, помош во водење бизнис
кл. 36 Инвестициони фондови, финансирање
на проекти, обезбедување фондови за развој
на
кл. 42

нови
технологии
Научни истражувања поврзани со

екологија, истражувања во областа на
екологијата, услуги поврзани со контрола на
загадување
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компјутерски системи; изнајмување веб
сервери;
изнајмување
компјутерски
програми,

изработка

на

компјутерски

програми, инсталирање на компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци,
компјутери,
(изнајмување
компјутерски
компјутерски
програми

компјутерски
компјутерски

програми
(изработка
на
програми),
компјутерски

(инсталирање

програми),
(одржување

програми
програми),

на

компјутерски
на компјутерски

компјутерски
програми
програми),

компјутерски програми (осовременување на
компјутерски
програми),
компјутерски
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(умножување

програми),

компјутерски

компјутерски

програми

страница на интернет, провизии за пристап
на

веб

страна,

безжично

емитување,

(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на

комуникација со помош на мрежи со оптички
кабли, пренесување слики и пораки со помош

податоци од физички на електронски носачи,
програми, сервери, размена на компјутерски

на
кл. 41

програми
и
компјутерски

публикации
што
не
можат
да
данлодираат, објавување текстови

кл. 43

податоци,

програмирање
системи

Услуги за обезбедување храна и

пијалоци

компјутери
обезбедување електронски он-лајн
се
/со

исклучок на рекламни текстови/, Он-лајн
публикување на електронски книги и
списанија, Он-лајн списанија /блогови со

(111) 26456
(210) TM 2018/53

(151) 23/08/2018
(220) 26/01/2018

кориснички
дефинирани
содржини
во
областите на социјални коментари, културни

(181) 26/01/2028
(450) 31/08/2018

коментари и политички вести/; услуги за
електронско издаваштво /објавување на

(300)

дигитални медиуми во форма на електронски

(732) Младенова Билјана; Младенова
Ивана and Младенова Ана

списанија преку глобални компјутерски и
комуникациски мрежи во областа на

ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000, Скопје,
MK; ул. Козле бр.19 Б, Карпош, 1000,

социјалните
коментари,
коментари и политичките вести/

Скопје, MK and ул. Козле бр.19 Б, Карпош,
1000, Скопје, MK

(111) 26476

(151) 23/08/2018

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(210) TM 2018/54

(220) 29/01/2018

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

културните

(181) 29/01/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП
ДОО Скопје

(591) црвена, бела

бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK

(554)
(551) индивидуална

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 35
изработка на реклами за веб
страници, изнајмување рекламен простор,
компјутерско рекламирање преку интернет,
обезбедување деловни информации преку
веб страница, презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за продажба, услуги
за

следење

на

печатените

вести

кл. 38
телекомуникации информирање
/вклучувајки веб
страници/,
пренесување во живо достапно преку главна

Трговски марки
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(510, 511)

објавување,

прикажување,

означување,

кл. 34

блогирање,

стриминг,

поврзување,

цигари, тутун, тутунски производи

кл. 35 услуги при продажба, на мало и
големо на цигари, тутун, тутунски производи

анотирање,
искажување
на
чувства,
коментирање, приспојување, пренос и

(111) 26527

(151) 23/08/2018

споделување или поинакво обезбедување
електронски медиуми или информации преку

(210) TM 2018/59

(220) 01/02/2018
(181) 01/02/2028

компјутер, Интернет и комуникациски мрежи;
Софтвер за модифицирање и овозможување

(450) 31/08/2018

пренос на слики, звук, аудиовизуелни и

(300)
(732) Facebook, Inc

видео содржини и податоци; Софтвер за
модифицирање фотографии, слики и звук,

1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US

видео и аудиовизуелни содржини со
фотографски филтри и ефекти на зголемена

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

реалност (AR), имено, графика, анимации,
текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки,

(540)

хиперлинкови;

Софтвер

за

прибирање,

управување,
уредување,
организирање,
модифицирање, пренос, споделување и
складирање на податоци и информации;
Компјутерски
софтвер
за
електронска
трговија кој се симнува што им овозможува
на корисниците да остваруваат електронски

(591)
(554)
(551) индивидуална

бизнис

(510, 511)
кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за
социјално вмрежување и интеракција со
онлајн заедниците; Алатки за развој на
компјутерски софтвер; Софтвер кој се
користи
за
апликационо
програмски
интерфејс (API); Апликационо програмски
интерфејс (API) кој се користи за градење
софтверски
апликации;
Апликационо
програмски интерфејс (API) за софтвер кој
потпомага онлајн услуги за социјално
вмрежување и за поврат на податоци,
прикачување,
управување;
управување

симнување,
пристап
и
Софтвер
за
креирање,
и

интеракција

со

онлајн

заедницата; Софтвер за организирање
настани, пребарување настани, закажување
и управување со настани; Софтвер за
креирање,
уредување,
прикачување,
симнување,
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пристапување,

гледање,

трансакции

преку

глобални

компјутерски
и
комуникациски
мрежи;
Софтвер
за
испраќање
и
примање
електронски
известувања

пораки,
предупредувања,
и потсетници; Софтвер за

машини за пребарување; Магнетно кодирани
поклон картички; Софтвер за користење при
креирање, управување, мерење и ширење
реклами од други; Рекламен сервер, имено,
компјутерски сервер за складирање реклами
и испорачување на реклами до веб страници;
Софтвер со игри со виртуелна реалност;
Софтвер со игри со зголемена реалност;
Софтвер со игри со измешана реалност;
Компјутерски хардвер за игри со виртуелна
реалност; Компјутерски хардвер за игри со
зголемена реалност; Компјутерски хардвер
за игри со измешана реалност; Компјутерски
периферни уреди; Софтвер за виртуелна
реалност и користење при овозможување на
компјутерите, конзолите со видео игри,
Трговски марки
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рачните конзоли со видео игри, таблет

известувања

компјутерите, мобилните уреди,и мобилните

Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер за

телефони да обезбедуваат искуства
виртуелна
реалност;
Софтвер

од
за

планирање активности со другите корисници
и правење препораки; Софтвер за социјално

електронски игри за безжични уреди;
Софтвер за електронски игри за рачни

мапирање и мапирање на дестинации;
Софтвер
за
закажување
и правење

електронски уреди; Софтвер за електронски
игри; Периферни уреди за компјутери, таблет

резервации; Софтвер за нарачување и/или
купување производи и услуги; Локациски

компјутери,

мобилни

свесен софтвер за пребарување, утврдување

телефони кои може да се носат на телото;
Софтвер за виртуелна реалност; Софтвер за

и споделување локации; Софтвер за
безжични содржини, достава на податоци и

зголемена реалност; Софтвер за измешана
реалност;
Софтвер
за
видео
игри;

информации; Софтвер кој
пристапување, прикажување,

Интерактивни мултимедијални програми за
компјутерски игри; Програми за електронски

поврзување,
споделување
обезбедување електронски

игри кои може да се симнуваат; Софтвер за

информации

компјутерски игри; Уреди за на глава за
користење со компјутери; Ласерска опрема

комуникациски
апликација

за немедицински цели; Периферни уреди;
Софтвер за интегрирање на електронски

функционалности за социјално вмрежување;
Софтвер за креирање, управување и пристап

податоци со опкружувањето од реалниот
свет за цели на забава, образование,

до групи во виртуелни заедници; Софтвер за
локациски
базиранo
пребарување
и

играње,

социјално

предупредувања; Софтвер за пребарување и

вмрежување; Софтвер за пристапување и
гледање текст, слики и електронски податоци

идентификување можности за вработување;
Софтвер за идентификување кој овозможува

поврзани со конференции во областа на
развојот
на
софтвер;
Софтвер
кој

корисниците да контактираат владини
претставници; Софтвер за обезбедување нa

овозможува развој, испитување, тестирање и
одржување
на
мобилни
софтверски

виртуелни пазари; Софтвер за обезбедување
локациски базирани информации за времето;

апликации

електронски

Софтвер за обезбедување, поврзување со,

комуникациски уреди, имено, мобилни
телефони,
паметни
телефони,
рачни

или стриминг на вести или информации за
актуелни настани; Софтвер за родителска

компјутери
и
таблети;
Софтвер
за
претворање на природен јазик во машински

контрола;
Софтвер
за
oлеснување
интеракција и комуникација помеѓу луѓето и

извршливи
задачи;
Софтвер,
имено,
интерпретативен интерфејс за oлеснување

платформи за AI (вештачка интелегенција);
Софтвер во вид на мобилни апликации за

интеракција помеѓу луѓе и машини; Софтвер

креирање,

за вештачка интелегенција; Софтвер за
лични асистенти; Софтвер за социјални

објавување
реклами;
Софтвер
за
рекламирање базирано на гео локации и

асистенти; Софтверски развојни алатки кои
овозможуваат
мобилни
софтверски

услуги
за
промоција
на
производи;
Апликационо програмски интерфејс (API)

апликации да пристапуваат до крајни услуги,
имено, складирање на податоци, пуш

софтвер кој овозможува поврат на податоци,
прикачување,
пристап
и
управување;

мобилни

уреди

комуницирање

за

преносни

Трговски марки
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корисничко

преку
мрежи;
за

управување;

овозможува
уредување,
и
поинакво
медиуми и

Интернет

и

Софтвер, имено,
обезбедување

Споделување,

ширење

и
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софтвер за гледање и интеракција со поле

виртуелна

од слики, аудиовизуелни и видео содржини и

компјутерски игри за домашни конзоли за

поврзани текстови и податоци; Компјутерски
софтвер кој може да се симнува за

видео игри; Периферни уреди за компјутери,
таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни

изнаоѓање содржини и издавачки содржини и
за претплата на содржини; Софтвер за

телефони кои може да се носат на тело,
имено, конфигурациски дисплеи за на глава;

организирање слики, видео, и аудиовизуелни
содржини со користење на метадата ознаки;

уреди за на глава за користење со конзоли за
видео
игри;
Компјутерски
софтвер;

Софтвер за креирање и управување со

Компјутерски

профили на социјални медиуми и кориснички
пристапи;
Софтвер
за
прикачување,

реалност; Уреди за на глава за виртуелна
реалност; Уреди за на глава за зголемена

симнување, стриминг, архивирање, пренос, и
споделување слики, аудиовизуелни и видео

реалност; Очила за виртуелна реалност;
Очила за зголемена реалност; Софтвер за

содржини и поврзани текстови и податоци;
Интерактивна фото и видео опрема, имено,

навигација во опкружување со виртуелна
реалност; Софтвер за навигација во

киосци за фотографирање, прикачување,

опкружување

уредување, штампање и
дигитални слики и видеа;

Софтвер
за
зголемена
реалност
користење
при
овозможување

споделување
Софтвер кој

реалност;

хардвер

со

Софтвер

за

зголемена

за

зголемена

реалност;
за
на

овозможува индивидуалци, групи, компании и
брендови да креираат и одржуваат онлајн

компјутерите, конзолите за видео игри,
рачните конзоли за видео игри, таблет

присуство за маркетинг цели; Софтвер за
огласувачи
кој
им
овозможува
да

компјутерите, мобилните уреди и мобилните
телефони да обезбедуваат искуства од

комуницираат и соработуваат со онлајн

зголемена реалност; Уреди за на глава за

заедниците; Софтвер за стриминг на
мултимедијални
забавни
содржини;

игри со виртуелна реалност; Уреди за на
глава за игри со зголемена реалност; Рачни

Апликационо програмски интерфејс (API) за
користење при развојот на платформи за AI

управувачи за виртуелна реалност; Рачни
управувачи за зголемена реалност; Програми

(вештачка интелегенција), имено, ботови
(софтверски роботи), виртуелни агенти и

за видео и компјутерски игри; Софтвер за
интерактивна
забава;
Софтвер
за

виртуелни

препознавање

асистенти;

софтвер

за

на

гестови;

Сензори

за

организирање
настани;
компјутерски
софтвер, Компјутерски софтвер кој може да

следење на движења за технологија за
виртуелна реалност; Сензори за следење на

се симнува и мобилни софтверски апликации
за користење при снимање и уредување

движење за технологија за зголемена
реалност; Компјутерски софтвер за контрола

фотографии и снимање и уредување видеа;
Компјутерски
хардвер
за
виртуелна

на работата на звучни и видео уреди;
Стриминг уреди за дигитални медиуми;

реалност; Компјутерски хардвер за игри со

Слушалки за во уши; Слушалки за на глава;

виртуелна реалност; Софтвер за виртуелна
реалност за користење при овозможување

Софтвер за видео прикажување; Хардвер за
видео прикажување, имено, видео драјвери

компјутерите, конзолите за видео игри,
рачните конзоли за видео игри, таблет

за видео очила; Софтвер за навигација низ
опкружување
со
виртуелна
реалност;

компјутерите, мобилните уреди, и мобилните
телефони да обезбедуваат искуства од

Софтвер за користење при овозможување
компјутерите, конзолите за видео игри,
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рачните конзоли за видео игри, таблет

за

компјутерите, мобилните уреди и мобилните

оперативни системи; Софтвер за следење

телефони да обезбедуваат искуства на
виртуелна и зголемена реалност; Софтвер за

движење
манипулирање,

виртуелна реалност за следење на објекти,
контрола на движење и визуелизација на

искуства на зголемена и виртуелна реалност;
Софтвер, фирмвер и хардвер за користење

содржини; Софтвер за зголемена реалност
за следење на објекти, контрола на движење

при следење и препознавање на слики, глас,
звук, движења, очи и гестови; ККомпјутерски

и визуелизација на содржини; Софтвер за

хардвер и софтвер за оперативни сензорски

виртуелна реалност за корисниците да
почуствуваат визуелизација на виртуелна

уреди; електронски сензорски уреди, камери,
проектори, и микрофони за пронаоѓање,

реалност,
Софтвер

задлабоченост;
реалност
за

снимање и препознавање гестови, фаци и
глас; Компјутерски хардвер и софтвер за

корисниците да почуствуваат визуелизација
на
зголемена
реалност,
постапки
и

пронаоѓање објекти, кориснички гестови и
команди; Софтвер и фирмвер за контролни,

задлабоченост;

постапки
и
за
зголемена

при
гледање,

компјутерски

визуелизирање,
и прикажување

виртуелна

конфигурирачки и управувачки контролори;
Софтвер и фирмвер за овозможување
електронски уреди да споделуваат податоци

зголемена реалност за управување со уреди
за на глава за зголемена реалност; Софтвер

и комуницираат со еден со друг; Софтвер за
компјутерски
оперативни
системи;

за виртуелна реалност за интерактивна
забава; Софтвер за зголемена реалност за

Софтверски
електронски

интерактивна забава; Уреди за на глава;

компјутерски хардвер и електронски уреди да

Софтвер за снимање, складирање, пренос,
примање, прикажување и анализирање

комуницираат со еден со друг; Камери;
Батерии; Батериски полначи; Батериски

податоци од компјутерски хардвер кој може
да се носи на телото; Компјутерски уреди кои

футроли; Батериски пакувања; Струја за
полнење и уреди со управување на струја за

може да се носат на телото сочинети
примарно од софтвер и екрани за

мобилни електронски уреди; Станици за
полнење; Штандови за полнење на мобилни

поврзување

таблет

електронски уреди; Полначи за мобилни

компјутери, мобилни уреди и мобилни
телефони со цел да овозможуваат искуства

електронски уреди со база; Банки за струја;
Надворешни полначи; Безжични футроли за

од светот на виртуелната реалност и
зголемената
реалност;
Очила
за

полнење; Електрични батериски уреди кои
може да се полнат, имено, батерии за

овозможување
виртуелната

полнење и преносни добавувачи на струја;
Надворешни батериски пакувања кои може

со

за

системи;

реалност за управување со уреди за на глава
за виртуелна реалност; Софтвер за

реалност;

софтвер

оперативни

компјутери,

искуства од светот на
реалност,
зголемената

Софтвер

користење

програми
за
овозможување

при

да се полнат за користење со мобилни

креирање и дизајнирање виртуелна реалност
и
софтвер
за
зголемена
реалност;

електронски уреди; Полначи за батерии;
Адаптери за струја; Електрични адаптери;

Апликационо програмски интерфејс (API) за
компјутерски
софтвер
за
развивање

Електрични и електронски
Адаптери за струја; Ташни

виртуелна реалност и искуства на зголемена
реалност; Софтвер и фирмвер за програми

посебно адаптирани за мобилни електронски
уреди; Акт ташни, Ранци и футроли за
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носење мобилни електронски уреди; Футроли

заедници,

за

аудиовизуелни

мобилни

електронски

уреди;

Маски;

и

пренос

на

и

видео

слики,

звук,

содржини,

Заштитни покривачи и футроли за мобилни
електронски уреди; Заштитни обвивки за

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки,
коментари,
реклами,
медиумско

мобилни електронски уреди; Држачи, стегачи
за рака, штипки и футроли за носење

рекламирање, комуникации и информации;
Софтвер за прикажување и споделување нa

посебно адаптирани за мобилни електронски
уреди; Sидни држачи за држење на мобилни

локацијата на корисниците и нивно барање,
лоцирање, и интеракција со други корисници

електронски уреди; Сталаци за мобилни

и

електронски уреди; Држачи за мобилни
електронски уреди; Далечински управувачи

управување на односот со потрошувачи
(CRM);
Софтвер
за
обезбедување

за мобилни електронски уреди; Електрични
кабли и поврзувачи за звук и звучници;

потрошувачки информации; софтвер за
пораки; Софтвер за oлеснување и уредување

Звучници; Станици за држење за мобилни
електронски уреди; Звучници со голема

финансирање и дистрибуција на собрани
средства и дoнации; Софтвер за онлајн

јачина; Електронски делови и опрема за

услуги за собирање средства за хуманитарни

кабли; Електрични кабли; Поврзувачки кабли;
Кабли за пренос на оптички сигнал; Струјни

цели и услуги за финансиски донации;
Софтвер за користење при oлеснување на

кабли и поврзувачи за кабли; Микрофони;
Рисивери за звук; Пренесувачи на звук;

глас преку Интернет протокол (VOIP) повици,
телефонски повици, видео повици, текст

Безжични компјутерски периферни уреди;
Видео дисплеи кои се ставаат на глава;

пораки, инстант пораки и онлајн услуги за
социјално вмрежување; Телекомуникациска

Рисивери на електронски сигнали; Видео

опрема за обезбедување пристап на трети

рисивери; Безжични пренесувачи и рисивери
за репродукција на звуци и сигнали;

лица и овозможување пренос на слики,
податоци
и
глас
преку,
глобални

Електрични
сензори;
Сензори
за
набљудување физички движења; Софтвер за

комуникациски мрежи, имено, мобилни и
пристапни компјутери и мобилни телефонски

испраќање и примање електронски пораки,
графика, слики, звук и аудиовизуелни

терминали, базни станици кои може да
примаат и емитуваат, како и безжични радио

содржини преку Интернет и комуникациски

делови, примачи и емитирачи на податоци,

мрежи; Софтвер во вид
апликации; СИМ картички;

повторувачи
прекинувачи,

на мобилни
Софтвер за

места;

Софтвер

за

користење

на
податоци,
преносни кола,

при

рутери
и
интегрални

обработка на слики, графика, звук, видео и
текст; Софтвер, имено, софтвер за инстант

кола, компјутерски хардвер, мобилни клиенти
во
облак
и сервери,
мултиплексери

пораки, софтвер за споделување датотеки,
комуникациски софтвер за електронска

(комбинациони
кола),
дигитални
обработувачи на сигнали, обработувачи на

размена на податоци, звук, видео слики и

радио

графика преку компјутер, мобилни, безжични,
и комуникациски мрежи; Софтвер за

прекинувачки кола, електрични контролори
на
воздушниот
сообраќај,
електрични

управување со лични информации и софтвер
за синхронизација на податоци; Софтвер за

контролори
контролори

управување со содржини за социјално
вмрежување, интеракција со виртуелни

електрични контролори на влезови, радио
влезови,
антени,
електронски
радио
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компоненти, софтвер за телекомуникациски

може да се пребаруваат во областа на

апликации, и мобилни јадрени мрежи кои

класификацираните

содржат примачи и емитирачи на податоци,
безжични мрежи и порти за прибирање,

предходно платени картички за подарок,
имено, издавање потврди за подарок

пренос и управување со податоци, глас и
видео;
Комуникациски
софтвер
и

картички кои може да се заменат за
производи или услуги; Добротворни услуги,

комуникациски
обезбедување

компјутерски хардвер за
пристап
до
Интернет

имено, подигање на јавната свест за
добротворни, филантропски, волонтерски,

кл. 35 Услуги на маркетинг, рекламирање и

јавни и општествени услуги и хуманитарни

промоции; Обезбедување на истражувања на
пазарот
и
информациони
услуги;

активности; Обезбедување натпревари и
мотивирачки наградни програми дизајнирани

Промовирање на производи и услуги од
други преку компјутер и комуникациски

да препознаат, наградат и поддржат
индивидуалци и групи кои се ангажираат во

мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено,
медиумско
планирање
и
медиумско

себе-подобрувачки,
себе-исполнувачки,
хуманитарни, филантропски, волонтерски

купување за други; Бизнис и рекламни

јавни и општествени услуги и хуманитарни

услуги, имено, рекламни услуги за следење
на
перформансите
на
рекламите,

активности и споделување на продукти од
креативна работа; Организирање изложби и

управување, дистрибуција и сервирање на
реклами,
анализирање
на
рекламни

настани во областа на развојот на софтвер и
хардвер за комерцијални или рекламни цели;

податоци,
известување
на
рекламни
податоци и за оптимизирање на рекламните

Услуги на асоцијации кои ги промовираат
интересите на професионалците и бизнисите

перформанси;

во

во областа на развој на мобилни софтверски

областа на рекламирање и маркетинг;
олеснување на размена и продажба на

апликации;
Онлајн
рекламирање
и
промовирање производи и услуги од други

услуги и производи од трети лица преку
компјутер и комуникациски мрежи; Онлајн

преку Интернет; маркетинг и рекламни
советодавни услуги; Услуги на истражувања

малопродажни услуги со широк дијапазон на
производи за широка потрошувачка од други,

на пазарот; Рекламирање, маркетинг и
промовирање производи и услуги од други

поклон картички и достава на дигитални

преку обезбедување фото и видео опрема за

медиуми, уреди за на глава за виртуелна
реалност, и содржини и податоци од

специјални настани; Обезбедување онлајн
олеснувања за стриминг на видео во живо на

виртуелна реалност; Обезбедување онлајн
пазари за продавачи на производи и/или

промотивни
настани;
Организирање
спроведување
специјални
настани

услуги; Обезбедување онлајн олеснувања за
поврзување на продавачи со купувачи;

комерцијални, промотивни или рекламни
цели; Рекламирање преку електронски

Бизнис вмрежување; Услуги за вработување

медиуми; Организирање, промовирање и

и регрутирање; Услуги за дистрибуција на
реклами
и
информации,
имено,

спроведување изложби, трговски саеми и
настани за бизнис цели; Организирање и

обезбедување
класифициран
рекламен
простор преку глобална компјутерска мрежа;

спроведување
настани,
изложби,
изложувања и конференции за комерцијални

Обезбедување онлајн компјутерски бази со
податоци и онлајн бази со податоци кои

цели во индустриите за интерактивна забава,
виртуелна реалност, електроника за широка

Советодавни
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потрошувачка

Онлајн

јавниот интерес и подигање на свеста за

малопродажни услуги на уреди за на глава,

и

теми за глобалната популација со користење

игри, содржини и дигитални медиуми со
виртуелна реалност и зголемена реалност;

пристап до Интернет; Бизнис советување во
областа на телекомуникаците; Советодавни

Обезбедување информации на телефонски
именици преку глобални комуникациски

услуги за бизнис управување со цел
овозможување
на
бизнис
единките,

мрежи; услуги на електронски каталози;
Управување со односи со потрошувачи;

невладините организации и непрофитните
организации да развијат, организираат, и

Услуги на помош при бизнис и советодавни

управуваат со програми за нудење поголем

услуги; Обезбедување онлајн олеснувања со
кориснички коментари во врска со бизнис

пристап до глобални комуникациски мрежи
кл. 36 Услуги на обработка на финансиски

организации, обезбедувачи на услуги, и
други ресурси; Рекламни услуги; Ширење на

трансакции, имено, обезбедување сигурни
комерцијални трансакции и платежни опции;

реклами
за
други
преку
глобални
компјутерски мрежи; Рекламни услуги, имено,

Електронска обработка и пренос на податоци
за плаќање на сметки за корисниците на

управување со рекламни кампањи, целење,

Интернет и комуникациски мрежи; услуги за

имплементација и услуги на оптимизација;
Маркетинг истражувања, имено, рекламни

пренос на електронски фондови; Услуги за
обработка на трансакции со кредитни

кампањи и истражувања и анализи на
желбите на потрошувачите; Промовирање

картички, дебитни картички, и поклон
картички; Услуги на комерцијалисти, имено,

производи и услуги од други преку
дистрибуција на видео реклами на Интернет;

услуги на обработка на платежни трансакции;
Обезбедување
електронски
мобилни

Рекламни

платежни

услуги,

видео

игри;

имено,

закажување,

услуги

за

други;

Финансиски

следење и известување на рекламирање за
други; Подготовка и реализација на

услуги; Услуги на обработка на плаќања;
Услуги
на
финансиски
трансакции;

медиумски и рекламни планови и концепти;
Сервирање на реклами, имено, ставање на

Oлеснување
и
организирање
на
финансирање и дистрибуција на собирање

реклами на веб страници за други; Рекламни
услуги, имено, целење и оптимизација на

средства и дoнации; Онлајн хуманитарни
услуги за собирање средства и услуги на

онлајн рекламирање; Управување со бизнис

финансиски

информации, имено, известување на бизнис
информации и бизнис аналитика во областа

кл. 38 Услуги на споделување фото и видео,
имено, електронски пренос на дигитални

на рекламирање и маркетинг; Бизнис
управување;
Бизнис
администрација,

фото фајлови,
содржини

канцелариски работи; Бизнис советување во
врска со маркетинг активности; Услуги на

корисниците;Телекомуникации;Обезбедувањ
е пристап до компјутерски, електронски и

медиумско

медиумско

онлајн бази на податоци;Телекомуникациски

купување; Бренд советување; Дизајн на
рекламни
материјали
за
други;

услуги, имено, електронски пренос на
електронски медиуми, податоци, пораки,

Обезбедување онлајн бизнис именици со
ресторани, барови, кина, танцови клубови,

графика,
слики,
звук,
видео
и
информации;Обезбедување онлајн форуми

музеи, уметнички галерии и други културни и
социјални
простори;
Промовирање
на

за комуникација на
интерес;Обезбедување
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комуникациски линкови кои ги пренесуваат

ње

мобилните уреди и Интернет корисниците до

корисниците да споделување и пуштаат

други
локални
и
глобални
онлајн
локации;Потпомагање пристап до веб страни

информации, звук, видео, вести во реално
време, забавни содржини, или информации,

на трети лица или до други електронски
содржини на трети лица преку унивезално

да формираат виртуелни заедници и да се
вклучуваат
во
социјално

најавување;Обезбедување онлајн соби за
разговор, услуги на инстант пораки и

вмрежување;Телекомуникациски
услуги,
имено, услуги на пренос и прием на податоци

електронски

на

преку телекомуникациски мрежи;Услуги на

емитување на звук, текст и видео преку
Интернет
и
други
комуникациски

мобилни
телефонски
комуникации;испраќање Веб пораки;Услуги

мрежи;Услуги на глас
протокол (VOIP);Услуги

преку Интернет
на телефонски

за видео телеконференции;Услуги на инстант
пораки;Електронска
размена
на
глас,

комуникации;Обезбедување
пристап
до
компјутерски бази на податоци во областите

податоци, звук, видео, текст и графика до кои
може да се пристапува преку компјутер и

на

телекомуникациски

социјално

огласни

табли;Услуги

вмрежување

и

социјално

форуми

во

онлајн

заедницата

за

мрежи;Кодиран

претставување и состанување;Услуги на
споделување пријател-на-пријател (peer-to-

електронски пренос и достава на спасени
податоци;Обезбедување на пристап до

peer) фотографии и податоци, имено,
електронски пренос на дигитални фото

телекомуникациски
мрежи
и
Интернет;Интернет поврзаност;Информации

фајлови, графика и звучни содржини помеѓу
Интернет корисниците;Мрежни компјутерски

во врска со телекомуникации;Советодавни
услуги во областа на телекомуникациите,

услуги на тeлeкомуникации и споделување

имено,

пријател-на-пријател (peer-to-peer), имено,
електронски пренос на слики, аудиовизуелни

документи преку телeкомуникациски мрежи
кл. 41 Услуги за забава; Обезбедување

и видео содржини, фотографии, видеа,
податоци, текст, пораки, реклами, медиумски

пристап до интерактивни електронски и
онлајн бази на податоци на кориснички

рекламни комуникации и информации;Услуги
на соби за разговор за социјално

дефинирани содржини, содржини од трети
лица, фотографии, видео, аудио, визуелни и

вмрежување;Стриминг и стриминг во живо на

аудиовизуелни материјали од областа на

видео,
аудиовизуелни
и интерактивни
аудиовизуелни
содржини
преку

општ интерес; Услуги за споделување на
слики и споделување на видео; Електронски

Интернет;Телеeкомуникациски услуги, имено,
електронски пренос на содржини и податоци

издавачки услуги за други; Услуги на забава,
имено, услуги на oлеснување интерактивни

од
виртуелна
реалност;Обезбедување
електронски огласни табли за пренос на

игри за еден играч и за повеќе играчи кои се
играат преку Интернет или комуникациски

пораки помеѓу корисниците во области од

мрежи; Обезбедување информации преку

општ
интерес;Услуги
конференции;Обезбедување

на
видео
услуги
на

компјутер или комуникациски мрежи за
онлајн компјутерски игри и видео игри;

техничка поддршка во врска со користењето
на комуникациска опрема;Обезбедување

Организирање и спроведување натпревари и
oлеснувања за настани за играчи на видео

олеснувања
и
опрема
за
видео
конференции;телеeконференции;Обезбедува

игри и компјутерски игри; Обезбедување
онлајн ресурси за развивачи на софтвер;
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Натпреварувачки и мотивирачки наградни

културни или образовни цели; Организирање

програми

препознаат,

и спроведување образовни конференции;

наградат и мотивираат индивидуалци и групи
кои се ангажираат во себе-подобрувачки,

Организирање изложби и настани во областа
на развој на софтвер за образовни цели;

себе-исполнувачки,
хуманитарни,
филантропски,
волонтерски,
јавни
и

Образовни услуги, имено, организирање и
спроведување конференции и семинари во

општествени
услуги
и
хуманитарни
активности и споделување на продукти од

областа на вештачката интелегенција и
Интернет на нештата; Обуки во областа на

креативна

и

дизајнот, рекламирањето и комуникациските

спонзорирање натпревари и мотивирачки
наградни програми за развивачи на софтвер;

технологии;
Обуки
во
областа
на
стратешкото медиумско планирање поврзани

Објавување на едукативни материјали,
имено, издавање на книги, списанија,

со рекламирање, маркетинг и бизнис; Онлајн
журнали, имено, блогови за рекламирање,

билтени
и
електронски
публикации;
Образовни услуги, посебно, организирање и

маркетинг
и
бизнис;
Обезбедување
компјутери, електронски и онлајн бази со

спроведување

дизајнирани

работа;

да

Организирање

курсеви,

податоци во областа на забавата; издавачки

семинари, и онлајн обуки во областа на
рекламирањето, маркетингот, социјалното

конференции,

услуги, имено, издавање на електронски
публикации за други; изнајмување на

вмрежување, Интернет и социјални медиуми,
и дистрибуција на материјали од обуки во

фотографски и/или видеографски киосци за
фотографирање, прикачување, уредување и

врска со тоа; Онлајн списанија, имено, веблогови (блогови) со кориснички дефинирана

споделување на слики и видеа; Услуги на
забава,
имено,
обезбедување
онлајн

содржина;

олеснувања

Услуги

на

забава,

имено,

за

стриминг

на

забавни

обезбедување игри за виртуелна реалност,
интерактивна забава и содржини од

содржини и стриминг во живо на видеа од
забавни настани; Организирање изложби во

виртуелна реалност; Услуги на забава,
имено, обезбедување игри со зголемена

живо и конференции во областа на
културата, забавата и социјално вмрежување

реалност, интерактивна забава и содржини
со зголемена реалност; Услуги на забава,

за не-бизнис
Обезбедување

имено, обезбедување игри со измешана

забава,

реалност, интерактивна забава и содржини
со измешана реалност; Обезбедување

виртуелна реалност, интерактивна забава и
содржини и искуства од виртуелна реалност;

компјутерски игри за користење низ целата
мрежа од страна на корисниците на мрежата;

Услуги на забава, имено, обезбедување игри
со зголемена реалност, интерактивна забава

Обезбедување онлајн игри со виртуелна
реалност; Обезбедување онлајн игри со

и содржини и искуства од зголемена
реалност; Услуги на
забава,
имено,

зголемена реалност; Обезбедување онлајн

обезбедување игри со измешана реалност,

игри со измешана реалност; Услуги на
забава, имено, обезбедување онлајн видео

интерактивна забава и содржини и искуства
со измешана реалност; Услуги на забава,

игри; Организирање изложби во областа на
забавните индустрии на интерактивна

имено, организирање и спроведување на
натпревари за поттикнување користење и

забава, виртуелна реалност, електроника за
широка потрошувачка и видео игри за

развој на забавен софтвер и хардвер за
интерактивна забава, виртуелна реалност,
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зголемена реалност, електроника за широка

олеснување натпревари и настани за играчи

потрошувачка, и видео игри; Организирање

на видео и компјутерски игри; Организирање

изложби и настани за културни, образовни,
или забавни цели; Продукција на софтвер за

изложби во областа на забавните индустрии
на интерактивна забава, виртуелна реалност,

видео и компјутерски игри; аркадни услуги за
виртуелна реалност; Аркадни услуги за

електроника за широка потрошувачка и
видео игри за културни или образовни цели,

зголемена реалност; Услуги на игри со
виртуелна реалност обезбедени преку онлајн

организирање и спроведување образовни
конференции организирање изложби и

компјутерски мрежи; Услуги на игри со

настани во областа на развој на софтвер за

зголемена реалност обезбедени преку онлајн
компјутерски мрежи; Обезбедување онлајн

образовни
цели;
Обезбедување
веб
страници од кои не може да се симнуваат

компјутерски игри и интерактивни игри;
Видео продукција за зголемена реалност;

публикации за технологија за виртуелна
реалност; Обезбедување веб страници од

видео продукција за виртуелна реалност;
Продукција на софтвер за видео и

кои не може да се симнуваат публикации за
технологија
за
зголемена
реалност;

компјутерски игри; Обезбедување софтвер за

Образование;

онлајн игри; Услуги на забава, имено,
обезбедување интерактивни игри; услуги на

спортски и културни активности; Забава и
образовни услуги, имено, обезбедување

продукција на софтвер за мултимедијлна
забава;
Услуги
на
продукција
на

филмови кои не може да се симнуваат,
телевизиски
шоуа,
вебкастови,

мултимедија; Услуги на забава во вид на
развој, креирање, продукција и пост-услуги

аудиовизуелни, и мултимедијални дела
преку Интернет, како и информации,

на продукција на мултимедијални забавни

видувања,

содржини; Услуги на забава, имено,
обезбедување игри со зголемена реалност и

филмови, телевизиски шоуа, вебкастови,
аудиовизуелни, и мултимедијални дела;

содржини за интерактивна забава; Услуги на
забава,
имено,
обезбедување
онлајн

Обезбедување компјутери, електронски и
онлајн бази со податоци за користење за

опкружување од виртуелна реалност; Услуги
на забава, имено, обезбедување онлајн

образование, рекреација и забава во
областите на забавата и на секундарните,

опкружување

колегијалните, социјалните и општествените

од

зголемена

реалност;

и

Обезбедување

препораки

во

на

обуки;

врска

со

Обезбедување забавни информации од
индекси кои може да се пребаруваат и бази

групи
кл. 42

со
информации,
вклучувајќи
текст,
електронски документи, бази со податоци,

хардвер и софтвер; Компјутерски услуги,
имено, креирање виртуелни заедници за

графика,
фотографски
слики
и
аудиовизуелни информации преку Интернет

регистрираните корисници да организираат
групи, состаноци, и настани, да учествуваат

и

Организирање,

во дискусии и да се ангажираат во социјално,

промовирање и спроведување изложби,
трговски шоуа настани за бизнис цели;

бизнис
и
општествено
вмрежување;
Компјутерски услуги, посебно, хостирање

Обезбедување
информации
компјутерски игри и видео

електронски олеснувања за други за
организирање и спроведување состаноци,

комуникациски

компјутер
или
Организирање

мрежи;

за онлајн
игри преку

комуникациски
мрежи;
и
спроведување
и

Трговски марки
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Компјутерски

услуги

во

вид

на

кроени

аудиовизуелни содржини, преку Интернет и

електронски лични и групни профили или веб

комуникациски

страници со кориснички-дефинирани или
специфицирани информации, вклучувајќи,

софтвер за електронска трговија кој не може
да се симнува кој им овозможува на

звук, видео,
слики, текст, содржини и
податоци; Компјутерски услуги, имено,

корисниците да прават електронски бизнис
трансакции преку Интернет и комуникациски

обезбедување машини за пребарување за
обезбедување податоци преку Интернет и

мрежи;
Компјутерски
услуги,
посебно,
Давател
на
апликациони
услуги
со

комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн

Апликационо програмски интерфејс

олеснувања со технологија која овозможува
онлајн корисниците да креираат лични

софтвер кој им овозможува на корисниците
да прават електронски бизнис трансакции

профили со информации за социјално и
бизнис вмрежување, да пренесуваат и

преку
глобални
компјутерски
мрежи;
Софтвер како услуга (SAAS) услуги со

споделуваат такви информации помеѓу
повеќе онлајн алатки за да се ангажираат во

софтвер
за
електронски

социјално вмрежување, и да управуваат со

предупредувања

нивните пристапи за социјално вмрежување;
Обезбедување
софтвер
за
социјално

електронски
бизнис
трансакции
преку
Интернет
и
комуникациски
мрежи;

вмрежување, креирање виртуелни заедници,
и пренос на звук, видео, слики, текст,

Обезбедување софтвер за користење при
дизајнирање,
управување,
мерење,

содржини
и
податоци;
Давател
на
апликациони услуги (ASP) услуги, имено,

анализирање, ширење, и сервирање реклами
за други; Давател на апликациони услуги со

хостирање софтвер апликации од други;

Апликационо програмски интерфејс

Давател на апликациони услуги (ASP) со
софтвер кој овозможува или олеснува

софтвер
за
известување

креирање,
симнување,

уредување,
прикачување,
пристапување,
гледање,

планирање,
медиумско
купување
и
рекламирање за други; Провајдери на онлајн

објавување,
блогирање,

прикажување,
стриминг,

платформа за огласи за купување, имено,
обезбедување софтверски програми кои не

анотирање,

искажување

означување,
поврзување,
на

чувства,

мрежи;

Обезбедување

(API)

испраќање
и
примање
пораки,
известувања
и
и

и

за

oлеснување

управување,
мерење

(API)

следење,
медиумско

може да се симнуваат кои овозможуваат

коментирање, приспојување, пренос, и
споделување или поинакво обезбедување

купувачи
и
рекламирање

електронски медиуми или информации преку
Интернет
и
комуникациски
мрежи;

рекламен инвентар; Платформа како услуга
(PAAS) со компјутерски софтвер платформи

Обезбедување онлајн мрежна услуга која
овозможува корисниците да пренесуваат

за користење при купување и ширење
реклами; Давател на апликациони услуги

лични

(ASP)

податоци

и

споделуваат

лични

со

продавачи
да купуваат

софтвер

за

користење

при

податоци со и помеѓу повеќе онлајн алатки;
Обезбедување информации од индекси кои

купување,
управување,

може да се пребаруваат и бази со
информации, вклучувајќи текст, електронски

оптимизирање,
целење,
анализирање,
достава,
и
известување
на
онлајн

документи, бази со податоци, графика,
електронски
медиуми,
слики
и

рекламирање и маркетинг; Давател на
апликациони услуги (ASP) со софтвер за
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користење при дизајнирање и управување со

трговија; Обезбедување кориснички услуги за

онлајн рекламирање и маркетинг кампањи;

автентификација на електронски пренос на

Дизајнирање и развивање софтвер за
компјутерски игри и софтвер за видео игри за

фондови, кредитни и дебитни картички и
електронски
чековни
трансакции
со

користење
со
компјутери,
програмски
системи на видео игри и компјутерски мрежи;

користење на единствен пристап и софтвер
технологија; Обезбедување Апликационо

Развој на хардвер за користење во врска со
електронски и интерактивни мултимедијални

програмски интерфејс (API) кој овозможува
корисниците да прават електронски бизнис

игри; Услуги на развој на електронски и

трансакции преку Интернет; Обезбедување

интерактивни
Обезбедување

софтвер за обработка на електронски
плаќања; Платформа како услуга (PAAS)

мултимедијални
игри;
онлајн страници што им

овозможуваат на корисниците можност за
прикачување, модифицирање и споделување

услуги
со
овозможува

содржини
со
виртуелна
информации,
искуства
и

бизнис трансакции и електронска трговија;
Обезбедување
Апликационо
програмски

Обезбедување

онлајн

страници

реалност,
податоци;
што

компјутерски
софтвер
кој
корисниците да остваруваат

им

интерфејс (API) софтвер за користење при

овозможува на корисниците можност за
прикачување, модифицирање и споделување

електронски пораки и пренос на звук, видео,
слики,
текст,
содржини
и
податоци;

содржини
со
зголемена
информации,
искуства
и

Платформа
компјутерски

реалност,
податоци;

Обезбедување онлајн страници што
овозможува
корисниците
можност

им
за

како
услуга
(PAAS)
софтверски платформи

со
за

електронски пораки и пренос на звук, видео,
фотографии, слики, текст, графика и

прикачување, модифицирање и споделување

податоци;

содржини
со
измешана
реалност,
информации, искуства и податоци; Услуги на

електронски пораки; Услуги на мапирање;
Обезбедување софтвер за услуги на

дизајн, инженерство, истражувања, развој и
тестирање во областа на развој на мобилни

мапирање; Давател на апликациони услуги
(ASP) со софтвер за услуги на мапирање;

софтверски апликации поврзан со користење
и
функционалност
на
хиперлинкови;

Обезбедување софтвер за споделување и
прикажување на локацијата на корисниците,

Техничко советување во областа на развој на

планирање активности со други корисници и

мобилни софтверски апликации поврзани со
користење
и
функционалност
на

правење препораки; Давател на апликациони
услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или

хиперлинкови; Обезбедување софтвер кој
овозможува развој, испитување, тестирање,

олеснува споделување и прикажување на
локацијата на корисниците, планирање

и одржување на мобилни софтверски
апликации за преносни компјутерски уреди;

активности со други корисници и правење
препораки; Обезбедување софтвер за

Образовни услуги, имено, организирање и

социјално

спроведување конференции и семинари во
областа на вештачката интелегенција и

дестинации; Давател на апликациони услуги
(ASP) со софтвер кој овозможува или

Интернет
на
нештата;
Обезбедување
кориснички услуги за автентификација преку

олеснува социјално мапирање и мапирање
на дестинации; Обезбедување софтвер за

користење на единствен пристап и софтвер
технологија за трансакции со електронска

закажување и правење резервации; Давател
на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој

Трговски марки
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овозможува или олеснува закажување и

виртуелна

правење

Обезбедување

модифицирање фотографии, слики, видеа и

Софтвер за нарачување и/или купување
производи и услуги; Давател на апликациони

аудиовизуелни содржини; Обезбедување
онлајн страници што им овозможуваат на

услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или
олеснува
порачување
и/или
купување

корисниците можност за прикачување,
модифицирање и споделување содржини со

производи
и
услуги;
Обезбедување
локациски свесен софтвер за пребарување,

виртуелна
реалност
и
податоци;
Обезбедување онлајн страници што им

утврдување и споделување локација на

овозможуваат на корисниците можност за

производи, услуги и настани од интерес;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

прикачување, модифицирање и споделување
содржини со зголемена реалност и податоци;

локациски свесен софтвер за пребарување,
утврдување и споделување локација на

Обезбедување онлајн страници што им
овозможуваат на корисниците можност за

производи, услуги и настани од интерес;
Обезбедување
софтвер
за
креирање,

прикачување, модифицирање и споделување
содржини со измешана реалност и податоци;

управување и пристапување до приватни

Провајдери на платформи за онлајн видео

групи во виртуелните заедници кои се
креирани и администрирани од страна на

рекламно купување, имено, обезбедување
софтверски програми кои не може да се

корисниците; Обезбедување софтвер за
пребарување и идентификување локални и

симнуваат и овозможуваат купувачи и
продавачи на онлајн видео рекламирање да

локациски базирани точки од интерес,
настани, ориентациски точки, можности за

купуваат и продаваат видео рекламен
инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со

вработување,

компјутерски

резервации;

забава,

културни

настани,

реалност

за

софтвер

користење

платформи

при

за

пазарење и понуди; Обезбедување софтвер
за
пребарување
и
идентификување

користење при купување и ширење реклами;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

можности за вработување; Обезбедување
софтвер за идентификување кој овозможува

софтвер за
продавање,

корисниците да контактираат владини
претставници; Обезбедување софтвер за

оптимизирање,
целење,
анализирање,
достава,
и
известување
на
онлајн

обезбедување

рекламирање

на

виртуелни

пазари;

користење
следење,

и

при купување,
вреднување,

маркетинг;

Давател

на

Обезбедување софтвер за обезбедување
локациски базирани информации за времето;

апликациони услуги (ASP) со софтвер за
користење при дизајнирање и управување со

Обезбедување софтвер за обезбедување,
поврзување, или стриминг на вести или

онлајн видео рекламирање и маркетинг
кампањи; Обезбедување веб страници со

информации
за
актуелни
настани;
Обезбедување софтвер за oлеснување на

онлајн можности за корисниците да се
ангажираат во социјално вмрежување и да

интеракција и комуникација помеѓу луѓето и

управуваат

AI (вештачка интелегенција) платформи;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

социјално
вмрежување;
Обезбедување
софтвер за креирање и управување со

софтвер кој овозможува или олеснува
интеракција и комуникација помеѓу луѓето и

профили на социјални медиуми и кориснички
пристапи;
Обезбедување
софтвер
за

AI (вештачка интелегенција) платформи;
Дизајн на ефекти на зголемена реалност и

модифицирање фотографии, слики и звук,
видео,
и
аудио-видео
содржини
со
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фотографски филтри и ефекти на зголемена

содржини и реклами и креирање групи на

реалност (AR), имено, графика, анимации,

социјални медиуми; Обезбедување софтвер

текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки,
хиперлинкови; Софтвер за гледање и

за фотографирање и снимање на звук,
аудиовизуелни
и
видео
содржини;

интеракција со група на електронски
медиуми, имено, слики, аудиовизуелни и

Обезбедување софтвер
за прикачување,
симнување,
архивирање, овозможување

видео содржини, видео стриминг во живо,
коментари, реклами, вести, и Интернет

пренос, и споделување слики, аудиовизуелни
и видео содржини и поврзани текстови и

линкови;

за

податоци;

Обезбедување

пронаоѓање содржини и издавачки содржини,
и за претплата за содржини; Обезбедување

стриминг
содржини;

на
мултимедијални
забавни
Обезбедување
софтвер
за

организирање слики, видео, и аудиовизуелни
содржини со користење на метадата ознаки;

креирање и одржуваање онлајн присуство за
индивидуалци, групи, компании, и брендови;

Компјутерски услуги,
виртуелни
заедници

Обезбедување софтвер за огласувачи да
комуницираат и соработуваат со онлајн

корисници

Обезбедување

за

софтвер

имено, креирање
за
регистрирани

споделување,

софтвер

за

гледање,

заедниците; софтвер за лични асистенти;

претплата
и
соработка
со
слики,
аудиовизуелни и видео содржини и поврзани

софтвер
за
социјални
асистенти;
Обезбедување софтвер кој не може да се

податоци и информации; Давател на
апликациони услуги (ASP) со софтвер за

симнува
со
онлајн
олеснувања
за
привремено користење при испраќање и

социјално
содржини

вмрежување, управување со
за
социјално
вмрежување,

примање електронски пораки, инстант
пораки, електронски пораки предупредувања

креирање виртуелни заедници, и пренос на

и потсетници, фотографии, слики, графика,

слики, аудиовизуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст, пораки,

податоци, звук, видеа и аудиовизуелни
содржини преку Интернет и комуникациски

реклами, медиумски рекламни комуникации и
информации; Давател на апликациони услуги

мрежи; Софтвер за електронска трговија кој
овозможува
корисниците
да
прават

(ASP) со Апликационо програмски интерфејс
(API) софтвер кој олеснува онлајн услуги за

електронски
Интернет;

социјално вмрежување, развивање софтвер

користење на компјутерски софтвер кој не

апликации; Платформа како услуга (PAAS) со
софтверски
платформи
за
социјално

може да се симнува за пристапување,
прибирање,
прикажување,
уредување,

вмрежување, управување со содржини за
социјално вмрежување, креирање виртуелни

поврзување, модифицирање, организирање,
означување,
стриминг,
споделување,

заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни
и видео содржини, фотографии, видеа,

складирање,
обезбедување

податоци, текст, пораки, реклами, медиуми

фотографии, слики, графика, звук, видеа,

рекламни комуникации и информации;
Изнајмување на софтвер што им овозможува

аудиовизуелни
информации

на корисниците да прикачуваат, уредуваат, и
споделуваат слики, видеа и аудиовизуелни

комуникациски
мрежи;
Обезбедување
привремено користење на компјутерски

содржини; Компјутерски услуги, имено,
селектирање онлајн кориснички-дефинирани

софтвер кој не може да се симнува за
користење при oлеснување на глас преку

Трговски марки
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Интернет

повици,

компјутерски софтвер кој не може да се

телефонски повици, видео повици, текст

протокол

симнува за пренос, споделување, примање,

пораки, електронски пораки, инстант пораки,
и услуги на онлајн социјално вмрежување;

симнување, прикажување, интеракција и
пренесување на содржини, текст, визуелни

Давател на апликациони услуги (ASP) услуги
со софтвер кој овозможува или олеснува

дела, звучни дела, аудиовизуелни дела,
дела од литературата, податоци, датотеки,

глас преку Интернет протокол (VOIP) повици,
телефонски повици, видео повици, текст

документи и електронски дела; Компјутерски
услуги, имено, обезбедување информации во

пораки, електронски пораки, инстант пораки,

областа

и услуги на онлајн социјално вмрежување;
Компјутерски услуги, имено, обезбедување

развој преку глобални компјутерски мрежи;
Услуги на техничка поддршка, имено,

информации во областа на технологијата и
софтверски развој преку Интернет и

откривање на проблеми во вид на
дијагностика на компјутерски хардвер и

комуникациски
мрежи;
Обезбедување
софтвер за користење при снимање и

софтверски проблеми; Компјутерски услуги,
имено, услуги на провајдери на хостирање во

уредување

фотографии

(VOIP)

снимање

технологијата

и

софтверски

и

облак; Обезбедување привремено користење

уредување видеа; Давател на апликациони
услуги (ASP) со софтвер кој овојможува или

на онлајн компјутерски софтвер во облак кој
не може да се симнува за користење при

олеснува снимање и уредување фотографии
и снимање и уредување видеа; Дизајн и

електронско складирање на податоци;
Обезбедување привремено користење на

развој на хардвер и софтвер за компјутерски
игри; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за

онлајн компјутерски софтвер во облак кој не
може да се симнува за апликации за

виртуелна реалност; Дизајн и развој на

виртуелна,

хардвер и софтвер за измешана реалност;
Дизајн и развој на хардвер и софтвер за

опкружување; Услуги на споделување на
датотеки, имено, обезбедување онлајн

видео игри; Обезбедување привремено
користење на софтверски апликации кои не

олеснувања за други со технологија која
овозможува корисниците да прикачуваат и

може да се симнуваат за социјално
вмрежување, креирање виртуелни заедници,

симнуваат
Компјутерски

и пренос на содржини со виртуелна реалност

електронски

и податоци; Компјутерски услуги во вид на
обезбедување кроени онлајн страници со

интерактивни дискусии преку комуникациски
мрежи; Обезбедување онлајн софтвер кој не

кориснички-дефинирани или специфицирани
информации, лични профили, виртуелна

може
да
се
симнува;
Давател
на
апликациони услуги, имено, обезбедување,

реалност и содржини со зголемена реалност
и
податоци;
Услуги
на
компјутерско

хостирање, управување,
одржуваање
апликации,

програмирање за креирање видеа и игри со

страници, и бази со податоци во областа на

виртуелна реалност; Дизајн и развој на
хардвер и софтвер за зголемена реалност;

безжичните комуникации, мобилен пристап
до информации, и далечинско управување со

развој на софтвер; Развој на интерактивен
мултимедијален софтвер; Одржување и

податоци за безжична достава на содржини
за рачни компјутери, лаптопи и мобилни

поправка
на
компјутерски
софтвер;
Обезбедување привремено користење на

електронски уреди; Давател на апликациони
услуги
(ASP);
Обезбедување
онлајн
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олеснувања кои им даваат можност на

услуги

корисниците за прикачување, модифицирање

кл. 45 Услуги на социјално претставување,

и споделување звук, видео, фотографски
слики,
текст,
графика
и
податоци;

вмрежување и состанување; Обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци и

Обезбедување привремено користење на
онлајн софтвер кој не може да се симнува и

онлајн бази на податоци кои може да се
пребаруваат во областите на социјално

апликации за инстант пораки, глас преку
Интернет
протокол
(VOIP),
видео

вмрежување, социјално претставување и
состанување; Обезбедување информации во

конференции,

областа

и

звучни

конференции;

на

на

финансиски

личниот

донации

развој,

себе-

Компјутерски услуги, имено, креирање онлајн
заедници за регистрираните корисници да се

подобрување,
себе-исполнување,
добротворни, филантропски, волонтерски,

ангажираат во социјално вмрежување;
Услуги за кодирање на податоци; Кодиран

јавни и општествени услуги, и хуманитарни
активности; Обезбедување консиерж услуги

електронски пренос и достава на спасени
податоци;
Обезбедување
софтвер
и

за други, имено, правење резервации,
потпомагање при купување, организирање

апликации за управување со односот со

испораки,

потрошувачи
(CRM);
Давател
на
апликациони услуги (ASP) со софтвер за

аранжмани,
производи

управување со односот со потрошувачи
(CRM); Обезбедување онлајн услуги на

специфични потрошувачки информации за
остварување на индивидуалните потреби и

софтвер платформа која им овозможува на
корисниците да постираат вреднувања,

обезбедување на електронски потсетници и
известувања; Услуги на онлајн социјално

мислења, референци и препораки поврзани

вмрежување; Обезбедување информации во

со бизниси, ресторани, обезбедувачи на
услуги, настани, јавни услуги и владини

форма на бази со податоци со информации
во областа на социјално вмрежување и

агенции;
Давател

социјално
претставување;
Услуги
верификација на корисници; Услуги

Компјутерски услуги, посебно,
на
апликациони
услуги
со

организирање

побарани

обезбедување
и
услуги,

лични

препораки за
обезбедување

за
за

Апликационо програмски интерфејс (API)
софтвер за управување со односот со

верификација на идентификација; Услуги за
верификација на бизнис идентификација;

потрошувачи

Правни услуги

(CRM);

Хостирање

на

дигитални [виртуелна реалност и зголемена
реалност] содржини на Интернет; Научни и
технолошки услуги и истражувања и дизајн
поврзан со тоа; Услуги на индустриски

(111) 26479

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/60

(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028

анализи и истражувања; Компјутерски услуги,
имено,
обезбедување
далечинско

(300)

управување на уреди преку компјутерски

(732) Друштво за производство, трговија

мрежи, безжични мрежи или Интернет;
Обезбедување софтвер за oлеснување и

и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП
ДОО Скопје

организирање
дистрибуцијата

и
и

бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

дoнации; Обезбедување софтвер за онлајн
хуманитарни услуги за собирање фондови и

бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

на
на

Трговски марки

финансирањето
собрани фондови

(450) 31/08/2018

177 | С т р а н а

Гласник Бр. 8/2018

31 Август 2018

(732) ДИГИТАЛ ОРИНЏ ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр. 15А/2/2,
Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
кл. 35

цигари, тутун, тутунски производи
услуги при продажба на мало и

големо на цигари, тутун и тутунски производи
(111) 26475

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/61

(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП
ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 38/1-5, Скопје, MK
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, портокалова, зелена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
маркетинг, дигитален маркетинг,
маркетинг на социјалните медиуми, дизајн на
рекламен материјал, услуги при продажба на
големо и мало со дизајн на веб страници и
мобилни
апликации
кл. 41 дизајнерски услуги што не се за
рекламни цели
(111) 26464
(210) TM 2018/64

(151) 23/08/2018
(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028

(591)
(554)

(450) 31/08/2018
(300)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо на цигари, тутун и тутунски производи

(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 26531
(210) TM 2018/63

(151) 23/08/2018
(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
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(591) темно виолетова, виолетова, светло
виолетова, розева, црвена, портокалова,
жолта, светло зелена, зелена, темно сина,
црна, сива, бела
(554)

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен

никотин

за

виолетова, розева, црвена, портокалова,
жолта, светло зелена, зелена,темно
зелена,светло сина, сина,темно сина, црна,
сива, бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

(591) темно виолетова, виолетова, светло

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 26450

(151) 13/08/2018

(210) TM 2018/65

(220) 02/02/2018
(181) 02/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,
производи
од

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
Трговски марки

никотин

за

електронски

цигари;

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити
(111) 26467

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/68

(220) 15/02/2018
(181) 15/02/2028

(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

преработен или сиров;
тутун;
пури,
цигари,

(450) 31/08/2018
(300)
(732) Друштво за трговија и услуги
ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје
бул. Туристичка 77 А, 6000, Охрид, MK
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, бела

кл. 1
течност за сопирачки;течност за
хидраулични кола;стврднувачки агенси за

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

метали;хидраулични

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

пијалаци;

привремено

сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(111) 26465

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/69

(220) 05/02/2018
(181) 05/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) ORE investiranje in upravljanje naložb
d.o.o.
Poljska pot 2, 1000, Ljubljana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

течности;антифриз;дестилирана
вода;детергенти за употреба во производни
процеси
кл. 4 индустриска маст; индустриско масло;
лубриканти; маст за подмачкување; масло за
подмачкување; моторно масло; текстилно
масло; масло од репка за индустриски цели;
течности за сечење; масла за расклопување
(градежништво)
(111) 26449

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/79

(220) 07/02/2018
(181) 07/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) STRIPE, INC.
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
185 Berry Street, Suite 550, San Francisco,
California 94107, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

STRIPE
(591)
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(554)

групно

(551) индивидуална

преговарање

(510, 511)
кл. 35 деловно советување и услуги на

давателите на услуги на банкарство,
осигурување, деловни и правни услуги

информирање; услуги на развој на нови
деловни потфати и советувања при

поради остварување на групни попусти на
купување на услуги за други; деловни услуги,

основање; услуги на деловен развој, имено,
обезбедување на почетна подршка при

имено,
поврзување
со
потенцијални
приватни инвеститори со претприемачи на

деловно управување за други; препораки во

кои

областа на бизнис; препораки во област на
сметководство; книговодствени услуги за

советодавни услуги кои се однесуваат на
деловна организација, деловно планирање и

електронски пренос на средства; собирање и
анализа на метрички податоци за квалитет за

деловно
управување
и
оперативно
работење; советодавни услуги за подготовка

потреби на работење
продавачи; управување,

на електронски
фактурирање и

и изведување на комерцијални трансакции;
анализирање на деловни податоци; услуги на

усогласување на сметки во име на други;

деловна администрација за обработка на

обезбедување на деловни информации,
имено, статистички податоци обезбедени

продажба преку интернет; управување со
деловни
информации;
собирање,

онлајн од компјутерски бази на податоци или
интернет; обезбедување на статистички

систематизација, составување и анализа на
деловни податоци и информации складирани

податоци во деловни или комерцијални цели;
услуги на чување на финансиски податоци за

во
компјутерски
бази
на
податоци;
обезбедување на помош во управување со

употреба при управување со ризици во врска

деловни активности; услуги на обезбедување

со
платежни
трансакции;
наплата;
фактурирање;
услуги
на
планирање,

на
комерцијални
информации
преку
интернет; услуги на пријавување на данок

советување, информирање и консултантски
услуги во врска со данок и оданочување;

кл. 36 трговски услуги, имено, услуги на
обработка на платежни трансакции; услуги на

советување и информирање во врска со
сметководство;
адвокатски
препораки;

проверка на плаќања и парични средства;
проверка на кредитни картички; услуги на

промовирање на банкарски услуги за други

обработка на плаќања на данок онлајн и во

преку дистрибуција на печатен и аудиовизуелен промотивен материјал, и преку

реално време, финансиско управување со
плаќање на данок, и услуги на финансиско

давање на совети за промоција на продажба;
деловно вмрежување; деловно планирање;

анализирање на плаќање на данок; услуги на
менувачници; услуги на пренос на валута;

организирање
на
деловни
управување со регулаторни

конвенции;
поднесоци,

финансиски услуги, имено, обезбедување на
услуги на размена на странски валути по пат

имено, помагање на други во подготовка и

на интернет и интранет системи; финансиски

поднесување на пријави за субвенции за
мали
претпријатија
пред
владини

услуги, имено, обезбедување на услуги на
електронски пренос на виртуелни валути

регулаторни
препораки

тела;
обезбедување
на
за
осигурителни
агенти;

преку
глобални
компјутерски
мрежи;
електронски пренос на парични средства;

овозможување на групно купување на
банкарски услуги; управување со програми за

обезбедување на услуги на електронска
обработка на електронски пренос на парични

Трговски марки

купување

им

за

е

на
услови

потребно

попусти,
на

имено,

договор

со

финансирање;
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средства, АКК (автоматска клириншка куќа),

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

кредитни

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK

картички,

дебитни

картички,

електронски чекови и електронски плаќања;
обезбедување
на
услуги
на
онлајн

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

компјутерски бази на податоци во областа на
финансиски
трансакции;
финансиски

(540)

анализи, имено, собирање и анализирање на
статистички податоци и други извори на
информации

за

финансиски

потреби;

финансиски информации и проценки; услуги
на управување со финансиски ризик;
финансиски
обезбедување

трансакции,
на услуги на

имено,
сигурни

комерцијални трансакции и можности на
плаќање; консултантски и услуги на
информирање во врска со осигурување;
советување од областа на банкарството;
советување од областа на финансии;
обезбедување на онлајн информации кои се
однесуваат на финансиски, банкарски, услуги
на осигурување, и услуги на вложувања;
обезбедување
на
онлајн
финансиски
информации

од

компјутерски

бази

на

податоци или од Интернет; обезбедување на
финансиски информации во врска со
кредитна способност на претпријатија и
поединци; обезбедување на финансиски
информации по пат на електронски средства;
финансиски услуги обезбедени по пат на
електронски средства; услуги на плаќање по
пат на безжични телекомуникациски апарати
и уреди; обезбедување на услуги на
електронски пренос на виртуелни валути;
спроведување на финансиски трансакции
онлајн

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки

(водење

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

(111) 26478

(151) 23/08/2018

претплатници/, ширење рекламен материјал

(210) TM 2018/82

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38
слуги на телекомуникација и

(450) 31/08/2018

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(300)
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
182 | С т р а н а
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пејџери;

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

опреми,

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или

услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна

менаџмент

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,

податоци

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 26480
(210) TM 2018/83

лизинг

комуникација;

услуги

телекомуникациски

пристап

Трговски марки

на

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

на
на

(151) 23/08/2018
(220) 08/02/2018
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(181) 08/02/2028

кл.

(450) 31/08/2018

информативна технологија, имено, пренос на

38

слуги

на

телекомуникација

и

(300)
(732) Друштво за комуникациски услуги

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

пошта;

(540)

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

услуги

на

телевизиски

пренос;

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
(591)

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

(554)
(551) индивидуална

интерактивен

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни

огласи

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

информирање,
(служби
за

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци
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пристап

на

глобална

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките

на

мрежата;

видео

и

аудио

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;

обезбедување

услуги

на

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;
Трговски марки
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телекомуникациски
обезбедување

услуги,

мрежен

особено,

премин

за

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци
(111) 26481

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/84

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(300)

за пораки во вид на телефонски говорни

(732) Друштво за комуникациски услуги

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/08/2018

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на
компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на
Трговски марки

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации

за

дејноста,

информатички

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба

за

трето

лице/,

пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
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огласи),

статистичко

телефонско

информирање,

одговарање

(служби

за

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички

пристап

на

безжична

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38
слуги на телекомуникација и

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и

компјутерски

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телефон,

телевизија

заради

поделба

на

глобална

конференции и конференции на телефонски

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

менаџмент
глобални

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на поврзување со протокол на пренос на

одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на
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и

мрежи

програмирање,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;
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автентификација

во

областа

на

/продажба

за

трето

лице/,

пропагандни

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

рекламни
огласи),

центри на податоци

телефонско
телефонско

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,
одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

(111) 26484

(151) 23/08/2018

претплатници/, ширење рекламен материјал

(210) TM 2018/85

(220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38
слуги на телекомуникација и

(450) 31/08/2018
(300)

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

лична

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

комуникација;

услуги

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

на

пејџери;

и
глобална
обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки

(водење

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи

на

соопштенија,

Трговски марки

промоција

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска

мрежа,

главни

(стожерни)

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),

интернет

протокол

(ИП)

на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на
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пренос на пакет од електронски податоци;

сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,

податоци

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 26524
(210) TM 2018/91

на

трети

лица;

услуги

на

на
на

(151) 23/08/2018
(220) 09/02/2018

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(181) 09/02/2028

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 31/08/2018
(300)

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
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EBVAKSA
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцински препарати
(111) 26525
(210) TM 2018/92

(151) 23/08/2018
(220) 09/02/2018
(181) 09/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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VIVOLT
ERVEBO
(591)

(591)
(554)

(554)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 1 земјоделски адјуванти

кл. 5 вакцински препарати
(111) 26491
(210) TM 2018/93

(151) 23/08/2018
(220) 09/02/2018

(111) 26528

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/107

(220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028

(181) 09/02/2028
(450) 31/08/2018

(450) 31/08/2018

(300)

(300)
(732) Друштво за трговија и услуги

(732) ЕЛКОТЕХНА доо
ул. Народен Фронт бр. 5/2-4, 1000, Скопје,

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје
ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје,

MK
(740)

MK
(740)

(540)

(540)

(591) сина и црвена
(591) зелена и кафена

(554)
(551) индивидуална

(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл.
36

(510, 511)
кл. 19 шперплочи

анализирање),

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/103

(220) 15/02/2018
(181) 15/02/2028
(450) 31/08/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(финансиски
во

врска со
(финансиско

управување) финансиски услуги
(111) 26423
(210) TM 2018/115

(151) 14/08/2018
(220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028

(300)
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

(финансиско

информации

информации), советување
финансии,
управување

(111) 26523

Трговски марки

анализирање

(450) 31/08/2018
(300)
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
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(740) Друштво за застапување од областа на

вклучени во другите класи; кожа, делови од

индустриската сопственост ЖИВКО

животинска кожа; торби и куфери; чадори,

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

сонцебрани и стапови за одење; камшици,
узди
и
сарачки
производи

1000 Скопје
Република Македонија

кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 26454
(210) TM 2018/129

(540)

(151) 14/08/2018
(220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) Hankook Tire Co., Ltd
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnamgu, Seoul, KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
(591) жолта, портокалова, црвена, црна и
бела

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, чоколади, торти, крекари,
наполитанки, слатки, пити, сладолед, десерт
со мраз, овошен сок и шеќер
(111) 26424
(210) TM 2018/121

(151) 14/08/2018
(220) 19/02/2018
(181) 19/02/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) IP For ALL OOD
M.K. Vidisnki No. 8, office 6, 1164, Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 управување со згради (услуги во врска
со недвижности); изнајмување или закуп на
згради; изнајмување на згради; лизинг на
канцелариски простор; издавање на деловен
простор
(недвижности);
давање
на
информации
кои
се
однесуваат
на
изнајмување на згради; изнајмување на
индустриски
недвижности;

простор;
вложување
услуги на управување

во
со

недвижности кои се однесуваат на трговски

UPLA
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
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центри; услуги на продажба на трговски
центри; изнајмување на трговски центри;
изнајмување на деловни простории; агенции
или брокерски услуги за изнајмување на
згради;

услуги

недвижности
комерцијални

кои

на
се

управување

со

однесуваат
на
згради
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услуги на истражување на гуми;

техничко

испитување

(преглед)

на

канцелариски простор; издавање на деловен
простор

(недвижности);

давање

на

автомобилски гуми; техничко испитување
(преглед) на возила; преглед (испитување)

информации
кои
се
однесуваат
на
изнајмување на згради; изнајмување на

на моторни возила пред транспорт (за
проверка
на
исправност);
техничко

индустриски
недвижности;

испитување (инспекција) на моторни возила
(за проверка на исправност); тестирање на

недвижности кои се однесуваат на трговски
центри; услуги на продажба на трговски

исправност на возила; технички совети во

центри; изнајмување на трговски центри;

врска со производство на гуми; услуги на
анализа на гуми (инспекција); услуги на

изнајмување на деловни простории; агенции
или брокерски услуги за изнајмување на

дизајнирање на деловни простории за
трговија со гуми; тестирање на автомобилски

згради;
услуги
на
недвижности
кои
се

тркала; тестирање на автомобилски гуми;
истражување и развој на производи;

комерцијални
згради
кл. 42
услуги на истражување на гуми;

тестирање

техничко

на

квалитет

на

производи;

простор;
вложување
услуги на управување

испитување

управување
однесуваат

(преглед)

во
со

со
на

на

анализа на развој на производи; оценување
на развој на производи; тестирање на

автомобилски гуми; техничко испитување
(преглед) на возила; преглед (испитување)

безбедност
производи

на моторни возила пред транспорт (за
проверка
на
исправност);
техничко

на

производи;

процена

на

(111) 26455

(151) 14/08/2018

испитување (инспекција) на моторни возила
(за проверка на исправност); тестирање на

(210) TM 2018/130

(220) 21/02/2018

исправност на возила; технички совети во

(181) 21/02/2028
(450) 31/08/2018

врска со производство на гуми; услуги на
анализа на гуми (инспекција); услуги на

(300)
(732) Hankook Tire Co., Ltd

дизајнирање на деловни простории за
трговија со гуми; тестирање на автомобилски

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnamgu, Seoul, KR

тркала; тестирање на автомобилски гуми;
истражување и развој на производи;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

тестирање

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

анализа на развој на производи; оценување
на развој на производи; тестирање на

(540)

безбедност
производи

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 управување со згради (услуги во врска
со недвижности); изнајмување или закуп на
згради; изнајмување на згради; лизинг на
Трговски марки

на

на

квалитет

на

производи;

производи;

процена

(111) 26526

(151) 17/08/2018

(210) TM 2018/218

(220) 15/03/2018

на

(181) 15/03/2028
(450) 31/08/2018
(300)
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH
PROIZVODA OBRENOVAC
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Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

за велосипедисти; капи за капење; обувки;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

водоотпорна

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

ракавици за скијање; појаси

(540)

(111) 26519
(210) TM 2018/242

облека;

капи;

трикотажа;

(151) 23/08/2018
(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/08/2018

SOLD3EVIT
(591)

(300)

(554)
(551) индивидуална

(732) АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје
ул. Дичо Петров 8А, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; диететска храна и
супстанции прилагодени за употреба во
медицината или ветеринарна употреба;

(740) Зоран Наумовски
ул.Дичо Петров 8А, 1000, Скопје
(540)

диететски додатоци (додатоци на исхрана) за
луѓе или животни
(111) 26520
(210) TM 2018/219

(151) 23/08/2018
(220) 15/03/2018
(181) 15/03/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.
(591) бела, црна, сива, црвена, портокалова,
жолта

No.01-6 Dongsheng Road, GongheTown,
Heshan City, Guangdong, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 39 организирање патувања; возачи на
мотори (услуги на возачите), галерии за
(591)

возила (изнајмување галерии за возила),

(554)
(551) индивидуална

гаражи (изнајмување гаражи), земање под
наем паркинг простори, земање под наем

(510, 511)
кл. 9 заштитни шлемови; штитници за глава

возила, излети (организирање излети), лични
возила (изнајмување лични возила), лични

за

возила
(превоз
со
лични
возила),
навигациски услуги, организирање излети,

спортови;

ракавици

за

заштита

при

несреќи; заштитни уреди за лична употреба
против незгоди; аларми против кражба;

паркиралишта

(услуги

на паркиралишта),

очила; очила за спорт; облека за заштита од
оган; заштитни шлемови за спортови;

патници (превоз
(организирање

шлемови
за
јавање
кл. 25 облека; облека за мотористи; облека

(резервации за патувања), посредување при
превоз, придружба на патници, упатства
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на патници),
патувања),

патувања
патувања
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/информации/
кл. 41

за

превоз

услуги на клубови ( забава и

образование),
спортски
и
активности, забавни паркови,

културни
изложби

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, клубови (услуги на клубовите)
/забава/, книги
(изнајмување
(организирање

(издавање
книги),

книги), книги
конференции

водење

конференции),

и

конгреси (организирање и водење конгреси),
музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /текстови што не се
рекламни/, планирање приеми /забава/,
практично
приредби

обучување
(одржување

разговори

/демонстрирање/,
на приредбите),

(организирање

разговори),
(организирање

и

разонода,
и
водење

симпозиуми
(организирање
и
водење
симпозиуми), спортска опрема (користење
спортски
(услуги

исполнување

слободното

на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Cetaflu
(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

натпревари,
врзани
за
време),

изработка на безбедносни кампањи во врска
со безбедноста на патиштата, формирање на

медицински

(111) 26508

(151) 23/08/2018

(210) TM 2018/245

(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028

и

(450) 31/08/2018
(300)
(732) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET
A.Ş.
Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy
34718, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

научни собири
(111) 26501
(210) TM 2018/244

фармацевтски,

ветеринарни препарати

водење
семинари
семинари),

спортска опрема),
слободно
време

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Levonat
(151) 23/08/2018
(220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/08/2018

(300)
(732) ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET
A.Ş.

(591)
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски,

медицински

и

ветеринарни препарати

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy
34718, Istanbul, TR
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

9

26492

21

26444

30

26503

35

26467

1

26465

9

26493

21

26448

30

26529

35

26469

1

26502

9

26504

21

26505

32

26427

35

26472

1

26516

9

26516

24

26448

32

26440

35

26475

1

26523

9

26520

24

26468

32

26441

35

26476

2

26460

9

26521

25

26424

32

26442

35

26478

3

26432

9

26527

25

26434

32

26443

35

26479

3

26433

10

26437

25

26444

32

26444

35

26480

3

26444

10

26438

25

26448

32

26461

35

26481

3

26505

10

26500

25

26452

32

26462

35

26482

4

26465

11

26435

25

26493

32

26477

35

26483

4

26516

11

26436

25

26514

32

26486

35

26484

5

26422

11

26444

25

26520

33

26426

35

26487

5

26429

11

26466

28

26444

33

26427

35

26488

5

26437

12

26430

28

26452

33

26428

35

26489

5

26438

12

26431

28

26471

33

26444

35

26490

5

26444

12

26510

28

26493

34

26450

35

26492

5

26457

12

26516

29

26451

34

26464

35

26496

5

26458

14

26444

29

26463

34

26475

35

26503

5

26500

16

26434

29

26470

34

26476

35

26504

5

26501

16

26444

29

26497

34

26479

35

26506

5

26502

16

26490

29

26498

34

26494

35

26507

5

26508

16

26492

29

26529

34

26495

35

26512

5

26517

16

26493

30

26423

34

26511

35

26513

5

26518

16

26516

30

26439

35

26425

35

26514

5

26524

18

26424

30

26444

35

26427

35

26521

5

26525

18

26434

30

26451

35

26434

35

26522

5

26526

18

26444

30

26453

35

26439

35

26527

5

26530

18

26514

30

26459

35

26445

35

26531

9

26425

19

26460

30

26463

35

26449

36

26449

9

26434

19

26491

30

26470

35

26452

36

26454

9

26435

20

26434

30

26485

35

26456

36

26455

9

26436

20

26468

30

26488

35

26463

36

26472

9

26490

21

26434

30

26496

35

26466

36

26473
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36

26474

39

26440

41

26434

42

26446

43

26434

36

26490

39

26441

41

26446

42

26447

43

26439

36

26492

39

26442

41

26456

42

26448

43

26444

36

26527

39

26443

41

26474

42

26454

43

26451

36

26528

39

26445

41

26483

42

26455

43

26467

37

26445

39

26487

41

26489

42

26472

43

26469

37

26466

39

26490

41

26490

42

26473

43

26473

37

26487

39

26492

41

26492

42

26474

43

26506

37

26516

39

26503

41

26493

42

26478

43

26507

37

26521

39

26516

41

26499

42

26480

43

26509

38

26434

39

26519

41

26504

42

26481

43

26529

38

26456

40

26440

41

26512

42

26483

44

26444

38

26478

40

26441

41

26513

42

26484

44

26445

38

26480

40

26442

41

26519

42

26489

45

26434

38

26481

40

26443

41

26522

42

26490

45

26446

38

26484

40

26448

41

26527

42

26492

45

26467

38

26490

40

26469

41

26531

42

26504

45

26504

38

26492

40

26506

42

26434

42

26522

45

26515

38

26527

40

26507

42

26445

42

26527

45

26527

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Коктел Трејд
Николовски Игор
Николовски Игор
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ
Рамуш Исени
Државен завод за статистика
Трговско друштво за монтажа и одржување на електрични инсталации и
електроенергетски постројки услуги и трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Друштво за едукација и консалтинг ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧИ И
МЕНАЏЕРИ-ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Фондација Центар за развој на претприемачи и менаџери-ЦЕЕД Македонија Скопје
NOVARTIS AG
HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company
Хорти Експерт - Урбан Груп
Сојуз на стопански комори на Македонија
Трговски марки

(111)
26444
26461
26462
26477
26529
26447
26487

(210)
MK/T/ 2011/497
MK/T/ 2013/1115
MK/T/ 2013/1120
MK/T/ 2016/625
MK/T/ 2017/257
MK/T/ 2017/393
MK/T/ 2017/818

26483

MK/T/ 2017/947

26489
26422
26425
26445
26446

MK/T/ 2017/948
MK/T/ 2016/202
MK/T/ 2016/223
MK/T/ 2016/952
MK/T/ 2016/977
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Трговец поединец Виолета Ставре Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб,
печива и слатки во свежа состојба - Скопје
SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.
SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.
Brand Management Group Ltd
Јулијана Велевска
Приватна здравствена установа Градска аптека КОЧАНИ п.о. Кочани
Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ ИДЕАЛЕ ДОО увоз-извоз
MEGA DISPOSABLES S.A.
Amazon Europe Core S.à.r.l.
Бобан Милошески
Бобан Милошески
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Друштво за трговија, производство и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОФУДС ДОО
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
Gulbahar Tobacco International FZE
Gulbahar Tobacco International FZE
Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Cainiao Smart Logistics Holding Limited
Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ОЛИВЕС 1976 увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје
Piquante Brands International (Pty) Ltd.
Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати, транспорт и услуги ТВИНС
ПЕТРОЛЕУМ ДОО с. Негорци, Гевгелија
Biscuit and Food Products Manufacturing Company E. J. PAPADOPOULOS S.A.
ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје
Минекс Груп ДООЕЛ
Минекс Груп ДООЕЛ
Минекс Груп ДООЕЛ
Procter & Gamble Business Services Canada Company
Тони Костов
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово
СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово
BASF Agro B.V. Arnhem (NL)
SCG Power Rangers LLC
Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги ТЕРМО
СИСТЕМ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
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26439

MK/T/ 2017/1039

26471
26468
26451
26499
26482
26503
26500
26504
26512
26513
26511
26514

MK/T/ 2017/1056
MK/T/ 2017/1057
MK/T/ 2017/1085
MK/T/ 2017/1137
MK/T/ 2017/1168
MK/T/ 2017/1169
MK/T/ 2017/1170
MK/T/ 2017/1173
MK/T/ 2017/1176
MK/T/ 2017/1178
MK/T/ 2017/1180
MK/T/ 2017/1181

26496
26497

MK/T/ 2017/1182
MK/T/ 2017/1185

26498

MK/T/ 2017/1186

26495
26494
26492
26490
26509

MK/T/ 2017/1187
MK/T/ 2017/1189
MK/T/ 2017/1190
MK/T/ 2017/1191
MK/T/ 2016/1222

26510

MK/T/ 2016/1228

26507
26506
26470
26516

MK/T/ 2016/1238
MK/T/ 2016/1239
MK/T/ 2017/60
MK/T/ 2017/102

26453
26460
26521
26488
26486
26485
26505
26515
26443
26442
26441
26440
26502
26493
26466

MK/T/ 2017/115
MK/T/ 2017/133
MK/T/ 2015/81
MK/T/ 2017/571
MK/T/ 2017/572
MK/T/ 2017/573
MK/T/ 2017/600
MK/T/ 2017/634
MK/T/ 2017/740
MK/T/ 2017/741
MK/T/ 2017/742
MK/T/ 2017/743
MK/T/ 2017/1194
MK/T/ 2017/1198
MK/T/ 2017/1202
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Facebook, Inc
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје
САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ
ДОО
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ
ДОО
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)
WORLD-WIDE SIRES, LTD.
N.P.T. Trepharm
N.P.T. Trepharm
IRIS NATION WORLDWIDE LIMITED
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC
Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт
Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО
Sun Pharma Global FZE
Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО
Фонд за иновации и технолошки развој
Фонд за иновации и технолошки развој
Фонд за иновации и технолошки развој
Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО
Скопје
Facebook, Inc
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БАНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП ДОО
Скопје
ДИГИТАЛ ОРИНЏ ДОО Скопје
Philip Morris Brands Sàrl
Philip Morris Brands Sàrl
Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје
ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.
STRIPE, INC.
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
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26434
26433
26432
26469
26452
26436

MK/T/ 2018/1
MK/T/ 2018/2
MK/T/ 2018/3
MK/T/ 2018/4
MK/T/ 2018/5
MK/T/ 2018/7

26435

MK/T/ 2018/8

26430
26431
26429
26437
26438
26522
26458

MK/T/ 2018/23
MK/T/ 2018/24
MK/T/ 2018/25
MK/T/ 2018/26
MK/T/ 2018/27
MK/T/ 2018/36
MK/T/ 2018/37

26457

MK/T/ 2018/38

26517

MK/T/ 2018/39

26518

MK/T/ 2018/40

26463
26530
26448

MK/T/ 2018/44
MK/T/ 2018/47
MK/T/ 2018/48

26459
26474
26472
26473
26456
26476

MK/T/ 2018/49
MK/T/ 2018/50
MK/T/ 2018/51
MK/T/ 2018/52
MK/T/ 2018/53
MK/T/ 2018/54

26527
26479

MK/T/ 2018/59
MK/T/ 2018/60

26475

MK/T/ 2018/61

26531
26464
26450
26467
26465
26449

MK/T/ 2018/63
MK/T/ 2018/64
MK/T/ 2018/65
MK/T/ 2018/68
MK/T/ 2018/69
MK/T/ 2018/79

26478
26480
26481
26484

MK/T/ 2018/82
MK/T/ 2018/83
MK/T/ 2018/84
MK/T/ 2018/85
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Merck Sharp & Dohme Corp.
Merck Sharp & Dohme Corp.
ЕЛКОТЕХНА доо
E.I. du Pont de Nemours and Company
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
IP For ALL OOD
Hankook Tire Co., Ltd
Hankook Tire Co., Ltd
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.
АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

26524
26525
26491
26523
26528
26423
26424
26454
26455
26526

MK/T/ 2018/91
MK/T/ 2018/92
MK/T/ 2018/93
MK/T/ 2018/103
MK/T/ 2018/107
MK/T/ 2018/115
MK/T/ 2018/121
MK/T/ 2018/129
MK/T/ 2018/130
MK/T/ 2018/218

26520
26519
26501
26508
26427

MK/T/ 2018/219
MK/T/ 2018/242
MK/T/ 2018/244
MK/T/ 2018/245
MK/T/ 2015/941

26426

MK/T/ 2015/942

26428

MK/T/ 2015/943

ПРОМЕНИ
(111) 1500
(732) SANYO ELECTRIC CO. LTD

(111) 12556

1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP

(732) Друштво за производство, трговија и

(111) 6984

услуги ВИПРО ДООЕЛ
Индустриска бр. 60, с. Прдејци , 1480,

(732) Chiquita Brands L.L.C
2051 SE 35th Street, Fort Lauderdale, Florida

Гевгелија, MK

33316, US

(111) 13645

(111) 7695

(732) Bluetooth SIG, Inc.
5209 Lake Washington Boulevard NE, Suite

(732) Wyeth Holdings LLC
235 East 42nd Street New York, NY 10017-

350 Kirkland, Washington 98033, US

5755, US

(111) 13998
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(111) 13290

industrija Vrsac

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје

(111) 13984
(732) TGI Friday's of Minnesota. Inc., a

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

corporation organized and existing
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according to the laws of the State of
Minnesota

(111) 18783

19111 North Dallas Parkway, Suite 165,
Texas 75287, US

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 14233

(111) 19317

(732) Друштво за производство и трговија
Пелистерка АД Скопје

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

Бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000, Скопје, MK
(111) 14010

(111) 18970
(732) КАМ ДОО

(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK

JP

(111) 19316
(732) КАМ ДОО

(111) 14011

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(732) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,

(111) 22237

JP

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 15009
(732) КАМ ДОО

(111) 19900

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 15873
(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 20252
(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 16556
(732) Друштво за производство, трговија и

(111) 21044

услуги ВИПРО ДООЕЛ
Индустриска бр. 60, с. Прдејци , 1480,

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

Гевгелија, MK
(111) 22563
(111) 17967
(732) КАМ ДОО

(732) КАМ ДОО
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

Трговски марки
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ПРЕНОС
(111) 2297
(732) Travelport International Operations

(111) 16739

Limited
Axis One, Axis Park, 10 Kurricane Way,

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Langley, Berkshire, United Kingdom SL3
8AG, GB

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

ОБНОВУВАЊА
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(111) 3095

(186) 19/09/2026

(111) 1455

(186) 25/05/2027

(111) 1500

(186) 30/11/2026

(111) 2470

(186) 15/09/2026

(111) 3329

(186) 04/10/2026

(111) 2812

(186) 10/10/2026

(111) 4653

(186) 05/03/2027

(111) 6984

(186) 12/06/2026

(111) 7040

(186) 20/06/2026

(111) 7043

(186) 20/06/2026

(111) 7115

(186) 22/08/2026

(111) 7665

(186) 02/09/2026

(111) 8410

(186) 03/09/2026

(111) 7291

(186) 04/09/2026

(111) 7990

(186) 12/09/2026

(111) 7217

(186) 30/09/2026

(111) 7219

(186) 30/09/2026

(111) 7220

(186) 30/09/2026

(111) 7221

(186) 30/09/2026

(111) 7223

(186) 30/09/2026

(111) 8787

(186) 02/10/2026

(111) 7232

(186) 22/10/2026

(111) 7207

(186) 23/10/2026

(111) 7239

(186) 30/10/2026

(111) 7247

(186) 30/10/2026

(111) 7254

(186) 30/10/2026
Трговски марки
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(111) 7695

(186) 18/11/2026

(111) 7446

(186) 19/11/2026

(111) 8520

(186) 19/11/2026

(111) 7444

(186) 28/11/2026

(111) 7445

(186) 28/11/2026

(111) 7459

(186) 03/12/2026

(111) 7451

(186) 05/12/2016

(111) 9438

(186) 09/12/2026

(111) 7421

(186) 12/12/2026

(111) 7989

(186) 06/01/2027

(111) 8671

(186) 17/01/2027

(111) 7611

(186) 24/04/2027

(111) 7693

(186) 04/08/2027

(111) 7708

(186) 04/08/2027

(111) 13290

(186) 29/09/2025

(111) 13474

(186) 08/02/2026

(111) 12556

(186) 05/04/2026

(111) 13768

(186) 08/05/2026

(111) 14474

(186) 07/06/2026

(111) 14530

(186) 14/06/2026

(111) 13591

(186) 27/06/2026

(111) 14228

(186) 27/07/2026

(111) 15356

(186) 03/08/2026

(111) 13645

(186) 11/08/2026

(111) 14016

(186) 01/09/2026

(111) 14767

(186) 05/09/2026

(111) 14093

(186) 14/09/2026

(111) 14054

(186) 18/09/2026

(111) 13999

(186) 29/09/2026

(111) 13993

(186) 02/10/2026

(111) 13998

(186) 03/10/2026

(111) 15499

(186) 10/10/2026

(111) 13984

(186) 12/10/2026

(111) 14233

(186) 19/10/2026

(111) 14525

(186) 27/10/2026

(111) 14524

(186) 27/10/2026

Трговски марки
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(111) 14512

(186) 27/10/2026

(111) 14523

(186) 27/10/2026

(111) 14522

(186) 27/10/2026

(111) 14521

(186) 27/10/2026

(111) 14520

(186) 27/10/2026

(111) 14519

(186) 27/10/2026

(111) 14010

(186) 31/10/2026

(111) 14011

(186) 06/11/2026

(111) 14157

(186) 08/12/2026

(111) 14154

(186) 08/12/2026

(111) 14632

(186) 19/12/2026

(111) 14631

(186) 19/12/2026

(111) 15123

(186) 19/12/2026

(111) 14511

(186) 24/01/2027

(111) 14528

(186) 24/01/2027

(111) 14514

(186) 24/01/2027

(111) 14303

(186) 26/02/2027

Трговски марки
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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(11) 839

(45) 31/08/2018

(21) ID 2017/11

(22) 22/06/2017

(18) 22/06/2022
(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(30)
(72) Љупчо Стефановски (ул. 11-ти Октомври бр. 14-1/7, 1000 Скопје)
(73) ТДПEAИ ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт
ул. Огњен Прица бр. 41А, MK
(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2
(51) 20-01
(54) Автоматски наплатен терминал
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(11) 840

(45) 31/08/2018

(21) ID 2017/26

(22) 18/12/2017

(18) 18/12/2022
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Насибе Џабири (ул. ЈНА бр. 297, Гостивар,)
(73) Друштво за поризводство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и
услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар
Населено место без уличен систем бр. 1 Равен, Гостивар, MK
(51) 25-01
(54) ЦИГЛА

Индустриски дизајн
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(11) 838

(45) 31/08/2018

(21) ID 2018/3

(22) 15/01/2018

(18) 15/01/2023
(28) 22 (дваесет и два) дизајни, дводимензионални
(30)
(72) Бајрам Демири (с. Ваксинце, Липково, Куманово)
(73) Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С
"Х.Т. Карпош" 34, 1300 Куманово, MK
(51) 06-06
(54) "Дизајн за врати"
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(11) 837

(45) 31/08/2018

(21) ID 2018/7

(22) 02/02/2018

(18) 02/02/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) ПАВЛЕСКИ СТОЈАН (ул. Франклин Рузвелт бр. 62-4, 1000 Скопје); СИМЕОНОВ ИВАН
(ул. Наум Наумовски Борче бр. 98, 1000 Скопје); РАДОВАНОВИЌ ЃОРГИ (ул. Владимир
Комаров бр. 1А/1-38, 1000 Скопје) and ТАСЕВСКИ ЉУПЧО (ул. Баница бр. 24, 1000 Скопје)
(73) Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
ул. ДЕБАРЦА 43 ЛОК. 3, 1000 Скопје, MK
(74) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98 1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "АНТЕНСКИ СТОЛБ"

208 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр.8/2018

31 Август 2018

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)
20-01
25-01
06-06
25-03

(11)
839
840
838
837

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)
ТДПEAИ ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експортимпорт
Друштво за поризводство, трговија, градежништво,
транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН.ЛЛЦ
ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен, Гостивар
Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С
Друштво за производство, промет и услуги СТОУН
ДИЗАЈН ДОО Скопје

(11)
839

(21)
MK/I/ 2017/11

840

MK/I/ 2017/26

838
837

MK/I/ 2018/3
MK/I/ 2018/7

ОБНОВУВАЊА
(111) 755

Индустриски дизајн

(186) 01/08/2023
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ
Рег.
бр.
1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС
ул. “Домбас” 14/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3067-199,3067-201
2. БИНСО Д.О.О. Скопје
Друштво за застапување
ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

11.АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 02 3104 - 000
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036
12. Борис НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Славе Деловски” 7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3093093; 3093094
факс 02 3093070
e-mail: egal@mol.com.mk
13. Драган ПОПОВСКИ, адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3231-610
факс: 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје
Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. “Ленинова” бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3118 709, 3166 046
факс: 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk
6. Драган ТОНЕВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3111-270
факс: 02 3111-267
10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и
услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот” бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 02 3121-059
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14. Адвокатско друштво Никола
ДОДЕВСКИ
ул. Дебарца бр. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 313 1400
факс: 02 313 1410
e-mail:
contact@dodevski.lawoffice.com.mk
16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за
интелектуална сопственост
ул. “Македонија” бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 02 3130-367 и 3130-398
факс: 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д. Скопје
Агенција за услуги од областа на
авторското право и индустриската
сопственост
бул. “Кузман Јосифовски Питу” 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 2469-476
факс: 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk
Застапници

Гласник Бр.8/2018

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3114-655
факс: 02 3115-762
41. Маргарита ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3229- 859
факс: 02 3229- 859
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65
е-маил: pekevski@unet.com.mk

31 Август 2018

76. Анета ИНДОВСКА, адвокат
ул. “Даме Груев” 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3222- 175, 3227- 919
77. Aдвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ
ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3211- 005
факс.: 02 3211- 004
мобил. 070 22 11 97
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

45. Митко АНДОНОСКИ, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 02 3238 126
Моб. 070 231 801

81. Ирена КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11
ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3132-376
02 3220-021

49. МАКПЕТРОЛАкционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин” бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3112-144
факс: 02 3111-525; 3119-323

87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК
ул. “Орце Николов” 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3114-737
мобилен 070 249- 284

68. Билјана ПАНОВА, адвокат
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18
38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

73. Пандорка КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3111-637
75. Мирјана МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 240
мобил. 070 24 31 00

Застапници

92. Ерол ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3133- 191
моб. 070 204- 961
94. Бранко РАДОЈЧИЌ, адвокат
бул. “Јане Сандански” бр.71А-2/11 кат 5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 321 70 48
96. Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3230-789
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101. Ненад ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 02 3166-629
02 3165-409 моб. 070 245-353

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
e- mail: senzaldooel@yahoo.com
108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје
ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3220-680
факс. 02 3220-690
112. Златко АНТЕВСКИ, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29,
4 кат, стан бр. 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 02 3217-377
факс: 02 3239-168

118. Валентина ЈОВАНОВСКА
ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298-280
факс. 02 3225-089
120. Адвокатско друштво
РУЖОЈЧИЌ Скопје
ул. “Бојмија” бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 365-177
факс. 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Аминта Трети” бр. 37/22
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3296-465
факс. 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3132-200
факс: 02 3225-131

e-mail: lawyersa@mt.net.mk

116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
Ул. “Мирче Ацев” бр.2 кат 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3136-530
Факс. 02 3215-470

117. Друштво за застапување од
областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 3222-175
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124. Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-205
факс: 02 3111-521
info@cakmakova.com.mk

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И
МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

Застапници
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137. Петошевиќ ДООEЛ друштво за
остварување и заштита на
интелектуална
сопственост Скопје
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955, 3245 985
Факс. 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com
138. Марта Поповска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3112 833
Факс. 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com
143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk
144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
145. Данче Чакаровска Гроздановска,
адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 02 3109 704
Моб. 075 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk
147. Снежана Станковиќ, адвокат
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3124 209, 3116 845
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148. Агенција за интелектуална
сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.
39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 02 3122 599
Моб. 070 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail:artpick@artpick.com.mk
152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје,
Агенција за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
e-mail: brendprotekt@yahoo.com

156. Ана Пекевска-Василева, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
e-mail: ana.pekevska@karanovicnikolic.com
159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
54
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3 122 792
Моб. 070 327 512
Факс: 02 551 1304
e-mail: info@mostrova.com.mk
161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов
бр. 59/2-2, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 262
Факс. 02 3118 430
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk
163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 336-714
моб. 071 240-989
e-mail. zsfeniks@gmail.com

Застапници
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165. АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги
ул. Адолф Циборовски бр. 13-А,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс . 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk

166. Илија Чилиманов, адвокат
Ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 232
Моб. 070 222 624
e-mail: ilija@chilimanov.mk

174. Јела Бошковиќ Огњаноска,
адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7-1/12
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 930-603
факс. 02 3225-089
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com
175. Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
e-mail: info@bajalski.com

168. Живка Костовска Стојковска
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955 / 985
Факс 02 3245 984
e-mail: zkostovska@petosevic.com

178. Фани Михалјовска, адвокат
ул. “Лермонтова” бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 072, 3151 637
факс. 02 3129 072
моб. 070 244 828
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com

170. Маја Парговска, адвокат
бул. 8-ми Септември бр. 3/2-75
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 02 3256 657
e-mail: advokati@email.com

179. Трајче Саздов , адвокат
ул. “Дебарца” бр. 57/1-17
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3241 144
e-mail: strajce@gmail.com

172. Друштво за застапување МСА
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДООЕЛ
Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7,
1300 Куманово
Република Македонија
Тел. 072 259 599
e-mail: Elena.bliznakovska@msaiplaw.com

180. Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И ПАРТНЕРИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk

173. Адвокатско друштво
Гоџо, Кичеец и Новаковски
бул. “Македонски просветители” 8
Охрид
Република Македонија
тел. 046 263-163
факс. 046 263-362
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com
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182. Дарко Јанкуловски , адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3135 043
Моб. 070 335 774
e-mail: nikodije@hotmail.com
183. Адвокатско друштво БОНА
ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3232065
E-mail: contact@bonafide.mk

Застапници
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184. Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.14/3-4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com
186. Адвокатско друштво ИНТЕР
ПАРТЕС Скопје
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ
Мавровка лам. Ц 2/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3123 034
e-mail. office@interpartes.mk
191. СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
Скопје
ул. “Ќемал Ататурк” бр. 10/1-7
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 266 686
e-mail: dritakalisi@hotmail.com
192. Mарко Димов, адвокат
ул. “Никола Оровчанец” бр. 15/1-5
Велес
Република Македонија
тел. 070 265 354
факс. 043 612 601
e-mail: advokatdimov@yahoo.com

195. Нина Петковска, адвокат
ул. “Скопска” бр. 15/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3117 366
e-mail: nina@petkovska.com.mk
196. Димитар Панчевски, адвокат
бул. “8ми Септември” бр. 2/2-4
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 234 163
факс. 02 3213 683
e-mail: dimitarp@t.mk

Застапници
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197. Адвокатско друштво Папазоски
и Мишев
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3140 909
Факс. 02 3116 525
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com
198. Адвокатско друштво
Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37-1/13
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 991
Факс. 02 2402 992
e-mail:
posta.advokati@velickovski.com.mk

200. Блаже Крчински, адвокат
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246 350
факс. 02 3246 350
e-mail: info.krcinski@gmail.com

201. Македонка Богеска, адвокат
ул. Македонија бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298 280
моб. 070 244327
факс. 02 3225089
e-mail: advokat.brsakoska@ikrp.mk
202. Маја Лазаревиќ, адвокат
ул. Мирослав Крлежа бр. 29/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 923123
e-mail: info@advokatmajalazarevic.mk
203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат
ул. Христо Смирненски бр. 17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 336659
e-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com
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204. Николчо Лазаров, адвокат
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 276085
e-mail: nikolcolazarov@yahoo.com

205. Марко Илиевски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 1 (лок.Хотел
Куманово)
1300 Куманово
Република Македонија
моб. 071 234536
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com
206. Адвокатско друштво Тошиќ и
Јевтиќ Скопје
Ул. Вељко Влаховиќ број 1-2/17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 323989
Email. ivana@tjlaw.com.mk
207. Адвокатско друштво Мојсовска и
Марковски
Ул. Никола Тримпаре број 33/6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3100-085
моб. 070 597979
Email.bojana@advokatimm.mk
208. Христина Стојановиќ, адвокат
бул. АСНОМ бр. 98/30
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 289701
e-mail: advokathristina@gmail.com

211. Весна Јовановска, адвокат
ул. 1737 бр. 32/1-28
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 219-176
e-mail: vesna_982@yahoo.com
212. Сања Ѓорѓиева, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 25/708
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 430 703
e-mail: sanjagj@gmail.com
213. Наташа Атанасовска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 9/1-8
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 075 350 223
e-mail:
Natasha@lawofficeatanasovska.com
214. Адвокатско друштво
Колемишевски и партнери
Ул. Коста Шахов број 7/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3110510
Email. office@kip.mk
215. Ивана Митровска, адвокат
бул. Кочо Рацин бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 449-071
факс. 02 2556-007
e-mail: ivanamitrovska@gicev.com.mk

209. Елена Накова, адвокат
ул. Ѓуро Стругар бр. 11а
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 808008
e-mail: advokatnakova@gmail.com

216. Александар Симјаноски, адвокат
ул. Струшка бр. 25/1
Тетово
Република Македонија
моб. 070 371-787
факс. 044 338-599
e-mail: info@simjanoski.com

210. КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Ул. Пиринска 66
7500 Прилеп
Република Македонија
Моб. 078 418 142
Факс. 048 418 142
e-mail: mmladenovska@t.mk

217. Даниела Велкоска, адвокат
бул. Јане Сандански бр. 14/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 398-173
e-mail: velkoska.daniela@yahoo
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218. Адвокатско друштво
Константиновиќ и Милошевски
Ул. Пролет број 31
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3246-995
Email. office@konstantinovicmilosevski.mk
219. Друштво за правни работи МЕНС
ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје
Ул. Димитрие Чуповски број 4-1/14
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3126-462
факс.02 3115-677
Email.mlegis@t.mk
220. Филип Ристески, адвокат
ул. Даме Груев бр. 7/8-14
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 452 289
e-mail: risteskifilip@hotmail.com
221. Адвокатско друштво
ДИМИТРОВСКИ
Ул. Рузвелтова број 17 локал 3
7000 Битола
Република Македонија
Тел/факс. 047 237-384
Email. Dimitrovski.adv@gmail.com
222. Емил Мифтари, адвокат
ул. Васил Главинов бр. 3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6133-646
Факс. 02 6133-645
e-mail:miftari@miftarilaw.com.mk
223. Владимир Стојановски, адвокат
бул. Кочо Рацин бр. 7А-1/6
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 355 884
Факс. 02 3220 012
e-mail:office@stsh-legal.com

Застапници
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ИСПРАВКИ НА ГРЕШКИ

(210) TM 2018/384

(220) 19/04/2018
(442) 31/08/2018
(731) Друштво за трговија и услуги
ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар Партизански одреди бр.27 А
24, Скопје, МК
(740) Маја Кировска
ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-24,
Скопје
(540)

OLPEO
(551) индивидуална
(510, 511)

Кл.3
лепила за прицврстување перики;камен за мазнење;производи за
острење;антисептички камења за бричење;бадемово маспо;бадемов сапун;амбра
[парфем];скробен сјај за перење алишта;штирак за алишта;црвило за
сјај;сапун;сапуни за освежување текстил;плавило за алишта;есенција од
анис;капење (козметички производи за капење);сапуни за бричење; кармини;
стапчиња обложени со памук за козметичка употреба;маски за разубавување;
бергамотови масла;белило;креми за белење на кожата;производи за белење
кожа;соли за белење;сода за белење;средства за белење при перење алишта;сјај
за алишта;миризливо дрво;раствори за дезинфекција на устата, што не се за
медицинска употреба;лак за нокти;производи за шминкање;лосиони за коса метални
карбиди [абразиви];силициумов карбид [абразивно средство];кедар (есенцијални
маспа од кедар);вулканска пепел за чистење;креми [пасти] за чевли;бои за
коса;производи за виткање коса;вештачки трепки;козметички производи за
трепки;производи за светнување;препарати за полирање;восок за чевли;политура
за мебел и подови;производи за постигнување сјај [политури];восокза
чевлари;чевларски восок;восок за алишта;восок за мустаќи;восок за паркетни
подови;восок за полирање;восок за кројачи; есенцијални масла од лимон;колонска
вода;бои за тоалетна употреба;производи за заштита на кожа [политури];корунд
[абразивно средство];козметички производи за животни;козметички
прибор;козметички производи;памук за козметичка употреба;креда за
чистење;средства за чистење флеки;моливчиња (козметички моливчиња);креми за
полирање;креми (козметички креми);сода бикарбона за чистење;пасти за ремени за
острење бричеви;креми за кожени производи;детергенти што не се користат во
производствените процеси и што не се за медицинска употреба;раствори за
триење;средства за одмастување што не се користат во производствените
процеси;производи за отстранување шминка;средства за чистење на
забите;средства за отстранување бигор што се користат во
домаќинството;дијамантин [бор во прав како абразивно средство];средства за
неутрализација на статичкиот електрицитет што се користат во
домаќинството;хартија за стружење;препарати за отстранување лак;ткаенина за
стружење;производи за отстранување бои;производи за отстранување
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лак;жавелова вода;лавандова вода;миризлива водичка;тоалетна вода;кора од дрво
квилаја за миење;кварц;темјан;производи за депилација;восок за
депилација;производи за киснење алишта;етерични екстракти;есенцијални
масла;екстракти од цвеќе [парфеми];шминка;производи за чистење;цветни мириси
(бази за цветни мириси);производи за кадење [мириси];ароми за слатки
[есенцијални масла];масла од голтерија;нафтено желе за козметичка
употреба;гераниол;масти за козметичка употреба;хидроген пероксид за козметичка
употреба;хелиотропин;масла за козметичка употреба;масло од јасмин;масло од
лаванда;масла за чистење;масла за парфеми и мириси;масло од роза;масла за
тоалетна употреба;јонон [парфимерија];лосиони за козметичка употреба;млеко за
чистење за тоалетна употреба;производи за перење алишта;тоалетни
производи;течности за чистење шофершајбна;производи за измазнување
[штиркање];екстракт од нане [есенцијални масла];нане за парфимерија;козметички
производи за веѓи;мошус [парфимерија]; неутрализатори за трајно виткање на
косата;шампони;парфеми;вештачки нокти;производи за нега на ноктите;производи
за чистење тапети;хартија за полирање;стаклена хартија;парфимерија;нега на
кожата (козметички производи за нега на кожата);сапуни против потење на
стапалата;камен за полирање;камен од пемза;брилијантин за козметичка
употреба;пудра за шминкање;производи за бричење;дезодорантни сапуни;кесички
за парфимирање постелнина;сафрол;пити одсапуни;вода пепелница за перење со
сода;моливчиња за веѓи;талк за тоалетна употреба;бои (козметички бои);терпентин
за одмастување;масло од терпентин за одмастување;терпени [есенцијални
масла];абразивна ткаенина;стакпено платно [абразивно платно];средства против
потење [тоалетни производи];сапуни против потење;триполски камен за
полирањ;абразивни средства*;абразивна хартија; амониајк [испарливи алкалии]
[детергент];камена стипса [антисептик];бадемово млеко за козметичка
употреба;средства за отстранување корозија;производи за сончање [козметички
производи];аромати [есенцијални масла];ароми за пијалаци [есенцијални
масла];хемиски средства за освежување на боите што се користат во
домаќинството [перење алишта];соли за капење, што не се за медицинска
употреба;бои за брада;козметички препарати за слабеење;трепки (лепила за
вештачки трепки);средства за отстранување бои;дезодоранси за лична
употреба;цртежи (декоративни цртежи) за козметичка употреба;средства за
спречување на крварење за козметичка употреба производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба;смекнувачи за ткаенини што се користат при
перење алишта;производи за чистење вештачки вилици;производи за чистење
одводни цевки;шампони за домашни миленичиња [немедицински препарати за
нега];шамивчиња натопени со козметички лосиони;препарати за полирање
вештачки вилици;лепила за козметичка употреба;лосиони што се користат по
бричење;спрејови за коса;маскара;сушено ароматично лисје и мирудии
[мириси];спрејови за освежување на здивот;производи за хемиско
чистење;отстранувачи на восок за подови [производи за триење];восок против
лизгање за подови;течности против лизгање за подови;воздух во лимени садови под
притисок за чистење и бришење прав;гелови за белење на забите;ткаенини
импрегнирани со детергент за чистење;производи што им даваат сјај на листовите
на растенијата;страк кинески темјан;средства за сушење садови во машини за
садови;препарати за парфимирање;траки за освежување на здивот;дезодоранси за
домашни миленици;препарати за туширање за лична хигиена и како дезодоранси
[за тоалетна употреба];препарати од алое вера за козметичка намена;гелови за
масажа што не се за медицинска употреба;сјај за усни;балсами што не се за
медицинска употреба;шампони за суво миење;декоративни налепници за
нокти;препарати за сончање;етерично масло од лимон;кана [козметичка
боја];средства за чистење чевли;футроли за кармини;препарати за бањање, не за
медицинска употреба, балсам за коса;производи за исправување на
косата;марамчиња натопени со препарати за вадење шминка;фитокозметички
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препарати;средства за чистење за интимна лична хигиена,
немедицински;растителни екстракти за козметичка употреба;отстранувачи на лак за
нокти;восок за подови;шампони за животни [немедицински препарати за
нега];течности за миење очи, кои не за медицинска употреба;вагинални
исплакнувачи за лична хигиена или за дезодорирање

Кл.35
помош во водењето бизнис;бизнис испитување;лепење плакати;агенции за увоз и
извоз;комерцијално-информативни агенции;анализа на цените;рекламни огласи
(ширење на рекламните огласи);фотокопирање;агенции за
вработување;изнајмување канцелариски машини и опрема*;книговодство;изработка
на изводи од сметки;ревизија;советување за бизнис работење и
организација;консултации за раководење со персонал;советување за бизнис
работење;дактилографски услуги;претставување на производите;директно
рекпамирање преку пошта;помош за комерцијално или
индустриско;управување;умножување документи;ажурирање на
рекламниотматеријал;дистрибуција на примероци;експерти за
ефикасност;аукционерство;маркетинг студии;бизнис проценки;бизнис
истражување;изнајмување рекпамен материјал;советување за организирање на
работењето;објавување рекламни текстови;рекпамирање;рекпамирање преку
радио;бизнис пребарување;односи со јавноста;стенографски услуги;телевизиско
рекпамирање;преписи;уредување излози;агенции за рекпамирање;раководење
(советодавни услуги за бизнис раководење);ангажирање манекени за рекламирање
или промовирање на производи;маркетинг истражување;раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со датотеки);професионално бизнис
консултирање;економско прогнозирање;организирање изложби за комерцијални или
рекпамни цели;бизнис информации;испитување на јавното мислење;подготвување
платни списоци;вработување персонал;бизниси (услуги за преместување на
бизнисите);изнајмување рекламен простор;промовирање на продажбата за трети
лица;секретарски услуги;подготовување даночни уплати;одговор (телефонски
одговор) за претплатниците што не се достапни;обработка на текстови;договарање
претплата на весници за трети лица;рекпамирање преку пошта;бизнис менаџмент
на хотели;бизнис менаџмент кај уметничките професии;собирање информации во
компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски
бази на податоци;организирање трговски саеми за комерцијални или рекпамни
цели;изнајмување машини за фотокопирање;компјутерско рекпамирање преку
интернет;услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други
фирми];пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица;изнајмување
време за рекпамирање преку медиумите;услуги за следење на печатените
вести;изнајмување автомати [за цигари или пијалаци];психолошкотестирање за
селекција на персонал;служби за споредување на цените;презентација на стоки
преку комуникациски медиуми за малопродажба;комерцијални информации и
советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи];договарање
претплати за телекомуникациски услуги за трети лица; административна обработка
на нарачките за купување;комерцијална администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица;аутсорсингуслуги [поддршка на
бизниси];фактурирање;пишување рекпамни текстови;собирање статистички
податоци;услуги за дизајн на страници, за рекламни цели;барање
спонзорства;организирање модни ревии за промотивни цели;производство на
рекламни филмови;деловно управување на спортисти;маркетинг;услуги за
телемаркетинг;малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и
хигиенски препарати и медицински материјал;изнајмување штандови за
продажба;обезбедување комерцијални и деловни контактинформации;оптимизација за пребарувачи;оптимизација на сообраќајот на
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интернет-страници;огласување со плаќање по клик;услуги за посредување во
трговија;деловно управување за независни вршители на успуги; преговарање и
склучување трговски трансакции за трети лица; ажурирање и одржување податоци
во компјутерски бази на податоци; услуги за управување со деловни проекти за
градежни проекти; обезбедување деловни информации преку веб- страница;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; дизајнирање
рекламен материјал; ангажирање надворешни фирми за административно
управување со компании; услуги за пријавување данок; деловно управување со
програми за рефундирање за други; изнајмување билборди [паноа за
рекламирање]; пишување лични биографии за други; регистрација на писмена
комуникација и податоци; ажурирање и одржување информации во регистри;
составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; услуги на
деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни
инвеститори со претприемачи кои бараат средства; продукција на програми за
телевизиска продажба; консултации за стратегија на комуникации во односи со
јавноста; консултации за стратегија на комуникации во рекпамирање; преговори за
бизнис контакти со други
Кл.42
хемиски анализи; анализи за искористување на нафтените полиња;архитектура;
бактериолошки истражувања; хемиски услуги; хемиски истражувања; градежно
советување; изработка на градежни планови; истражувања во техниката; тестирање
на нафтени извори; истражувања во козметиката; внатрешно уредување;
индустриски дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; испитување материјали; водење
студија за техничко проектирање; геолошки испитувања; испитувања на нафтените
полиња; инженерство; метеоролошки информации; премерување земјиште;
изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; трагање по нафта; физика
[истражување]; истражување во машинството; тестирање ткаенини; геолошки
истражувања на терен; геолошки истражувања; утврдување автентичност на
уметнички дела;калибрирање [мерење]; изработка на компјутерски програми;
осовременување на компјутерските програми;советување на полето на компјутерски
хардвер;дизајнирање облека; графички дизајн; контролирање на квалитетот;
изнајмување компјутерски програми; истражување и развој за други;дизајнирање
[индустриски дизајн];подводно истражување;обновување комјутерски бази на
податоци;одржување компјутерски програми;анализа на компјутерски
системи;биолошки истражувања;урбанистичко планирање;
премерување;програмирање компјутерски системи;тестирање на возната состојба
на возилата; умножување компјутерски програми; конверзија на податоци од
физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за
други; давање простор за веб [интернет] страници инсталирање компјутерски
програми; создавање вештачки дождови; конверзија на компјутерски програми и
податоци освен физичка конверзија;оветување за компјутерски програми;
изнајмување веб [интернет] сервери; услуги за заштита на компјутери од вируси;
советување за заштеда на енергија;истражувања на полето на заштита на
животната средина; обезбедување алатки за пребарување по интернет;
дигитализација на документи [скенирање]; анализа на ракопис [графологија];
обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување
на емисијата на јаглен; процена на квалитетот на непречесени дрва; процена на
квалитетот на волна; следење компјутерски системи со далечински пристап;
анализа на водата; успуги на научни лаборатории; енергетска ревизија; советување
за правење веб-страници; софтвер како услуга [ЅааЅ]; советување во врска со
информатичка технологија; научно истражување; хостирање сервери; клинички
испитувања; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; епектронско
зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и
програмирање преку интернет-страници; картографски услуги; обработка во облак
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[Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските
технологии; советодавни услуги од областа на технологијата;советодавни услуги од
областа на компјутерската технологија; советодавни успуги од областа на
телекомуникациските технологии, временска прогноза, отклучување мобилни
телефони, надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти;
креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на
Интернет [услуги на информатичка технологија]; консултации за безбедноста на
Интернет; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци;
надгледување компјутерски системи заради;откривање неовластен пристап или
повреда на податоци;електронско нагледување на податоци за лична
идентификација заради откривање кражба на идентитет преку Интернет;
електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање
измами преку Интернет
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