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

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

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

(51) A 61K 9/00
(11) 9553

(13) А

материјали кои имаат висок квалитет. Истата

(21) 2017/918

(22) 30/11/2017

ќе биде сочинета од четири елементи: тврда
гума, боца полна со течност/смеса, неон

(45) 30/09/2019
(73) Викторија Трајанова с. Калуѓерица,
Радовиш, MK

сијалици (во две бои: зелена и црвена) и
отвор за примање на кислородот. Кога

(72) Викторија Трајанова
(54) Нараквица за асматичари

нараквицата би била полна со течност/смеса,
тогаш би светела зелената - неон сијалица, а

(57) Нараквицата за асматичари е наменета

кога би била празна би светела црвената -

за сите лица заболени од астма. Истата се
носи на раката и при секој напад лицето кое

неон сијалица. Овој производ ќе придонесе
значаен придонес во областа на медицината.

е заболено, преку отворот го вдишува лекот
кој се наоѓа внатре во нараквицата.
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(54) Колаген бар

(51) A 23L 00/00
(11) 9595

(13) А

(57) Колаген барот е нова рецептура

(21) 2018/456

(22) 06/06/2018

составена од колаген и останати суровини за
производство на бар (1) прелиен со темно

(45) 30/09/2019
(30) П20180456 06/06/2018 MK
(73) Друштво за производство и промет

чоколадо, односно нова структура на краен
производ (2) со висока концентрација на чист

со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.
ДОО Скопје ул. 516 број 10 Скопје, MK

колаген, сосема различна од досегашната на
пазарот (течна и прав).

(72) Искра Ветаџокоска Муцунска
(51) F 17C 1/00
(11) 9596

(13) А

(21) 2018/484

(22) 21/06/2018

(BOSS PART) и СЛЕП ГЛАВЕН ДЕЛ (BLIND
BOSS PART), Втора позиција – ПЛАСТИЧЕН
ИЗЛИЕН САД (PLASTIC LINER) и Трета
позиција – КОМПОЗИТНА ОБЛОГА

(45) 30/09/2019
(30) П20180484 21/06/2018 MK
(73) Друштво за производство, трговија и
услуги КТИТОР ДОО Скопје бул. АСНОМ

(COMPOSITE COATING).

бр. 74/3 Скопје, MK

пронајдокот се карактеризира со
исклучително мала тежина во однос на

Суштината на Решението на техничкиот
проблем се состои како прво во тоа што

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(72) Митевски Синиша
(54) РЕЗЕРВОАР ЗА ВОЗИЛА ИЗРАБОТЕН

количината на гасот која може да ја прими и
да ја пренесе, а заради примена на

КАКО САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК ОД
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ, УПОТРЕБЛИВ

производство. Понатаму, исклучително е
цврст во однос на неговата маса и може да

И ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС НА
КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И

издржи големи притисоци (три пати повеќе
од работниот притисок), заради примена на

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ
(57) Пронајдокот РЕЗЕРВОАР ЗА ВОЗИЛА

современи композитни материјали:
карбонски влакна (carbon fiber) и епоксидна

ИЗРАБОТЕН КАКО САД ПОД ВИСОК

смола (epoxy resin). Лесен е за манипулација

ПРИТИСОК ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ,
УПОТРЕБЛИВ И ЗА СКЛАДИРАЊЕ И

и одржување, има долг век на траење и е
безбеден во експлоатацијата.

ПРЕНОС НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН
ГАС И ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ се однесува

Пронајдокот е употреблив особено во
складирањето, преносот и користењето на

пред се на областа на АВТОМОТИВ
ИНДУСТРИЈАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И

гасови под висок притисок (работен притисок
200-250 Bar) со употреба на лесни

ТЕХНИЧКИТЕ ГАСОВИ, а претставува сад со

композитни материјали. Со него се дуплира

кој се решава проблемот на складирање,
транспорт и користење на гасови под висок

количината на превезениот гас со исто
превозно средство во однос на старите

притисок (работен притисок 200-250 Bar) со
употреба на лесни композитни материјали, и

решенија и се остварува значителна заштеда
во транспортните трошоци.

неметални материјали во процесот на

е составен од три позиции: Прва позиција –
алуминиумски делови наречени ГЛАВЕН ДЕЛ
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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)

8F17C1/00
8A61K9/00
8A23L00/00

(51) основен

8F17C1/00
8A61K9/00
8A23L00/00

(11)

(13)

9596 P
9553 P
9595 P

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)
Викторија Трајанова
Друштво за производство и промет со здрава
храна ВИТАЛИА Никола и др. ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги
КТИТОР ДОО Скопје
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(51)
A 61K 9/00

(11)
MK/P/2017/0918

(13)
А

A 23L 00/00

MK/P/2018/0456

А

F 17C 1/00

MK/P/2018/0484

А

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

ПРОМЕНИ
(11) 7020
(73) Onyx Therapeutics, Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

ПРЕНОС

(11) 4662
(73) pH Pharma Co., Ltd.

3013 Science Park Road, Suite 200, San
Diego, CA 92121, US

9F, The-K Twin Towers A, 50 Jongno 1-Gil,
Jongno-Gu, Seoul 03142,, KR

(11) 6551
(73) AstraZeneca AB

(11) 5720
(73) Alkahest, Inc.

151 85 Sodertalje,, SE

75 Shoreway Road, Suite D, San Carlos,
California 94070, , US

(11) 8402
(73) EPICS THERAPEUTICS
Rue Adrienne Bolland, 47 6041 Gosselies

(11) 5946
(73) GB007, Inc

(Charleroi), BE

СПОЈУВАЊЕ
(11) 9192
(73) ESCO GROUP LLC
2141 NW 25th Avenue Portland, Oregon, , US

6

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

ПРЕСТАНОК
(11) 689

(11) 1739

(73) МЕТАЛОСТРУГАР " ИДЕАЛ "
Ул . " Овчеполска " бр.14 , Штип, MK

(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation 333 Lakeside Drive, Foster
City, California 94404, US

(11) 1420
(73) Mainline Corporate Holdings Limited

(11) 2207

Inverin, Co. Gaiway, IE

(73) THE RESEARCH FOUNDATION OF
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK and

(11) 949
(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware

UNIVERSITY OF ROCHESTER
Albany, New York 12201-0009, US and

Corporation 333 Lakeside Drive, Foster

Rochester NY 14627, US

City, California 94404, US
(11) 2630
(11) 964
(73) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.

(73) Sanofi Pasteur Limited 1755 Steeles
Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4,

Ronda del General Mitre, 151 08022
Barcelona, ES

CA
(11) 3135

(11) 995
(73) Merck Serono SA Centre Industriel

(73) Board of Regents, The University of
Texas System 201 West 7th Street Austin

1267 Coinsins, Vaud, CH

Texas 78701, US

(11) 1004
(73) Schmidmaier, Gerhard, Dr.; Raschke,

(11) 3462
(73) Коруноски Жарко ул."Благоја

Michael, Dr. and Stemberger, Axel, Dr.

Стојкоски" бр.3 , 7500 Прилеп, MK

10717 Berlin, DE; 12205 Berlin, DE and
85579 Neubiberg, DE

(11) 3344

(11) 1074

(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly
Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE

US

(11) 1151

(11) 3677

(73) NERVIANO MEDICAL SCIENCES
S.R.L. Viale Pasteur 10 20014 Nerviano

(73) Pfizer Health AB 112 87 Stockholm,
SE

(Milano), IT
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

ДЕФИЦИЕНТНА DEGP ЗАДРЖУВАЧКА

(51) C 12N 9/50, C 12P 21/00
(11) 9565

(13) Т1

ХАПЕРОН АКТИВНОСТ И ЕЛИМИНИРАНИ

(21) 2018/736

(22) 17/09/2018

TSP И PTR ГЕНИ

(45) 30/09/2019

(57) 1 Рекомбинантна грам-негативна

(30) GB20090016821 24/09/2009 GB and
GB20090016822 24/09/2009 GB

бактериска клетка којашто содржи:
a. мутиран Tsp ген, кадешто мутираниот Tsp ген

(96) 23/09/2010 EP15182886.0
(97) 01/08/2018 EP2993231
(73) UCB Biopharma SPRL Allée de la

кодира Tsp протеин којшто има 50% или
помалку од протеазната активност од див-тип

Recherche 60 1070 Brussels, BE

ген;
кадешто клетката е изогенична на E. coli клетка

не-мутиран Tsp или е елиминиран мутиранTsp

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ellis, Mark and Humphreys, David Paul
(54) БАКТЕРИСКИ ВИД ЗА
РЕКОМБИНАНТНО ПРОТЕИНСКО

W3110, со исклучок на мутираниот Tsp ген и
опционално полинуклеотидна секвенца којашто
кодира протеин од интерес.
има уште 22 патентни барања

ИЗРАЗУВАЊЕ, КОЈШТО ИМА ПРОТЕАЗА

8

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 3/09/2019

(51) A 23B 4/01, A 23B 7/01, A 23B 9/04, A 23L

микробранова енергија, апаратурата (10)

3/01, A 23L 3/54, F 26B 15/18

coдржи:

(11) 9566
(21) 2018/737

(13) Т1
(22) 17/09/2018

процесна комора (24);
еден или повеќе микробранови генератори (26)

(45) 30/09/2019
(30) US201261727563P 16/11/2012 US

за создавање на микробранови коишто имаат
микробранова енергија;

(96) 18/11/2013 EP13854802.9
(97) 20/06/2018 EP2920533
(73) NuWave Research Inc. 4060 McConnell

и, еден или повеќе брановоди (42) адаптирани
за ограничување на микробрановата енергија

Drive Burnaby BC V5A 3A8, CA
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

околен простор, и да ја насочат во тесно поле
создадената микробранова енергија кон

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STROMOTICH, Terumi; BURGENER, Paul

материјалот;
се карактеризира со тоашто:

and STROMOTICH, Greg
(54) АПАРАТУРА И ПОСТАПКА ЗА

едниот или повеќе брановоди (42) се не-гасни
диелектрични брановоди (42) адаптирани за

ДЕХИДРАЦИЈА СО УПОТРЕБА НА

насочување на создадената микробранова

МИКРОБРАНОВО ЗРАЧЕЊЕ
(57) 1 Aпаратура (10) за испарување на

енергија кон материјалот преку краткотрајно
спојување на микробрановата енергија со

диелектрична супстанца од материјал,
испарливата диелектрична супстанца е

материјалот.
има уште 15 патентни барања

кон ваков еден или повеќе брановоди (42) и

предмет на испарување по изложувањето на
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) C 07D 401/04, C 07D 403/04, A 61K 31/443,

Ar1 е фенил или инданил и е супституиран со 0-

A 61P 25/28, A 61P 25/02, A 61P 25/16

3 супституенти избрани од цијано, хало, алкил,

(13) Т1
(22) 18/09/2018

халоалкил, и халоалкокси;
Ar2 е фенил супституиран со 1 OH супституент

(45) 30/09/2019
(30) US201461925363P 09/01/2014 US

и е исто така супституиран со 0-3 супституенти
избрани од цијано, хало, алкил, халоалкил, и

(96) 06/01/2015 EP15703328.3
(97) 22/08/2018 EP3092224
(73) Bristol-Myers Squibb Company

халоалкокси;
X е врска или C1-C3 алкилен;

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

прстенот A е азетидинил, пиролидинил,
пиперидинил, пиперазинил, хомопиперидинил,

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

или хомопиперазинил и е супституиран со 0-4
супституенти избрани од хало, алкил, хидрокси,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) MACOR, John E.; KING, Dalton; SHI,

или алкокси;
или негова фармацевтски прифатлива сол,

Jianliang; THOMPSON III, Lorin A.;

под услов да се исклучи следново соединение:

(11) 9570
(21) 2018/739

n е 1 или 2; и

THANGATHIRUPATHY, Srinivasan; WARRIER,
Jayakumar Sankara and ISLAM, Imadul
(54) СЕЛЕКТИВНИ NR2B АНТАГОНИСТИ
(57) 1 1.

Соединение со формула I

каде:

има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 257/04, C 07D 413/12, C 07D 401/12,

(54) ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ БУТЕРНА

C 07D 231/12, C 07D 417/12, C 07D 271/10, A
61K 31/42, A 61K 31/415, A 61K 31/41

КИСЕЛИНА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЛТА4Х

(11) 9591

(13) Т1

(21) 2018/741

(22) 18/09/2018

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

NH2

(45) 30/09/2019
(30) EP20130199138 20/12/2013 -- and
EP20140181155 15/08/2014 --

X1

(96) 18/12/2014 EP14833234.9
(97) 11/07/2018 EP3083564
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

X2

COR1

X3

R2

X4
Y

CH

(I)

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

назначено со тоа, што,

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BOLLBUCK, Birgit; MARKERT, Christian;

R1 е OH или NH2;
Y е O, S или CH2;

MILTZ, Wofgang and ROEHN, Till

X X2, X3 и X4 се N; или
X X2, X3 и X4 се селектирани од N, NH, C, CH и
10

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

O под услов да барем две од X X2, X3 или X4

хетероатоми селектирани од N, O и S; или 5 -

се N или NH;

10 член моно- или бицикличен хетероарил што

R2 е C1-C6 алкил опционално супституиран од
фенил; C3-C6 циклоалкил; фенил што е

содржи 1 до 4 хетероатоми селектирани од N,
O и S наведениот хетероарил што е

опционално супституиран од халоген, циано,
C1-C6 алкил опционално супституиран од

опционално супституиран од C1-C6 алкил
опционално супституиран од халоген, циано

халоген, C1-C6 алкокси, или 5 - 6 член
хетероарил прстен што содржи 1 до 3

или халоген.
има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 239/48,

назначено со тоа, што

C 07D 471/04, C 07D 403/12, C 07D 405/12, A
61K 31/506, A 61K 31/505

R1 е водород, C1-4алкил, циклопропил или C16алкокси, халоген, хидроксил, трифлуорометил,

(11) 9592
(21) 2018/742

(13) Т1
(22) 18/09/2018

R2 е C1-8алкил, (C1-4)алкокси-(C1-4)алкил, C37циклоалкил, C4-7хетероцикл, ароматичен,

(45) 30/09/2019

бицикличен хетероцикл, арилалкил,

(30) EP20110161595 08/04/2011 -(96) 10/04/2012 EP12712666.2

хетероарил, хетероарилалкил секое од нив е
опционално супституиран од еден или повеќе

(97) 18/07/2018 EP2694484
(73) Janssen Sciences Ireland UC Eastgate

супституенти независно селектирани од
халоген, хидроксил, амино, C1-6алкил, ди-(C1-

Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

6)алкиламино, C1-6алкиламино, C1-6алкил, C16алкокси, C3-6циклоалкил, карбоксилна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

киселина, карбоксилен естер, карбоксилен

(72) PIETERS, Serge, Maria, Aloysius;
RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; MC

амид, хетероцикл, арил, алкенил, алкинил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,

GOWAN, David; JONCKERS, Tim, Hugo, Maria;
LAST, Stefaan, Julien; EMBRECHTS, Werner and

нитрил,
R3 е C4-8алкил супституиран од хидроксил

VLACH, Jaromir
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ЗА

селектиран од групата составена од

ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ
(57) 1 Соединение со формулата (I)

има уште 6 патентни барања

или фармацевтски прифатлива сол,
таутомер(и), солват или полиморф на истото,
(51) F 16L 37/23, F 16L 37/56, F 16L 37/413, F
16L 37/32
(11) 9593
(21) 2018/743

(13) Т1
(22) 18/09/2018

(96) 10/11/2014 EP14798775.4
(97) 04/07/2018 EP3069066
(73) Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053
Brignano Gera d'Adda (BG), IT

(45) 30/09/2019

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

(30) IT2013MI01866 11/11/2013 IT
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(72) GATTI, Gianmarco; STUCCHI, Giovanni and

внатрешноста на куќиштето (291) на држачот во

TIVELLI, Sergio
(54) ПРИКЛУЧОК ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИД СО
РАМНА СТРАНА СО ПРЕДЕН ПРСТЕНЕСТ

форма на прстенеста навртка,

ЗАТВОРАЧ
(57) 1 Приклучок за пренос на флуид (100) кој

негово аксијално поместување во однос на
наведената прстенеста навртка (30),

што содржи најмалку две женски спојници со
рамна страна (47) вметнати во хидрауличен

наведениот надворешен склоп (53) понатаму
содржи чашка (41) поставена такашто при

доводен блок (1) кој што припаѓа на наведениот

употреба аксијално се лизга по држачот во

приклучок (100), и две соодветни машки
спојници (48), кој што во употреба може да

форма на прстенеста навртка (29), анведената
женска спојница (47) понатаму содржи преден

бидат споени со наведените женски спојници
(47), наведениот блок (1) вклучува најмалку

прстенест затворач (400, 500) кој што е
подржан од страна на прстенеста навртка (30)

една хидраулична линија (49) и дренажна
линија (50), и лост (4) заедно со запчаник (7)

спротивно на машката спојница (48) и има
деформабилен дел (40 501) кој што го спречува

адаптиран за ослободување на притисок од

навлегувањето на нечистотии во женската

комора (54) сместена во внатрешноста на
наведената женска спојница (47) и понатаму

спојница (47) доколку е одвоена од машката
спојница (48) или доколку е споена со машката

адаптиран за одвојување на машката спојница
(48) од женската спојница (47), наведената

спојница (48), и во чекорите на
спојување/одвојување, и деформабилниот дел

женска спојница (47) содржи вентил за
ослободување притисок (51) којшто при

(40 501) при употреба ротира во правец на
часовникот кон внатрешноста на женската

употреба ја става наведената комора (54) во

спојница (47) за време на спојувањето,

комуникација со дренажната линија (50),
кадешто женската спојница (47) понатаму

деформабилниот дел (40 501) ротира во правец
спротивен на часовникот кон надворешноста на

содржи склоп (60) поставен аксијално да се
лизга во внатрешноста на надворешниот склоп

женската спојница (47) и се лизга на машката
спојница (48) за време на одвојувањето,

(53) на самата женска спојница (47),
наведениот внатрешен склоп (60) содржи дно

приклучокот за пренос на флуид (100) е
поставен на тој начин што женската спојница

(35) и дршка (44) со рамна страна (441) од

(100) е одвоена од машката спојница (48),

спротива на внатрешноста на женската
спојница (47), кадешто дршката (44) и рамната

предниот прстенес затворач (400, 500)
пре-оптоварување на прстенестата навртка

страна (441) се интегрални една со друга, и
заптивка (43) којашто дефинира

(30), држачот во форма на прстенеста навртка
(29) и чашката (41), притоа затворајќи било кој

отвор (65) помеѓу заптивката (43) и дршката
(44), наведениот надворешен склоп (53) содржи

процеп кој што не дозволува навлегување на
нечистотии во женската спојница (47) заедно со

држач во форма на прстенеста навртка (29),

рамната страна (441) на дршката (44).

наведениот држач во форма на прстенеста
навртка (29) е поставен за да се озвозможи

прстенеста навртка (30) и најмалку еден
топчест затворач (32) поставен во

има уште 3 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) F 16K 11/18, F 16L 37/32, F 16L 37/56, F

најмалку една дренажна линија (50), и лост (4)

16L 37/23

заедно со запчаник (7) адаптиран за

(11) 9594
(21) 2018/744

(13) Т1
(22) 18/09/2018

ослободување на притисок од комора (54) во
внатрешноста на секој женска спојница (47) и

(45) 30/09/2019
(30) IT2013MI01865 11/11/2013 IT

адаптиран за одвојување на машката спојница
(48) од женската спојница (47), секоја женска

(96) 10/11/2014 EP14798774.7
(97) 27/06/2018 EP3069065
(73) Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053

спојница (47) содржи вентил за ослободување
притисок (51) којшто ја става наведената

Brignano Gera d'Adda (BG), IT

линија (50), наведениот запчаник (7) содржи прв
член (82), кој што делува на женската спојница

комора (54) во комуникација со дренажната

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GATTI, Gianmarco and TIVELLI, Sergio
(54) ПРИКЛУЧОК ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИД СО
НЕЗАВИСЕН ЗАПЧЕСТ ЧЛЕН ЗА

(47) од првата хидраулична линија, и втор член
(83), кој што делува на женската спојница (47)

ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРИТИСОК

втор член (82, 83) се независни така што

(57) 1 Приклучок за пренос на флуид (100) кој
што содржи најмалку две женски спојнице (47)

додека наведениот прв член (82) се поместува
со цел да делува на наведената прва

вметнати во хидрауличен доводен блок (1) кој
што припаѓа на наведениот приклучок (100), и

хидраулична линија со вртење на наведениот
лост (4) во една насока, наведениот втор член

две соодветни машки спојници (48), кој што
може да бидат споени со наведените женски

(83) останува во позиција на мирување, и
обратно, со ротација на наведениот лост (4) во

спојници (47), наведениот блок (1) вклучува

спротивната насока,

најмалку две хидраулични линии (49) и

наведениот прв и втор член (82, 83) имаат прв и

од втората хидраулична линија, се
карактеризира со тоа што наведениот прв и
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втор приклучен дел во облик на диск (82 831) со

дел (821) на првиот член (82) но, кој што е

прва и втора карика (822, 832), соодветно,

ослободен од првиот прстен (832) на вториот

наведените приклучни делови (82 831) се
поврзани со централна осовина (5)

приклучен дел (831), оставајќи го вториот
приклучен дел (831) на вториот член (83) во

контролирана преку ротацијата на лостот (4), со
помош на наведените карики (822, 832)

стационарна положба, додека, во другата
насока, го поместува вториот приклучен дел

кадешто централната осовина (5) е сместена со
ослободување, и со тоа што приклучокот за

(831) од вториот член (83) но, кој што е
ослободен од првата карика (822), оставајќи го

пренос на флуид е поставен со примена на

првиот приклучен дел (821) од првиот член (82)

притисок кон лостот (4) ротацијата на
централната осовина (5) е определена така да,

во стационарна положба.
има уште 3 патентни барања

во една насока, се поместува првиот приклучен

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00
(11) 9597

(13) Т1

(21) 2018/745

(22) 19/09/2018

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MEERPOEL, Lieven; ROUX, Bruno;
BERDINI, Valerio; ANGIBAUD, Patrick René;
QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; SAXTY,

(45) 30/09/2019
(30) GB20110018656 28/10/2011 GB and
US201161552888P 28/10/2011 US

Gordon and PONCELET, Virginie Sophie
(54) АНТИКАНЦЕРОГЕНИ

(96) 26/10/2012 EP12794745.5

ПИРИДОПИРАЗИНИ НАСПРОТИ

(97) 27/06/2018 EP2776435
(73) Astex Therapeutics Limited 436

ИНХИБИЦИЈАТА НА FGFR КИНАЗИ
(57) 1 Соединение со формула (I-A) или (I-B):

Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB
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водород или флуорин, p претставува 1 или
2 и X претставуваат O или S;
Y претставува -CR18=N-OR19 или -E-D;
D претставува 3 до 12 прстенест член
моноцикличен или бицикличен карбоциклил или
3 до 12 прстенест член моноцикличен или
бицикличен хетероциклил којшто содржи барем
еден хетероатом избран од N, O или S, кадешто
или

споменатиот карбоциклил и хетероциклил може
секој да биде опционално супституиран со еден
или повеќе (на пр. 2 или 3) R1 групи;
E претставува врска;
R1 претставува водород, хало, цијано, C16алкил, C1-6алкокси, -C(=O)-O- C1-6алкил, C24алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-

вклучувајќи било која негова таутомерна или
стереохемиска изомерна форма, кадешто

6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил
може опционално да биде супституиран со една

секој R2 е независно избран од хидроксил,
халоген, цијано, C1-4 алкил, C2-4алкенил, C2-4

или две хидроксилни групи, -NR4R5, C1-6алкил
супституиран со -O-C(=O)- C1-6алкил, C1-

алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил,

6алкил супституиран со -NR4R5, -C(=O)-NR4R5,
-C(=O)-C1-6алкил-NR4R5, C1-6алкил

хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC14алкокси, хидроксихалоC1-4алкил,

супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-

хидроксихалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC14алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил
може опционално да биде супституиран со една

C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со - S(=O)2халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

или две хидроксилни групи, хидрокси халоC1-

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран

4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил
супституиран со R13, C1-4алкил супституиран

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил

со -C(=O)-R13, C1-4алкокси супституиран со
R13, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -

супституиран со -NR12-S(=O)rNR14R15, R6, C16алкил супституиран со R6, - C(=O)-R6, C1-

C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со

6алкил супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC16алкил супституиран со R6, C1-6алкил

-NR7R8 , C1-4алкил супституиран со -C(=O)NR7R8, C1-4алкокси супституиран со -NR7R8,

супституиран со -Si(CH3)3, C1-6алкил
супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил

C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-NR7R8, NR7R8 и -C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи

супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2;

се сврзани за соседни јаглеродни атоми може
да бидат земени заедно за да формираат

R3 претставува хидроксил , C1-6алкокси,
хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси

радикал со формула:

супституиран со -NR10R1 C1-6алкил, C26алкенил, C2-6алкинил, халоC1-6алкил

-O-(C(R17)2)p-O-;
-X-CH=CH-;

опционално супституиран со - O-C(=O)-C16алкил, хидроксиC1-6алкил опционално

или -X-CH=N-; кадешто R17 претставува
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супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил,

кадешто секој C1-6алкил може опционално да

хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-6алкинил,

биде супституиран со една или две

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-6алкил, C16алкил супституиран со карбоксил, C1-6алкил

хидроксилни групи, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, -C(=O)-

супституиран со -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил
супституиран со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-

NR14R15, -C(=O)-O- C1-6алкил, -C(=O)-R13, C16алкил супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкилO-C(=O)-, C1-6алкил супституиран со C1-

6алкил супституиран со -S(=O)2-халоC16алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

6алкоксиC1-6алкил-C(=O)-, C1-6алкил

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -NH-

супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, C16алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил

може опционално да биде супституиран со една
или две хидроксилни групи или со -O-C(=O)-C1-

супституиран со -NH- S(=O)2-NR14R15, R13 или
C1-6алкил супституиран со R13;

6алкил, C2-6алкенил супституиран со C16алкокси, C2-6алкинил супституиран со C1-

R6 претставува C3-8 циклоалкил, C38циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член

6алкокси, C1-6алкил супституиран со R9 и

моноцикличен хетероциклил којшто содржи

опционално супституиран со -O-C(=O)-C16алкил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-R9,

барем еден хетероатом избран од N, O или S;
споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

C1-6алкил супституиран со хидроксил и R9, C26алкенил супституиран со R9, C2-6алкинил

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член
моноцикличен хетероциклил, опционално и

супституиран со R9, C1-6алкил супституиран со
- NR10R1 C2-6алкенил супституиран со -

секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5
супституенти, секој супституент независно е

NR10R1 C2-6алкинил супституиран со -NR10R1

избран од цијано, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил,

C1-6алкил супституиран со хидроксил и NR10R1 C1-6алкил супституиран со еден или

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-6алкил,
халоген, халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-

два халогени и -NR10R1 -C1-6алкил-C(R12)=NO-R12, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

6алкил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил,
C1-6алкил-O- C(=O)-, -NR14R15, -C(=O)-

NR10R1 C1-6алкил супституиран со -O-C(=O)NR10R1 -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

NR14R15,C1-6алкил супституиран со NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил

NR14R15, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил
супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил
супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C16алкил супституиран со -NR12-S(=O)2-C1-

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C16алкил супституиран со - S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил,
C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

NR12-S(=O)2NR14R15, R13, C1-6алкил

6алкил или C1-6алкил супституиран со -NH-

супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил
супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2;

S(=O)2-NR14R15;
R7 и R8 секој независно претставува водород,

R4 и R5 секој независно претставува водород,
C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил или C1-6алкоксиC1-

NR14R15, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил

6алкил;
R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-
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8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15,

член моноцикличен или бицикличен

халоC1-6алкил, хидроксиC1-6алкил,

хетероциклил којшто содржи барем еден
хетероатом избран од N, O или S, споменатиот

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C16алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил

C3-8циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, фенил,
нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или

може опционално да биде супституиран со една
или две хидроксил групи, R6, C1-6алкил

бицикличен хетероциклил секој опционално и
секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5

супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C16алкил, -C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-

супституенти, секој супституент независно е

халоC1-6алкил,-C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил,

избран од =O, C1-4алкил, хидроксил,
карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано,

C1-6алкил супституиран со - Si(CH3)3, -S(=O)2C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C14алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O)-,

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил
кадешто секој C1-4алкил може опционално да

халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

биде супституиран со една или две

NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран

хидроксилни групи, халоген, халоC1-4алкил,
хидроксихалоC1-4алкил, -NR14R15, -C(=O)-

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил
супституиран со карбоксил, или C1-6алкил

NR14R15, C1-4алкил супституиран со NR14R15, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15;
R12 претставува водород или C1-4алкил

NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-

опционално супституиран со C1-4алкокси;
R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4

4алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

до 6-член моноцикличен хетероциклил којшто

4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-4алкил,
C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

содржи барем еден хетероатом избран од N, O
или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил

4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2NR14R15, R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил

или моноцикличен хетероциклил е опционално
супституиран со 2 или 3 супституенти секој

супституиран со R13, фенил опционално
супституиран со R16, фенил C1-6алкил

независно избран од халоген, хидроксил , C16алкил, халоC1-6алкил, =O, цијано, -C(=O)-C1-

кадешто фенилот е опционално супституиран

6алкил, C1-6алкокси, или -NR14R15;

со R16, 5 или 6-член ароматичен
моноцикличен хетероциклил којшто содржи

R14 и R15 секој независно претставува
водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил

барем еден хетероатом избран од N, O или S
кадешто споменатиот хетероциклил е

опционално супституиран со супституент
избран од хидроксил , C1-4алкокси, амино или

опционално супституиран со R16;
или кога два од супституентите од R9 се

моно-или ди(C1-4алкил)амино;
R16 претставува хидроксил, халоген, цијано,

сврзани за истиот атом, може да бидат земени

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или-

заедно за да формираат 4 до 7-член заситен
моноцикличен хетероциклил којшто содржи

C(=O)NR14R15;
R18 претставува водород, C1-6 алкил, C3-8

барем еден хетероатом избран од N, O или S;
R10 и R11 секој независно претставува

циклоалкил, C1-4алкил супституиран со C3-8
циклоалкил;

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC16алкил, C1-6 алкил супституиран со -NR14R15,

R19 претставува водород; C1-6 алкил; C3-8
циклоалкил; C1-6алкил супституиран со -O-R20;
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- (CH2)r-CN; -(CH2)r-CONR20R21; -(CH2)r1-

6 алкил, C1-6алканол-(CH2)n-O-C1-6алкил, или

NR20R21; -(CH2)r1-NR20COR21 ; -(CH2)r1-

кога e сврзан за азотен атом R20 и R21 може

NR20-(CH2)s-SO2-R21; -(CH2)r1-NH- SO2NR20R21 ; -(CH2)r1-NR20CO2R21 ; -(CH2)r-

да биде земен заедно за да формира со
азотниот атом кон којшто тие се сврзани

SO2NR20R21; фенил опционално супституиран
со 2 , 3, 4 или 5 супституенти секој независно

моноцикличен заситен 4, 5 или 6-член прстен
којшто опционално содржи понатаму

избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси,
цијано или амино ; 5- или 6- член ароматичен

хетероатом избран од O, S или N;
n независно претставува цел број еднаков на 0,

моноцикличен хетероциклил којшто содржи

2, 3 или 4;

барем еден хетероатом избран од N, O или S,
споменатиот хетероциклил е опционално

s независно претставува цел број еднаков на 0,
2, 3 или 4;

супституиран со супституиран со 2 , 3 или 4
супституенти секој независно избран од

r независно претставува цел број еднаков на 2,
3, или 4;

халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или
амино; кадешто споменатиот C1-6 алкил и C3-8

r1 независно претставува цел број еднаков на
2, 3 или 4;

циклоалкил, може да биде опционално

N-негов оксид, негова фармацевтска

супституиран со една или повеќе R20 групи;
R20 и R21 независно претставува водород, C1-

прифатлива сол или негов солват.
има уште 21 патентни барања

(51) C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 401/14,
C 07D 405/14, C 07D 491/107, C 07D 413/14, C

(57) 1 Соединение со формула (1b):
или негова сол, каде што Q е опционално

07D 417/14, C 07D 471/04, A 61K 31/454

супституиран пет- или шест- или седум-член

(13) Т1
(22) 19/09/2018

хетероцикличен прстен кој содржи 2, 3 или 4
членови на хетероатомскиот прстен избрани од

(45) 30/09/2019
(30) GB20140002013 06/02/2014 GB and

N, O и S; каде што Q може да се супституира со
еден, два или три супституенти, кои може да се

GB20140016622 19/09/2014 GB
(96) 06/02/2015 EP15703826.6

изберат од R1 и/или R2 каде што R1 и R2 може
да бидат исти или различни или Q може да се

(97) 27/06/2018 EP3102568
(73) Heptares Therapeutics Limited BioPark
Broadwater Road Welwyn Garden City,

супституира со (L)-R10, (L)-R11 и (L)-R12, каде

Hertfordshire AL7 3AX, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

бром; цијано; оксо; хидрокси; OR15; NR15R16;
COR15; CSR15; COOR15; COSR15; OCOR15;

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CONGREVE, Miles Stuart; O'BRIEN, Michael

NR17COR15; CONR15R16; CSNR15R16;
NR17CONR15R16; R17COOR15; OCONR15R16;

Alistair; BROWN, Giles Albert; CANSFIELD, Julie

SR15; SOR15 и SO2R15; C1-6 неароматична

Elaine; PICKWORTH, Mark; RACKHAM, Mark
David; TEHAN, Benjamin Gerald and TEOBALD,

јаглеводородна група која опционално се
супституира со еден до шест атоми на флуор и

Barry John
(54) БИЦИКЛИЧНИ АЗА СОЕДИНЕНИЈА

каде што еден или два, но не сите, атоми на
јаглерод од јаглеводородната група може

КАКО МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРНИ М1
АНТАГОНИСТИ

опционално да се заменат со хетероатом
избран од O, N и S и негови оксидирани форми;

(11) 9598
(21) 2018/746

што L е врска или CH2 група; R10, R11 и R12 се
независно избрани од водород; флуор; хлор;

и опционално супституиран 5- или 6-член

18

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

прстен кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми

хетероарил група;

избрани од O, N и S и нивни оксидирани форми,

R8 се избира од водород; флуор; хлор;

каде што опционалните супституенти за
опционално супституираниот 5- или 6-член

бром; цијано; оксо; хидрокси; OR5; NR5R6;
COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6;

прстен се избираат од групата R8;
R1 се избира од водород; флуор; хлор;

NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5;
SOR5 и SO2R5; и C1-6 неароматична

бром; цијано; оксо; хидрокси; OR5; NR5R6;
COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6;

јаглеводородна група која е опционално
супституирана со еден до шест атоми на флуор

NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5;

и каде што еден или два, но не сите, атоми на

SOR5 и SO2R5; C1-6 неароматична
јаглеводородна група која е опционално

јаглерод од јаглеводородната група може
опционално да бидат заменети со хетероатом

супституирана со еден до шест атоми на флуор
и каде што еден или два, но не сите, атоми на

избран од O, N и S и нивните оксидирани
форми;

јаглерод од јаглеводородната група може
опционално да бидат заменети со хетероатом

R15, R16 и R17 се исти или различни,
или може да бидат споени заедно така што да

избран од O, N и S и нивните оксидирани

формираат прстен, и секоја е независно

форми; и опционално супституиран 5- или 6член прстен кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми

избрана од водород, неароматична C1-6
јаглеводородна група опционално

избрани од O, N и S и нивни оксидирани форми,
каде што опционалните супституенти за

супституирана со еден или повеќе атоми на
флуор и каде што еден или два, но не сите,

опционално супституираниот 5- или 6-член
прстен се избираат од група R8;

атоми на јаглерод од јаглеводородната група
може опционално да бидат заменети со

R2 се избира од водород; флуор; хлор;

хетероатом избран од O, N и S и нивни

бром; цијано; хидрокси; метокси; OR5; NR5R6;
COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6;

оксидирани форми; или група со формула
CH2N(Ra)COORb; или група со формула (L)-

NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5;
SOR5 и SO2R5; и C1-6 неароматична

R18 каде што L е врска или CH2 група и R18 е
опционално супституиран 5- или 6-член прстен

јаглеводородна група; или R1 и R2 може да се
споени меѓусебе така што да формираат 6-член

кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми избрани од
O, N и S и нивни оксидирани форми, каде што

споен ароматичен прстен;

опционалните супституенти за опционално

R5, R6 и R7 се исти или различни и
секоја независно се избира од водород,

супституираниот 5- или 6-член прстен се
избираат од групата R8;

неароматична C1-4 јаглеводородна група
опционално супституирана со еден или повеќе

R3 се избира од водород; флуор;
цијано; хидрокси; амино; и C1-9 неароматична

атоми на флуор, или група со формула
CH2N(Ra)COORb;

јаглеводородна група која е опционално
супституирана со еден до шест атоми на флуор

Ra се избира од водород и

и каде што еден, два или три, но не сите, атоми

неароматична C1-4 јаглеводородна група;
Rb неароматична C1-4 јаглеводородна

на јаглерод од јаглеводородната група може
опционално да бидат заменети со хетероатом

група која опционално е супституирана со една
или повеќе групи избрани од флуор; хлор;

избран од O, N и S и нивни оксидирани форми;
R4 е водородна или C1-6 неароматична

бром; цијано; хидрокси; метокси; амино; или
циклоалкил, хетероциклоалкил, арил

јаглеводородна група која е опционално
супституирана со еден до шест атоми на флуор
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и каде што еден или два, но не сите, атоми на

втора врска јаглерод-јаглерод, со тоа што кога е

јаглерод од јаглеводородната група може

присутна втора врска јаглерод-јаглерод, тогаш

опционално да бидат заменети со хетероатом
избран од O, N и S и нивни оксидирани форми;

R3 отсуствува.
има уште 14 патентни барања

и испрекинатата линија укажува на опционална
(a) на редукција на етил естар од A поради

(51) C 07C 303/22, C 07C 323/66, C 07C 319/24

добивање на (S) неопентил 3(11) 9599
(21) 2018/747

(13) Т1
(22) 19/09/2018

(бензилоксикарбониламино) 4-хидроксибутанат
на 1-сулфонат B;

(45) 30/09/2019
(30) EP20100306099 07/10/2010 --

(b) реакција на алкохолот B со
метансулфонскиот анхидрид или

(96) 07/10/2011 EP11769843.1
(97) 15/08/2018 EP2625163
(73) Quantum Genomics Tour Montparnasse

метансулфонил хлорид во присаство на база
поради добивање на (S) неопентил на 3-

33 Avenue du Maine 75015 Paris, FR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(метилсулфонилокси) бутан 1-сулфонатот C;
(c) реакција на мезилованиот алкохол C со

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) COQUEREL, Gérard; BALAVOINE, Fabrice;

калиум тиоацетат поради добивање на (S) 2(бензилоксикарбониламино) 4-

SCHNEIDER, Jean-Marie; COUVRAT, Nicolas;
MADEC, Jonathan; CARTIGNY, Yohann and

(неопентилоксисулфонил) бутил тиоацетат D;
(d) димеризација на D поради добивање на

PETIT, Marie-Noëlle
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА
(3S,3S') 4,4'-ДИСУЛФАНДИИЛБИС НА (3-

(3S,3S') неопентил 4,4'-дисулфандиилбис(3-

AМИНОБУТАН 1-НА СУЛФОНСКА
КИСЕЛИНА)

(e) депротекција на сулфонскиот естер и
аминските групи од E со мешање на E во

(57) 1 Постапката за приготвување на (3S,3S')
4,4'-дисулфандиилбис (3-aминобутан на 1-

рефлуксителната мешавина на
трифлуорооцетната киселина (TFA) и на

сулфонската киселина) oд (S) eтил 2-

анизол, поради добивање на (3S,3S') 4,4'-

(бензилоксикарбониламино) 4(неопентилоксисулфонил)на бутаноат A кој ги

дисулфанидиилбис на(3-aминобутан на 1сулфонската киселина).

опфаќа фазите:

има уште 13 патентни барања

(бензилоксикарбониламино) 4-

(бензилоксикарбониламино) бутан 1-сулфонат)
E; и
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(51) C 09D 5/28, C 09D 5/33, C 09D 7/00, G 09F

ПОСТАПКА ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА СЛОЈ НА

13/16

ЗАШТИТЕН ЛАК
(13) Т1
(22) 19/09/2018

(57) 1 Слојот (1) на заштитниот лак за табла за
прикажување на известувања, при што тој слој

(45) 30/09/2019
(30) DE201510104898 30/03/2015 DE and

(1) на заштитен лак е нанесен како провиден
надворешен слој на горната површина на лакот,

DE201510106819 30/04/2015 DE
(96) 05/11/2015 EP15193306.6

а слојот (1) на заштитен лак ја опфаќа горната
површина (4) со неправилно расподелени

(97) 18/07/2018 EP3075790
(73) Fritz Lange GmbH Südfeldstraße 3 31832
Springe, DE

точкасти испупчувања (3), при што тие

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

расподелени со честичките (7), назначен со
тоа, што слојот на заштитниот лак е нанесен

(72) Ilgay, Vedat
(54) ЗАШТИТЕН СЛОЈ НА ЛАК СО

како завршен слој на горната површина на
лакот на сообраќаен знак (15) или на рекламна

АНТИАДХЕЗИОНЕН ЕФЕКТ КАКО И

табла.

(11) 9600
(21) 2018/748

испупчувања (3) изведени на слој од лакот (2)
на слојот (1) на заштитниот лак се

има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 1/16, C 07K 14/52, C 07K 1/36
(11) 9601
(21) 2018/749

(73) Instituto Politecnico Nacional U.P. Adolfo

(13) Т1
(22) 19/09/2018

López Mateos Zacatenco, Del. Gustavo A.
Madero 07738 México D.F., MX

(45) 30/09/2019

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

(30) MX20110013852 16/12/2011 MX
(96) 17/12/2012 EP12857547.9
(97) 27/06/2018 EP2792685
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(72) ESTRADA PARRA, Sergio; ESTRADA

производ;

GARCÍA, Iris Citlati Elvira and PÉREZ TAPIA,

c) подвргнување на дијализиран производ од

Sonia Mayra
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

фаза (b) на серијска тангенцијална
ултрафилтрација, прво со прекин на 10 kDa, а

ДИЈАЛИЗАБИЛЕН ЕКСТРАКТ НА ЛЕУКОЦИТИ
(57) 1 Постапка за производство на фактор на

потоа со прекин на 1 kDa, поради добивање на
ултрафилтриран производ, при што тој

пренос, назначен со тоа,што ги опфаќа
следните фази:

ултрафилтрираниот производ добиен во фаза
(c) се подвргнува на течна хроматографија со

a) подвргнување на концентрат на леукоцити со

високи перформанси за исклучување по

пет пати повторен циклус на замрзнувањеодмрзнување, при што во секој циклус,

големина (SE-UPLC) поради негова
индентификација и квантификација при што

концентратот кој е замрзнат на -20°C во текот
на една недела, а потоа потполно одмрзнат,

споменатиот ултрафилтриран производ е
произведен во фаза (c) фактор на пренос кој

како би се добил производ на замрзнувањеодмрзнување;

има анти-пролиферативна активност, и при што
таа анти-пролиферативна активност на фактор

b) подвргнување на производ на замрзнување-

на пренос е испитана 3-(4,5-диметилтиазол-2-

одмрзнување од фаза (а) на дијализа со
примена на мембрана за дијализа со прекин на

ил)-2,5-со дифенилтетразолијум бромидно
испитување.

12 kDa, поради добивање на дијализиран

(51) A 61K 31/44, A 61K 31/4412, A 61K 31/616,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04
(11) 9602
(13) Т1

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WEBER, Olaf and ZIEGELBAUER, Karl
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД РЕГОРАФЕНИБ И
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА ЗА

(21) 2018/751

(22) 20/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) EP20120185852 25/09/2012 --

ТРЕТИРАЊЕ КОЛОРЕКТАЛЕН КАНЦЕР

(96) 23/09/2013 EP13770659.4
(97) 01/08/2018 EP2900269
(73) BAYER AG and Bayer Pharma
Aktiengesellschaft 51368 Leverkusen, DE and

(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи
регорафениб или метаболит на регорафениб

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

кој метаболит е селектиран од групата
составена од 4-[4-({[4-хлоро-3-
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флуорофенокси]-N-метилпиридин-2-

фенил]карбамоил}амино)-3-

карбоксамид 1-оксид, 4-[4-({[4-хлоро-3-

флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид 1-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3флуорофенокси]-N-(хидроксиметил)-пиридин-2-

оксид, и ацетилсалицилна киселина, или
хидрат, солват, или фармацевтски прифатлива

карбоксамид, 4-[4-({[4-хлоро-3(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

сол на истата, за употреба во терапијата на
колоректален канцер.

флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид и 4-[4({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)-

има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 473/16, C 07D 519/00, C 07D 473/34,

фурил, оксадиазолил, оксазолил, и пиримидил

C 07F 9/656 A 61K 31/522, A 61P 31/12
(11) 9603
(13) Т1

секој од истите е опционално супституиран од
еден или повеќе супституенти независно

(21) 2018/752

селектирани од халоген, хидроксил, C1-6 алкил,
C1-4 алкокси или C3-6 циклоалкил и R2 е арил2

(22) 20/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) EP20110188511 09/11/2011 --

или хетероциклил; назначено со тоа, што

(96) 08/11/2012 EP12784574.1
(97) 04/07/2018 EP2776439
(73) Janssen Sciences Ireland UC Eastgate
Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE

изразот арил2 вклучува фенил, нафтил,
антраценил и фенантренил, и е опционално

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

алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил, CО2R3,
халоген, хидроксил- C1-4 алкил-, NR6R7,

(72) MULLER, Philippe; RABOISSON, Pierre

C(О)R6, C(О)NR6R7, C1-4алкил-

Jean-Marie Bernard; EMBRECHTS, Werner; MC
GOWAN, David Craig; BONFANTI, Jean-François;

диетоксифосфорил или C1-4алкил-фосфонска
киселина, каде што R3 е селектиран од H и C1-

DOUBLET, Frédéric Marc Maurice and FORTIN,
Jérôme Michel Claude
(54) ДЕРИВАТИ НА ПУРИН ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

6 алкил, и R6 и R7 се секој независно
селектиран од H, C1-6-алкил и C1-4алкокси; и

(57) 1 Соединение со формулата (I)

хетероарил2 вклучува пиридил,

супституиран од еден или повеќе супституенти
независно селектирани од хидроксил, C1-6

каде што изразот хетероциклил се однесува на
тетрахидроpyran и хетероарил2. Изразот
тетрахидроизохинолинил, имидазопиридинил,
хинолинил, изохинолинил, пиразинил,
пиримидил, нафтиридинил, пиридазинил,
бензимидазолил, бензотиазолил, пиразолил,
тиазолил, имидазолил, индазолил.
Хетероарил2 е опционално супституиран од
еден или повеќе супституенти независно
селектирани од халоген, хидроксил, C1-6 алкил,
C1-4 алкокси, окси-C1-4алкиламин или

или фармацевтски прифатлива сол, солват или
полиморф на истото, назначено со тоа, што Y е
(C1-4) алкилен, R1 е селектиран од групата

пиролидинил-метанон.
има уште 3 патентни барања

составена од имидазолил, пиразолил, пиролил,
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(54) СМЕСИ ОД ГЕРМИНАТИВНО

(51) C 12N 1/00
(11) 9604

(13) Т1

СОЕДИНИНИЕ СО ИСУШЕНИ СПОРИ

(21) 2018/754

(22) 20/09/2018

(57) 1 Сува директна смеса која што содржи
спора на бактерија и L-амино киселина,

(45) 30/09/2019
(30) US201361849973P 06/02/2013 US
(96) 06/02/2014 EP14749483.5

кадешто бактеријската спора и L-амино
киселината заедно се сушат такашто

(97) 29/08/2018 EP2954041
(73) Envera LLC 220 Garfield Avenue West

бактеријската спора и are dried together such
that the bacterial spore and L-амино киселината

Chester, PA 19380, US

се одржуваат на приближна позиција се додека

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

не достигнат корист кон околината за нивен
раст.

(72) HASHMAN, Tommie, Eugene

има уште 14 патентни барања

(51) H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H

кодирани единици со пониска длабочина,

04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/136

екстрахирање, од податочниот тек, на

(13) Т1
(22) 20/09/2018

информација околу начинот на предвидување
на постојната кодирана единица којашто

(45) 30/09/2019
(30) KR20090102818 28/10/2009 KR

покажува внатрешен начин или меѓу начин и
информација околи тип на партиција која што

(96) 28/10/2010 EP15158612.0
(97) 19/09/2018 EP2899979
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,

покажува на димензија на предвидена единица
добиена од постојната кодирана единица и

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

кодиран блок која покажува дали
трансформациски резидуален блок добиен од

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

постојната кодирана единица вклучува најмалку
една не-нулти ефективен коефициент на

(72) Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han,
Woo-Jin
(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

трансформација;
кога ознаката за кодиран блок покажува дека

РЕЗИДУАЛЕН БЛОК
(57) 1 Апаратура за декодирање слика,

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент
на трансформација, добивање на ознаки за

апаратурата содржи:
Екстрактор конфигуриран за екстрахирање, од

ефективен коефициент за множество на
единици на фреквентен појас, кадешто

податочен тек, поделена информација на
постојна кодирана единица којашто покажува

ознаките за ефективен коефициент за
множество единици на фреквентен појас се

дали постојната кодирана единица е поделена

добиени од единиците со фреквентен појас

во кодирани единици со пониска длабочина,
кадешто постојната кодирана единица е

освен единица со прв фреквентен појас
кореспондентна на најнискиот фреквенетн појас

хиерархиски поделена од максимална кодирана
единица,

помеѓу множеството на единици со фреквентен
појас, множеството на единици со фреквентен

кога поделената информација на постојната
кодирана единица покажува дека постојната

појас е вклучено во трансформацискиот
резидуален блок;

кодирана единица не е повеќе поделена во

кога ознаката на ефективен коефициент на

(11) 9605
(21) 2018/755

добивање, од податочниот тек, ознака за

трансформацискиот резидуален блок вклучува
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единица со втор фреквенетн појас покажува на

не-нулти ефективни коефициенти на

единица со втор фреквентен појас којашто

трансформација коишто постојат во единицата

вклучува најмалку еден не-нулти ефективен
коефициент на трансформација, добивање на

со прв фреквентен појас и информација за
нивото на не-нулти ефективни коефициенти на

трансформациски коефициенти за единица со
втор фреквентен појас врз основа на значајна

трансформација коишто постојат во единицата
со прв фреквентен појас добиени од

мапа којашто ги покажува локациите на ненулти ефективни коефициенти на

податочниот тек;
декодер конфигуриран за изведба на инверзна-

трансформација коишто постојат во единицата

трансформација на трансформацискиот

на вториот фреквентен појас и информација за
ниво на не-нулти ефективни коефициенти на

резидуален блокнаведениот декодер е
конфигуриран за изведба на внатрешно

трансформација коишто постојат во единицата
на вториот фреквентен појас добиена од

предвидување и меѓу предвидување на
единицата за предвидување врз основа на

податочниот тек;
кога ознаката на ефективен коефициент на

информацијата за начинот за предвидување и
информацијата околу видот на партиција;

единицата со втор фреквентен појас покажува

кадешто единицата со втор фреквентен појас е

на единица со втор фреквентен појас којашто
не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен

една од множеството на едеиници со
фреквентен појас и различна од единицата со

коефициент на трансформација, определување
на трансформациски коефициенти на единици

прв фреквентен појас,
кадешто обликот на максималната кодирана

со втор фреквенетн појас како нула;
кога ознаката за кодиран блок покажува дека

единица е квадратен со ширина и должина во
износ од 2,

трансформацискиот резидуален блок вклучува

кадешто обликот на постојната кодирана

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент
на трансформација, добивање на

единица е квадрат, и
кадешто обликот на трансформацискиот

трансформациски коефициенти на единицата
со втор фреквентен појас врз основа на

резидуален блок е квадрат.

значајна мапа која ги покажува локациите на

(51) H 04N 19/82, H 04N 19/117
(11) 9606
(21) 2018/757

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129,

(13) Т1
(22) 20/09/2018

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR

(45) 30/09/2019
(30) KR20100031143 05/04/2010 KR

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

(96) 05/04/2011 EP15191963.6
(97) 19/09/2018 EP2999226

(72) ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and
SHLYAKHOV, Nikolay
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(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

пиксели, и секција кореспондентна на вкупниот

КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

опсег на вредности од ресторираните пиксели

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

која е униформно поделено во множество на
појаси, појасот е еден од множеството на

добивање, од податочен тек, информација за
типот на корекција на пикселни вредности;

појаси, вредноста на пикселот е во опсег на
пикселни вредности кои кореспондираат на

кога информацијата за корективен тип на
пикселни вредности укажува на еден појасен

појасот, множеството на компензациски
вредности кореспондира со множеството на

тип и ивичен тип, добивање на множество на

пјаси и компензацсиката вредност

компензирачки вредности од податочниот тек;
генерирање на вредности на пиксели од

кореспондира со појасот; и
кога информацијата за корективниот тип на

постоен блок со изведба на декодирање на
постојниот блок и генреирање на вредности од

пикселни вредности укажува на ивичен тип,
додавање на компензациска вредност, од

ресторираните пиксели од постојен блок со
изведба на деблокирачко-филтрирање на

множеството на компензацсики вредности, кон
пиксел кој коресподира на нивото на ивична

создадените вредности на пиксели од

вредност од ресторираните пиксели од постоен

постојниот блок;
кога информацијата за корективниот тип на

блок, кадешто нивото на ивична вредност е
определено врз основа на тоа дали вредноста

пикселни вредности укажува на појасен тип,
додавање на компензациска вредност, од

на пикселот (30) е поголема или помала од
вредноста на соседните ресторирани пиксели

множеството на компензацсики вредности, кон
пиксел во појасот од ресторираните пиксели од

(3 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38) по вертикала,
хоризонтала или дијагонала, множеството на

постојниот блок, кадешто вкупниот опсег на

компензациски вредности кореспондира со

вредности на ресторираните пиксели е од
минималната вредност од вредностите од

множетвото на нивоа на ивични вредности, и
компензациската вредност кореспондира со

ресторираните пиксели кон максимална
вредност од вредностите од ресторираните

нивото на ивична вредност од множеството на
нивоа на ивична вредност.

(51) A 61K 38/26, A 61P 3/10
(11) 9607
(13) Т1

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

(21) 2018/758

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(22) 21/09/2018

(45) 30/09/2019
(30) EP20130166205 02/05/2013 --

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAUERBERG, Per and NIELSEN, Flemming

(96) 02/05/2014 EP14721834.1
(97) 15/08/2018 EP2991671

Seier
(54) ОРАЛНО ДОЗИРАЊЕ НА GLP-1
СОЕДИНЕНИЈА
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(57) 1 Цврст состав којшто содржи GLP-1

барем 3 пати; и

пептид и засилувач за употреба како лек за

c) споменатиот состав е администриран така

орална администрација, кадешто

што односот помеѓу плазма полу-живот во
денови кај луѓе од споменатиот пептид и

a) споменатиот пептид има плазма полу-живот
кај луѓе од барем 60 часа;

дозирачки интервал во денови од споменатиот
состав е повеќе од 2:1.

b) споменатиот состав е администриран за

има уште 20 патентни барања

(51) C 12N 15/86, C 12N 7/00, A 61K 39/00
(11) 9572
(13) Т1

(57) 1 Варијанта на херпес симплекс вирус
(HSV) која опфаќа:

(21) 2018/1094

a. функционално неактивни ICP34.5 кодирачки
гени;

(22) 31/12/2018
(45) 30/09/2019

(30) US201161532335P 08/09/2011 US
(96) 07/09/2012 EP12830105.8

b. ген кој кодира US11 кој е оперативно поврзан
со моментално ран (IE) промотер;

(97) 24/10/2018 EP2753355
(73) New York University and Benevir
Biopharm Inc. 70 Washington Square New

c. интактен ендоген ген кој го кодира US11;

York, NY 10012, US and 2736 E. Baltimore
Street Baltimore, Maryland 21224, US

полипептид,
кадешто хетерологен TAP инхибиторен

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

полипептид е UL49.5 TAP инхибиторен
полипептид на херпес вирус, CMV US6

(72) MOHR, Ian J. and MULVEY, Matthew C.
(54) ОНКОЛOШКИ ХЕРПЕС СИМПЛЕКС
ВИРУС И НЕГОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

полипептид, или BNLF2a полипептид.

d. интактен ендоген ген кој го кодира Us12; и
e. ген кој кодира хетерологен TAP инхибиторен

има уште 32 патентни барања
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(54) ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА АНАЛОГ НА

(51) A 61K 31/7068, A 61K 9/28, A 61K 9/20
(11) 9525

(13) Т1

ЦИТИДИН И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА

(21) 2019/76

(22) 22/01/2019

УПОТРЕБА

(45) 30/09/2019

(57) 1 Фармацевтска композиција за употреба

(30) 157875 P 05/03/2009 US; 201145 P
05/12/2008 US and 53609 P 15/05/2008 US

во постапка на лекување на субјект кој има
карцином која опфаќа орално давање на

(96) 14/05/2009 EP09746975.3
(97) 28/11/2018 EP2299984
(73) CELGENE CORPORATION 86 Morris

фармацевтска композиција на субјект која се
состои од терапевтски ефикасна количина на 5-

Avenue Summit, NJ 0790 US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

композиција со моментално ослободување и
кадешто карциномот е акутна мијелогена

Николов 98, 1000, Скопје
(72) LAI, Mei; ETTER, Jeffrey, B. and

леукемија.
има уште 9 патентни барања

азацитидин, кадешто композицијата е

BACKSTROM, Jay, Thomas
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(51) C 23C 2/00, C 23C 2/40, C 23C 2/20, C 23C

од површината на металната лента;

2/06

детектирање на моментална закривеност на

(11) 9524
(21) 2019/100

(13) Т1
(22) 30/01/2019

металната лента (200) после напуштање на
садот (110) за обложување;

(45) 30/09/2019
(30) DE102014223819 21/11/2014 DE and

подесување на корекциски котур (160) кој е
сместен во садот (110) за обложувањ, со

DE102014225516 11/12/2014 DE
(96) 24/09/2015 EP15777639.4

металнатата лента (220) поради измазнување
на металната лента тогаш кога размерот на

(97) 21/11/2018 EP3221487
(73) Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE

моменталната закривеност го надминува

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

менува моменталната положба на металната
лента (200) во жлебот на уредот (120) за

(72) FONTAINE, Dominique
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

одувување;
назначена со следните чекори:

дозволениот праг на закривеност, при што
поставување на корекцискиот котур (160) ја

НА МЕТАЛНА ЛЕНТА

регулирање на моменталната положба

(57) 1 Постапка за обложувње на метална
лента (200) со материјал (300) за обложување

на металната лента (220) на зададената
посакувана средишна положба во

при што постапката ги опфаќа следните чекори:
спроведување на металната лента (200) која

жлебот (122) на уредот (120) за одувување со
преместување на уредот за одувување

треба да се обложи, низ сад (110) за
обложување, кој е наполнет со течен материјал

во рамнина попречна во однос на насоката
транспортот на металната лента;

(300) за обложување, при што материјалот за

на

кадешто подесената позиција на

обложување се лепи на површината на
метална лента која треба да се обложи; и

корекцискиотт котур (160) или нејзина промена
се детектира со уредот (165) за детекција на

спроведување на обложена метална лента
(200) низ жлеб (120) за одувување, кој е во

корекцискиот котур;
и кадешто при преместување на уредот (120) за

насока на транспорт (R) на металната лента
(200) поставен зад садот (110) за обложување

одувување се зема предвид подесената
позиција на корекцискиот котур (160).

поради одувување на вишок на компоненти на

има уште 5 патентни барања

сé уште течен материјал (300) за обложување
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(51) A 61K 38/17, A 61P 13/12
(11) 9514
(13) Т1
(22) 28/02/2019

(72) LU, Weining; FAN, Xueping and SALANT,
David, J.
(54) SLIT-ROBO СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА

(45) 30/09/2019
(30) US201261583379P 05/01/2012 US

ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ
НА БУБРЕГ

(96) 04/01/2013 EP13733786.1
(97) 05/12/2018 EP2800578
(73) Boston Medical Center Corporation
One Boston Medical Center Place Boston, MA

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
инхибитор ROBO2 кој инхибира ROBO2

02118, US

содржи фузионен полипептид, кој ги содржи

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

двата врзувачки домени Ig1 и Ig2 SLIT на
ROBO2 без интрацелуларен домен ROBO2.

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

има уште 6 патентни барања

(21) 2019/191

биолошка активност, назначен со тоа што
ROBO2 е растворлив протеин ROBO2 кој
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) C 07K 16/30, C 07K 16/40, C 07K 16/28, A
61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 39/00, A 61P

(72) Molldrem, Jeffrey and Sergeeva, Anna
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА

37/00, A 61P 35/00
(11) 9515

(13) Т1

УПОТРЕБА ВО ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА
РАК И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

(21) 2019/192

(22) 01/03/2019

(57) 1 Хуманизирано анти тело кое се врзува
за VLQELNVTV (SEQ ID бр.: 45) кога е врзан со

(45) 30/09/2019
(30) US 201261669967 P 10/07/2012 US and
US 201261702916 P 19/09/2012 US

HLA-A2 рецептор, наведеното антитело се
состои од варијабилна регија со тежок ланец

(96) 03/07/2013 EP16152641.3

која се состои од аминокиселинската секвенца

(97) 27/02/2019 EP3088421
(73) Board of Regents, The University of Texas

прикажана во SEQ ID бр.: 16, варијабилна
регија со лесен ланец која се состои од

System 210 West 7th Street Austin, TX 7870 US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

аминокиселински секвенци која е прикажана во
SEQ ID NOS: 19 или 20

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1- 1000, Скопје

има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/407, A 61P 25/16
(11) 9516
(13) Т1

(73) Prexton Therapeutics SA 14 Chemin des
Aulx

(21) 2019/193

(22) 01/03/2019

1228 Plan les Ouates, Geneva, CH

(45) 30/09/2019

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(30) EP20140182468 27/08/2014 -(96) 27/08/2015 EP15770814.0

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) POMEL, Vincent; CHARVIN, Delphine;

(97) 06/02/2019 EP3186257

MANTEAU, Baptiste and CONQUET, François
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(54) НОВ ДЕРИВАТ НА ХРОМОН ОКСИМ И
НЕГОВАТА УПОТРЕБА КАКО АЛОСТЕРЕН
МОДУЛАТОР НА МЕТАБОТРОПНИ
ГЛУТАМАТНИ РЕЦЕПТОРИ
(57) 1 Соединението од следната формула (I):

или неговата фармацевтски прифатлива сол
или солват.
има уште 11 патентни барања

(57) 1 Постапката за приредување на

(51) C 07D 249/08
(11) 9517
(21) 2019/194

(13) Т1
(22) 01/03/2019

тетраконазолот кој што ja има формулата (I),

(45) 30/09/2019
(30)
(96) 12/12/2014 EP14838925.7
(97) 12/12/2018 EP3230268
(73) ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21
20153 Milano, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BONETTI Roberto and ZANARDI Giampaolo
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ТЕТРАКОНАЗОЛ
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

или еден од неговите оптички активни изомери:

или еден од неговите оптички активни изомери,
на растворен или суспендиран во најмалку
еден органски растворувач, со
тетрафлуороетилен во присаство на вода и
некоја неорганска база, поради наградување на
спомнатиот тетраконазол кој што ја има
формулата (I) или еден од неговите оптички
активни изомери.
има уште 12 патентни барања

кои што опфаќаат реагирање на соединението
2-(2,4-дихлорофенил)-3-(1H-2,4-триазол-1ил)пропан-1-ил кое што ја има формулата (II),
мноштво самостојни-модули на елементите (2,
3, 4, 5), од кои секоја има надворешни

(51) B 01D 11/04, E 04B 1/00, C 22B 3/22, C 22B
3/02, B 65D 88/00, B 65D 90/14
(11) 9518

(13) Т1

димензии, цврстина и ракување и средства за

(21) 2019/195

(22) 01/03/2019

обезбедување (6) во согласност со стандардите
на транспортен контејнер, модул на модул на

(45) 30/09/2019
(30) FI20120005713 26/06/2012 FI
(96) 12/06/2013 EP13810326.2

самоносливи таложни елементи (2, 3, 4, 5), кој
содржи само-придржлива рамковна структура

(97) 12/12/2018 EP2872658
(73) Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9

(7) која има облик на правоаголен
паралелепипед со надворешни димензии и

02230 Espoo, FI

аголни делови (6) во согласност со превозот на

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

стандардните контејнери, наведените аголни
прицврстувања се прицврстени на секој агол на

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri;
VAARNO, Jussi and PAJALA, Jussi
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
СОЛВЕНТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА СЕТЛЕР И

рамковната конструкција и школка (8, 14, 15,
16), која е поддржана во рамковната

СОЛВЕНТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА СЕТЛЕР

сетлерите,

(57) 1 Постапка за производство на солвент на
екстракција со растворувач кој треба да се

- транспорт на модулите (2, 3, 4, 5) на местото
на инсталацијата како нормален товар со

користи во хидрометалургиски течни-течни
екстракциони процеси за одвојување на

транспортна опрема, како што се камиони,
приколки и контејнери, способни за ракување и

раствори помешани во дисперзија во различни
фази на растворање, назначен со тоа, што

транспортирање на стандардни компатибилни
единици за транспортниот контејнер и

методот ги опфаќа чекорите на:

- монтирање на модулите (2, 3, 4, 5) во

- производство на местото на производство,
како на пример во инженерска работилница,

комплетен сетлер на местото на инсталација.
има уште 27 патентни барања

конструкција (7) и формира барем дел од
протокот за решенијата што течат во
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(57) 1 Цврста форма на HCl сол од

(51) C 07D 401/04
(11) 9519

(13) Т1

(21) 2019/196

(22) 01/03/2019

Соединение (I-S):

(45) 30/09/2019
(30) US201261681484P 09/08/2012 US
(96) 08/08/2013 EP13753455.8
(97) 20/02/2019 EP2882737
(73) Celgene Corporation 86 Morris Avenue
Summit, NJ 0790 US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

каде што цврстата форма е Форма А кристална
форма што се карактеризира со XRPD образец

(72) LI, Ying; COHEN, Benjamin, M.; XU, Jean
and TRAVERSE, John, F.
(54) ЦВРСТА ФОРМА НА (S)-3-(4-((4МОРФОЛИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ)ОКСИ)-1-

кој што има врвови на приближ¬но 15.09, 15.94
и 22.30 степени 2Ɵ.
има уште 5 патентни барања

ОКСОИЗОИНДОЛИН-2-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6ДИОН ХИДРОХЛОРИД

(51) A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02
(11) 9520
(13) Т1

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

(21) 2019/197

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019
(30) US20100308056P 25/02/2010 US

(72) PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA, Jingpin
and VEMA-VARAPU, Chandra
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА АПИКСАБАН

(96) 24/01/2011 EP15190823.3
(97) 05/12/2018 EP3017811
(73) Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company 235 East

(57) 1 Таблета која содржи до 5 mg апиксабан
и фармацевтски прифатлив растворувач или
носач, при што таблетата може да се добие со

42nd Street New York, NY 10017, US and

процес кој се состои од чекори на:

Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH

(1) мешање на сировите материјали кои
34
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

содржат кристални апиксабан честички пред

(3) мешање на гранулите добиени во чекор (2)

гранулацијата;

со екстрагрануларни сирови материјали;

(2) гранулирање на сировите материјали од
чекорот (1) користејќи процес на сува

(4) компресирање на смесата од чекор (3) во
таблета; и

гранулација, каде што кристалните апиксабан
честички имаат D90 помала од 89 µm, како што

(5) филм обложување на таблетата од чекорот
(4).

е измерено со ласерско светлинско расејување;

има уште 10 патентни барања

(51) C 07D 493/14, A 61K 31/122, A 61K 31/336

формира карбонил група (=O);
R3 е водород или C1-6 алкил;

(11) 9521
(21) 2019/198

(13) Т1
(22) 04/03/2019

R4 и R5 се независно водород или -OR17; или
R4 и R5 заедно формираат двојна врска или

(45) 30/09/2019
(30) AU20130901359 18/04/2013 AU

епоксид (-O-);
R6 е водород или C1-6алкил;

(96) 17/04/2014 EP14784998.8

R7 е -OH или -OR18;

(97) 12/12/2018 EP2986615
(73) QBiotics Limited 7 Penda Street

R8 е -OH или -OR18; дава дека R7 и R8 не се
заедно OH;

Yungaburra, QLD 4872, AU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

R9 и R10 се независно избрани од водород и
C1-6алкил;

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) REDDELL, Paul Warren; GORDON, Victoria

R11 и R12 или R12 и R13 заедно формира
епоксид и групата што останува на R11 и R13 е

Anne; MOSELEY, Ryan; STEADMAN, Robert;

водород, -OH или -OR17

MOSES, Rachael Louise; BOYLE, Glen Mathew
and PARSONS, Peter Gordon
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА
ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА РАНА

R14 е водород или -R17;
R15 е водород или -R17;

(57) 1 5,6- или 6,7-епокси-тиглиан соединение
или негова фармацевтска прифатлива сол за

6 алкинил, -C(O)C1-6алкил, -C(O)C2-6алкенил
или -C(O)C2-6алкинил; R18 е C1-20алкил, -C2-

употреба во промовирање на заздравување на

20алкенил, -C2-20алкинил, -C(O)C1-20алкил, -

рана; кадешто 5,6- или 6,7-епокси-тиглиан
соединение е соединение со формула (I):

C(O)C2-20алкенил, -C(O)C2-20алкинил, C(O)циклоалкил, -C(O)C1-10алкилциклоалкил; -

R16 е водород или -R17;
R17 е водород, -C1-6алкил, -C2-6 алкенил, -C2-

C(O)C2-10алкенилциклоалкил, -C(O)C210алкинилциклоалкил, -C(O)арил, -C(O)C110алкиларил, -C(O)C2-10алкениларил, -C(O)C210алкиниларил, -C(O)C1-10алкилC(O)R19, C(O)C2-10алкенилC(O)R19, -C(O)C210алкинилC(O)R19, -C(O)C110алкилCH(OR19)(OR19), -C(O)C210алкенилCH(OR19)(OR19), -C(O)C210алкинилCH(OR19)(OR19), -C(O)C1кадешто

10алкилSR19, -C(O)C2-10алкенилSR19, C(O)C2-10алкинилSR19, -C(O)C1-

R1 е водород и R2 е -OR17; или R1 и R2 заедно

10алкилC(O)OR19, -C(O)C2-
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10алкенилC(O)OR19, -C(O)C210алкинилC(O)OR19, -C(O)C110алкилC(O)SR19, -C(O)C210алкенилC(O)SR19, -C(O)C210алкинилC(O)SR19,
алкил , алкенил

R19 е водород, -C1-10алкил, -C2-10алкенил, -

или

C2-10алкинил, циклоалкил или арил;
кадешто секоја алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил или арил група е опционално
супституирана; или геометриски изомер или

алкинил

стереоизомер или негова фармацевтска
прифатлива сол.
има уште 19 патентни барања

и

(51) C 07D 471/10, C 07D 401/06, A 61K 31/437,
A 61P 31/14
(11) 9522

(13) Т1

(21) 2019/199

(22) 04/03/2019

PARADOWSKI, Michael and GASCON SIMORTE,
Jose Miguel
(54) СПИРО-ИНДОЛИНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО И
ПРОФИЛАКСА НА РЕСПИРАТОРНА
СИНЦИТИЈАЛНА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА

(45) 30/09/2019
(30)
(96) 06/10/2015 EP15782033.3

(РСВ)

(97) 13/02/2019 EP3204375
(73) Reviral Limited Stevenage Bioscience

формула (I):

(57) 1 Соединение коешто е бензимидазол со

Catalyst Gunnels Wood Road Stevenage
Hertfordshire SG1 2FX, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LUNN, Graham; MATHEWS, Neil;
COCKERILL, Stuart; WARD, Simon;
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супституиран;
кадешто:

- Z е -N(R2)2;

- еден од X и Y е N атом или супституиран C
атом и другиот е CH;

- секој R2 е независно водород, C1-6 алкил, C26 алкенил или C2-6 алкинил, кадешто

- L е единечна врска или C1-3 алкилен;
- R1 е C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,

споменатиот алкил, алкенил и алкинил групи се
несупституирани или супституирани; и

3- до 10-член циклоалкил, 5- до 10-член
хетероциклил или 5- до 12- член хетероарил,

- m е 1;
или негова фармацевтска прифатлива сол.

секој од нив е несупституиран или

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616,
A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K

испорака на лек во дебелото црево кај субјект,
споменатата формулација содржи:

47/32
(11) 9523

(13) Т1

јадро и обложување на јадрото, јадрото содржи

(21) 2019/200

(22) 04/03/2019

лек и обложувањето содржи надворешен и

(45) 30/09/2019
(30) EP20120166110 30/04/2012 -- and

внатрешен слој,
кадешто надворешниот слој содржи смеса на

US201261640217P 30/04/2012 US
(96) 29/04/2013 EP13719543.4

прв полимерен материјал којшто е осетлив на
напад на колонска бактерија и втор полимерен

(97) 23/01/2019 EP2844220
(73) TILLOTTS PHARMA AG Baslerstrasse 15

материјал којшто има pH праг на pH 6 или
погоре, и

4310 Rheinfelden, CH

кадешто внатрешниот слој содржи трет

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

полимерен материјал којшто е растворлив во
интестинална течност или гастроинтестинална

(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos;
BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-

течност, споменатиот трет полимерен
материјал е поликарбоксилен киселински

Claude; BASIT, Abdul, Waseh; FREIRE, Ana,
Cristina and VARUM, Felipe, José, Oliveira
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ОДЛОЖЕНО

полимер којшто е барем парцијално
неутрализиран со барем 10% од карбоксилните

ОСЛОБОДУВАЊЕ

анјони.
има уште 14 патентни барања

киселински групи во формата на карбоксилатни

(57) 1 Формулација на лек со одложено
ослободување за орална администрација за
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(51) C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 401/12,

(6) C2-8 алкинил група,

C 07D 403/12, A 61K 31/4178, A 61K 31/454, A

(7) C1-6 алкокси група,

61K 31/4155, A 61P 3/10, A 61P 43/00
(11) 9558
(13) Т1

(8) C3-6 циклоалкил група,
(9) хало C1-6 алкил група,

(21) 2019/302

(10) хидрокси C1-6 алкил група,
(11) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,

(22) 08/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) JP20110188121 31/08/2011 JP and
US201161573433P 06/09/2011 US

(12) хало C1-6 алкокси C1-6 алкил група,
(13) C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкил група,

(96) 30/08/2012 EP17157922.0

(14) хало C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкил

(97) 27/02/2019 EP3199533
(73) Japan Tobacco Inc. 2-1 Toranomon 2-

група,
(15) хало C1-6 алкиламино C1-6 алкил група,

chome, Minato-ku Tokyo 105-8422, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(16) C3-6 циклоалкилC2-6 алкинил група,
(17) хало C1-6 алкокси група,

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) UENO, Hiroshi; OGOSHI, Yosuke; MOTODA,

(18) карбокси C1-6 алкокси група,
(19) C1-6 алкилсуфанил група,

Dai; UEYAMA, Kazuhito; MIURA, Tomoya;

(20) C1-6 алкилсулфонил група,

NAGAMORI, Hironobu; IWAYAMA, Toshihiko;
SUZAWA, Koichi; TAKAHASHI, Akihiko and

(21) хало C1-6 алкилсулфонил група,
(22) C1-8 алкилкарбонил група,

SUGIMOTO, Kazuyuki
(54) ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЕ И НИГОВА

(23) C1-6 алкоксикарбонил група,
(24) група претставена со Формулата:

ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение или негова фармацевтска
прифатлива сол претставена со општата
формула [Ib]:

кадешто
R5 е
(a) водороден атом или
(b) C1-6 алкил група, и
кадешто

R6 е

прстен Cy е
(1) C6-10 арил,

(a) C1-6 алкил група или
(b) хало C1-6 алкил група,

(2) C3-8 циклоалкил или
(3) C3-8 циклоалкенил,

(25) заситен хетероциклил C1-6 алкил група
(заситен хетероциклил е од 4-член до 6-член

n1 е 0, 2, 3 или 4,
R1a е

заситен хетероциклил којшто има 1 до 2
хетероатоми избрани од азот, кислород, и

(1) халоген атом,

сулфур) или

(2) хидрокси,
(3) карбокси,

(26) заситен хетероциклил окси C1-6 алкил
група (заситениот хетероциклил е од 4-член до

(4) C1-6 алкил група,
(5) C2-8 алкенил група,

6-член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2
хетероатоми избрани од азот, кислород, и
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сулфур),

хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми

под услов кога n1 е 2, 3 или 4, R1a секој е

избрани од азот, кислород, и сулфур),

истиот или различен,
R2a е

(s) C3-8 циклоалкокси група,
(t) C1-6 алкоксикарбонилокси група и

(1) C1-8 алкил група,
(2) C3-8 циклоалкил C1-6 алкил група,

(u) C1-6 алкилсулфонилгрупа), или
(10) заситен хетероциклил група (заситениот

(3) C6-10 арил C1-6 алкил група,
(4) заситен хетероциклил C1-6 алкил група

хетероциклил е од 4-член до 6-член заситен
хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми

(заситениот хетероциклил е од 4-член до 6-

избрани од азот, кислород, и сулфур, и е

член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2
хетероатоми избрани од азот, кислород, и

опционално супституиран со 1 до 4 C1-6 алкил
групи), и

сулфур),
(5) C3-8 циклоалкил група,

прстен Cya е група избрана од
(1) група претставена со Формулата:

(6) хало C1-6 алкил група,
(7) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,
(8) хало C3-8 циклоалкил група,
(9) C6-10 арил група (C6-10 арил група е
опционално супституиран со 1 до 4
супституенти избрани од
(a) халоген атом,

кадешто

(b) хидрокси,
(c) C1-6 алкил група,

m2 е 2 или 3,
m3 е 2 или 3,
n3 е 1 или 2,

(d) C2-8 алкенил група,
(e) C2-6 алкинил група,
(f) C1-6 алкокси група,

(2) група претставена со Формула:

(g) хало C1-6 алкил група,
(h) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,
(i) хало C1-6 алкокси група,
(j) хидрокси C1-6 алкокси група,
(k) C1-6 алкокси C1-6 алкокси група,
(l) карбокси C1-6 алкокси група,
(m) C6-10 арил C1-6 алкокси група,
(n) C1-6 алкилсуфанил C1-6 алкокси група,
(o) C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкокси група,

кадешто
m4 е 0, 2 или 3,

(p) C6-10 арил C1-6 алкокси C1-6 алкокси група,
(q) заситен хетероциклил C1-6 алкокси група

m5 е 0, 1 или 2,

(заситениот хетероциклил е од 4-член до 6под услов кога збир од m4 и m5 е 1 или повеќе,

член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2
хетероатоми избрани од азот, кислород, и

(3) група претставена со Формулата:

сулфур, и е опционално супституиран со 1 до 2
C1-6 алкил групи),
(r) заситен хетероциклил окси група (заситениот
хетероциклил е 4-член до 6-член заситен

39

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

кадешто
m4 е 0, 2 или 3,
m5 е 0, 1 или 2,

кадешто
m8 е 1 или 2,

под услов кога збир од m4 и m5 е 1 или повеќе,
(4) група претставена со Формулата:

m9 е 1 или 2, и
(7) група претставена со Формулата:

кадешто
m6 е 0, 1 или 2,

кадешто

m7 е 0, 1 или 2,
под услов кога збир од m6 и m7 е 1 или повеќе,

m8 е 1 или 2,
m9 е 1 или 2,
n2 е 0, 2, 3 или 4,

(5) група претставена со Формулата:

R3a е
(1) хидрокси,
(2) C1-6 алкил група или
(3) хидрокси C1-6 алкил група,
под услов кога n2 е 2, 3 или 4, R3a секој е
истиот или различен,
R3b е
(1) хидрокси,
(2) C1-6 алкил група (којашто опционално
формира C3-6 циклоалкил група заедно со
јаглеродот кон којшто таа е сврзана и

кадешто
m6 е 0, 1 или 2,
m7 е 0, 1 или 2,

соседниот јаглерод) или
(3) хидрокси C1-6 алкил група, или
(4) кога два R3b се сврзани за истиот јаглерод,

под услов кога збир од m6 и m7 е 1 или повеќе,
(6) група претставена со Формулата:

тие опционално формираат C3-6 циклоалкил
група заедно со јаглеродот кон којшто тие се
сврзани,
под услов, кога n2 е 2, 3 или 4, секој R3b е
истиот или различен, и
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R4b е

(4) хало C1-6 алкил група или

(1) водороден атом,

(5) C1-6 алкокси C1-6 алкил група.

(2) C1-6 алкил група,
(3) карбокси C1-6 алкил група,

има уште 20 патентни барања

(51) C 22C 21/10, C 22F 1/053
(11) 9559
(13) Т1

(57) 1 Легурата на алуминиум која што опфаќа
8.9 - 9.2 mas.% Zn, 0.2 - 2.1 mas.% Cu, 2.2 - 2.4

(21) 2019/303

(22) 08/04/2019

mas.% Mg, 0.18 - 0.23 mas.% Fe, 0.09 - 0.12

(45) 30/09/2019
(30) US201562248796P 30/10/2015 US and

mas.% Si, 0.05 - 0.15 mas.% Zr, 0.04 - 0.09
mas.% Mn, 0.03 - 0.09 mas.% Cr, 0.01 - 0.02

US201662326858P 25/04/2016 US
(96) 28/10/2016 EP16834065.1

mas.% Ti, и до 0.15 mas.% на нечистотии, со
остаток како на Al, при што таа легура на

(97) 13/03/2019 EP3265595
(73) Novelis, Inc. 3560 Lenox Road, Suite 2000

алуминиумот понатаму опфаќа до 0.20 % од
еден или повеќе од Mo, Nb, Be, B, Co, Sn, Sr, V,

Atlanta, GA 30326, US

In, Hf, Ag, Sc, и Ni или

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

понатаму опфаќа до 0.10 % на некој редок
земјан елемент одбран од групата која што ја

(72) KAMAT, Rajeev G.; CHAKRABARTI, Dhruba
J.; MOHANTY, Rashmi Ranjan; KULKARNI, Rahul

сочинуваат Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd,
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, и Lu.

Vilas; BENDZINSKI, Duane E. and TIMM, Juergen
(54) 7XXX ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ СО

има уште 19 патентни барања

ВИСОКА ЧВРСТИНА И ПОСТАПКИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ

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

(51) C 07C 233/8 C 07C 235/42, C 07D 401/12, C
07D 215/52, C 07D 405/04, C 07D 213/81
(11) 9560
(21) 2019/304

(13) Т1
(22) 09/04/2019

(72) BLANCO-PILLADO, Maria-Jesus; VETMAN,
Tatiana Natali; SCHIFFLER, Matthew Allen;

(45) 30/09/2019
(30) US201361916824P 17/12/2013 US

YORK, Jeremy Schulenburg; MANNINEN, Peter
Rudolph and WARSHAWSKY, Alan M.
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ДИМЕТИЛБЕНЗОЕВА

(96) 11/12/2014 EP14827908.6

КИСЕЛИНА

(97) 13/03/2019 EP3083554
(73) Eli Lilly & Company Lilly Corporate Center

(57) 1 Соединение избрано од:

Indianapolis, IN 46285, US
3-[[6-(3-бензодиоксол-5-ил)-3-метил-пиридин-241
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карбонил]амино]-2,4-диметил-бензоева

3-[[3-(3-хлорофенил)нафтален-1-

киселина;

карбонил]амино]-2,4-диметил-бензоева

3-[[6-[3-(хидроксиметил)фенил]-3-метилпиридин-2-карбонил]амино]-2,4-диметил-

киселина;
или негова фармацевтска прифатлива сол.

бензоева киселина; и

има уште 8 патентни барања

(51) B 23K 1/00, B 23K 35/28, B 23K 35/00, B

(72) BECKER, Andreas; BORN, Thomas;

23K 1/20

GARCIA-JUAN, Placido; OTTMANN, Alfred and

(11) 9561
(21) 2019/305

(13) Т1
(22) 09/04/2019

SWIDERSKY, Hans-Walter
(54) АНТИКОРОЗИВЕН ФЛУКС

(45) 30/09/2019
(30) EP08169856 25/11/2008 --

(57) 1 Постапка за зголемување на отпорноста
на корозија на залемени делови направени од

(96) 20/11/2009 EP09755914.0
(97) 09/01/2019 EP2370228
(73) Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20

алуминиум или легури на алуминиум против
корозија предизвикана од контактот со вода или

30173 Hannover, DE

е модифициран флукс за лемење со алуминиум
кој содржи основен флукс и Li катјони каде што

водени состави назначено со тоа, што нанесен

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

основниот флукс содржи еднакво на или
помалку од 5 % од тежината K3AlF6.
има уште 14 патентни барања
(57) 1 Модифициран флукс за лемење со
алуминиум кој содржи основен флукс кој

(51) B 23K 1/19, B 23K 103/10, B 23K 35/36, B
23K 35/362, F 28F 21/08
(13) Т1
(22) 09/04/2019

содржи K2AlF5 или негов претходник кој
формира K2AlF5 за време на лемење

(45) 30/09/2019
(30)

селектиран од групата составена од калиум
флуорозинкати и K2SiF6, и Li3AlF6 во количина

(96) 10/02/2010 EP10703646.9

која одговара на 80 % до 120 % од количината

(97) 09/01/2019 EP2533937
(73) Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20

која е стехиометриски потребна да се
конвертираат сите K2AlF5 до K2LiAlF6 за време

30173 Hannover, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

на лемење, назначено со тоа, што
модифицираниот флукс содржи еднакво на или

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BECKER, Andreas; BORN, Thomas;

помалку од 2% од тежината K3AlF6 и
моларниот однос на Li3AlF6 и K2AlF5 присутен

GARCIA-JUAN, Placido; OTTMANN, Alfred and

во флуксот или формиран од претходникот за

SWIDERSKY, Hans-Walter
(54) ФЛУКС ШТО ФОРМИРА

време на лемење е 0.2:1 до 0.3:1.
има уште 11 патентни барања

(11) 9562
(21) 2019/306

НЕРАСТВОРЛИВ ОСТАТОК ОД ЛЕМЕЊЕ
(51) G 01N 33/48, G 01N 33/50, C 12Q 1/56
(11) 9563

(13) Т1

(21) 2019/307

(22) 09/04/2019

(96) 17/01/2014 EP14740167.3
(97) 09/01/2019 EP2946206
(73) Dyax Corp. 300 Shire Way Lexington, MA
0242 US

(45) 30/09/2019
(30) US201361754600P 20/01/2013 US
42
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

функционален C1-INH што се врзува за

бр.15a-13,1000 Скопје

реагенсот за заробување; назначено со тоа,

(72) JOSEPH, Kusumam and KAPLAN, Allen, P.
(54) ПРОЦЕНА, АНАЛИЗИ И ТРЕТМАН НА

што реагенсот за заробување содржи:
и) активна форма на Фактор XII, или C1-INH-

ПКАЛ-ПОСРЕДУВАНИ НАРУШУВАЊА
(57) 1 Метода, која содржи:

врзувачки фрагмент на истото,
ии) активна форма на плазма каликреин, или

контактирање примерок составен од плазма
протеаза C1 инхибитор (C1-INH) со реагенс за

C1-INH-врзувачки фрагмент на истото, или
иии) комбинација од и) и ии).

заробување, кој е имобилизиран на супстрат, и

има уште 12 патентни барања

мерење во примерокот на ниво на

(54) ФОРМУЛАЦИИ ОД АНТИ-EGFR

(51) A 61K 9/19, A 61P 35/00
(11) 9564
(21) 2019/308

(13) Т1
(22) 09/04/2019

АНТИТЕЛО ЛЕК КОЊУГАТ
(57) 1 Лиофилизирана формулација што

(45) 30/09/2019
(30) US201361790490P 15/03/2013 US

содржи анти-Рецептор на Епидермален Фактор
на Раст (EGFR) антитело лек коњугат (ADC),

(96) 14/03/2014 EP14722450.5

шеќер, хистидин, и сурфактанс, назначено со

(97) 09/01/2019 EP2968588
(73) AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland

тоа, што наведениот анти-EGFR ADC содржи
анти-EGFR антитело коњугирано за ауристатин,

GmbH & Co. KG 1 North Waukegan Road North
Chicago, IL 60064, US and Max-Planck-Ring 2a

каде што анти-EGFR антителото содржи
променлив регион од тежок ланец што содржи

65205 Wiesbaden, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

региони што одредуваат комплементарност
(CDRи) што ги содржат секвенците на амино

индустриската сопственост ЖИВКО

киселина претставени во СЕК ИД БРИ: 15, 16, и

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

17, и содржи променлив регион од лесен ланец
што содржи CDRи што ги содржат секвенците

(72) TSCHOEPE, Markus; KALETA, Katharina
and KUMAR, Vineet

на амино киселина претставени во СЕК ИД
БРИ: 20, 2 и 22.
има уште 25 патентни барања
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(51)
(11) 9557
(21) 2019/309

нуклеинска киселина од тест примерок од
(13) Т1
(22) 09/04/2019

бремена жена, и чии делови се избрани од
различни геномски сетови, геномски сетови кои

(45) 30/09/2019

имаат секвенци со однапред одредена

(30) US201361838048P 21/06/2013 US
(96) 20/06/2014 EP14739000.9

должина, сетови со променлива величина,
погледи базирани на точки на измазнета мапа

(97) 30/01/2019 EP3011051
(73) Sequenom, Inc. 3595 John Hopkins Court

на покриеност, и нивни комбинации.
(b) конвертирање, со помош на микропроцесор,

San Diego, CA 9212 US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

на бројот на отчитани секвенци мапирани на
секој дел во фракција на специфичен дел од

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

феталната нуклеинска киселина според фактор

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

на пондерирање независно поврзан со секој
дел, на тој начин обезбедувајќи проценка на

(72) KIM, Sung, K.; HANNUM, Gregory; GEIS,
Jennifer and DECIU, Cosmin
(54) МЕТОД ЗА НЕИНВАЗИВНА ПРОЦЕНКА
НА ГЕНЕТСКИ ВАРИЈАЦИИ

феталната фракција за тест примерокот врз
основа на факторите на пондерирање, каде

(57) 1 Метод за проценка на фракција од

фракција од фетална нуклеинска киселина за

фетална нуклеинска киселина во тест примерок
од бремена жена, кој вклучува:

секој од повеќе примероци во сетот за обука, и
(2) бројот на отчитани секвенци мапирани на

(а) добивање број на отчитани секвенци
мапирани на деловите на референтниот геном,

секој дел за повеќе примероци; и
(c) проценка на фракција од фетална

при што отчитаните секвенци се отчитани
секвенци од циркулирачката безклеточна

нуклеинска киселина за тест примерокот врз

секој од факторите на пондерирање е одреден
од прилагоден однос за секој дел помеѓу (а)
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основа на проценки од фетална фракција на

има уште 13 патентни барања

специфичен дел.

(57) 1 Уред за васкуларно филтрирање кој што

(51) A 61F 2/86, A 61F 2/01
(11) 9556
(21) 2019/310

(13) Т1
(22) 10/04/2019

се состои од потпорна рамка и елементи на
филтерот, при што елементите на филтерот

(45) 30/09/2019

(765, 785, 904, 906) се протегаат од потпорната

(30) US 201261675515 P 25/07/2012 US
(96) 24/07/2013 EP16180444.8

рамка кон краевите на елементот на филтерот
формирајќи врв (767, 905) на кој што тие се

(97) 30/01/2019 EP3106127
(73) Novate Medical Limited First Floor, Block

взаемно поврзани,
каде што споменатиот врв е поставен на или

1 Galway Technology Park Parkmore, Galway,

близу до централната оска на уредот за

IE
(74) Друштво за застапување од областа на

васкуларно филтрирање; и каде што
потпорната рамка има проксимален обрач (76

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

78 901), дистален обрач (763, 784, 903), и
приклучни потпирачи (762, 782, 902),

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GILSON, Paul; HORAN, Steven; KEATING,

што се карактеризира со тоа што, дисталниот
обрач содржи:

Karl; RYAN, Damien; O'GORMAN, Jacqueline;

низа на потпирачи во форма на V (766, 784,

BATEMAN, Paul; KEEGAN, Martin and
BRODERICK, Declan
(54) УРЕД ЗА ВАСКУЛАРНО ФИЛТРИРАЊЕ

903) и продолжни потпирачи (764, 902) кои што
ја повр¬зу¬ва¬ат низата на споменати
потпирачи во форма на V со приклучните
потпирачи (762, 782, 902) и ка¬де што
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потпирачите во форма на V не се директно

има уште 14 патентни барања

взаемно поврзани.

(51) C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A
61K 38/17
(11) 9555
(21) 2019/311

(72) LI, Yi; JAKOBSEN, Bent Karsten and
VUIDEPOT, Annelise Brigitte
(54) БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ

(13) Т1
(22) 10/04/2019

(57) 1 Бифункционална молекула која што

(30) 0908613 20/05/2009 GB

содржи полипептиден врзувачки партнер
специфичен за даден pMHC епитоп, и имун

(96) 19/05/2010 EP16176246.3

ефектор полипептди, при што N-завршетокот на

(97) 23/01/2019 EP3112376
(73) Immunocore Ltd. 101 Park Drive Milton

pMHC врзувачкиот парт¬нер е поврзан за Cзавршетокот на имуниот ефектор полипептид,

Park Abingdon OX14 4RY Oxfordshire, GB

каде што полипептидниот вр¬зу¬вачки партнер
е антитело.

(45) 30/09/2019

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

има уште 11 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(2) органски силиконски тип на сурфактант
претставен со формулата (I):
(51) A 01N 25/04, A 01N 43/40, A 01P 7/00
(11) 9554
(13) Т1
(21) 2019/312

(22) 10/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) JP20120267685 06/12/2012 JP
(96) 05/12/2013 EP13812184.3
(97) 13/02/2019 EP2928298
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. 3-15 Edobori
1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002,

кадешто R1 е органска група претставена со

JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

кадешто R2 е не-супституирана или
супституирана C2-6 алкилен група, R3 е

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) IWASA, Mitsugu; SANO, Mitsuo; OKADA,

водород, не-супституирана или супституирана
C1-6 алкил група или ацетил група (-COCH3),

Takashi; OKUMURA, Yasuhiro and KOBAYASHI,

Me е метил група, x е цел број од 0 до 15, и y е

Yusuke
(54) МАСЛО-БАЗИРАНА ПЕСТИЦИДНА

цел број од 0 до 10, m е цел број од 0 до 10, и n
е цел број од 1 до 10, и (3) барем еден масло-

СУСПЕНЗИЈА

базиран разредувачки агенс избран од групата
составена од растително масло и негово

следната формула (II):
-R2-O-(C2H4O)x-(C3H6O)y-R3 (II)

(57) 1 Масло-базирана пестицидна суспензија
којашто содржи (1) флоникамид или негова сол,

алкилирано масло.
има уште 9 патентни барања

(51) C 07D 495/04, C 07D 519/00, A 61K 31/54 A

каде што

61K 31/5377, A 61K 31/519, A 61P 43/00, A 61P
35/04, A 61P 35/00, A 61P 35/02

X е сулфурен атом;
У еСН;

(11) 9552
(21) 2019/313

(13) Т1
(22) 11/04/2019

К.1 е Сј_6 алкилна група, опционално заменета
со халоген атом(и);

(45) 30/09/2019

Кг е

(30) 2010031899 17/02/2010 JP and
2010131950 09/06/2010 JP

(1) С].б алкилна група, опционално заменета со
од 1 до 3 супституенти, избрани од

(96) 16/02/2011 EP11744685.6
(97) 10/04/2019 EP2540728
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,

(а)
моноциклична неароматична
хетероциклина група со 4-7 членови која, како

Osaka 541-0045, JP

атоми избрани од кислороден атом, сулфурен

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

атом и азотен атом опционално заменети со од
1 до 3 супституенти, избрани од

(72) HOMMA, Misaki; MIYAZAKI, Toru; OGURO,
Yuya and KURASAWA, Osamu
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ

(1) халоген атом,
(п) хидроксилна група,

атом од кој се состои прстенот, покрај
јаглеродни атоми, содржи од 1 до 4 хетеро

(57) 1 . Соединение претставено со формула:

(ш) С16 алкилна група, опционално заменета со
од 1 до 3 супституенти, избрани од

о

(аа) халоген атом,
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(бб) хидроксилна група,

атом и азотен атом, и (дд) хидроксилна група,

(вв) С1.6 алкокси група, и
(гг) С6 14 арилна група, опционално заменета
со од 1 до 3 СЈ 6 алкилни групи,
(IV)
(V)

(И) моноциклична неароматична хетероциклина
група со 4-7 членови која, како атом од кој се

С1-6 алкокси група,
Сб-н арилна група, опционално

состои прстенот, покрај јаглеродните атоми,
содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од

заменета со од 1 до 3 халогени атоми,
(у1)Сб-14 арилокси група,

кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом
опционално заменети со од 1 до 3 С7.13

(у11)С1_6 алкокси-карбонилна група,

аралкилни групи,

(VIII) С]_б алкил-карбонилна група,
(јх) цијано група,

(ш)

(\) Сб-14 арилсулфонилна група,
(х1)карбокси група,

3 С1.6 ат кокси групи, и (ју) С3-8 циклоалкилна
група,

(хн)амино група, опционално моно или
дисупституирана со С1-6 алкилна група(и),

(г) ароматична хетероциклична група со 5 или 6
членови,

(хш) моноциклична неароматична

(д) Сб-н арилна група, и

хетероциклина група со 4-7 членови која, како
атом од кој се состои прстенот, покрај

(ѓ) С3-8 циклоалкилна група, опционално
заменета со амино група,

јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро
атоми избрани од кислороден атом, сулфурен

(2) Сб-и арилна група, опционално заменета со
од 1 до 3 халогени атоми,

атом и азотен атом опционално заменети со
оксо група, и (XIV) оксо група,

(3) моноциклична неароматична хетероциклина
група со 4-7 членови која, како атом од кој се

(б) С^-б алкокси група,

состои прстенот, покрај јаглеродните атоми,

(в) амино група, опционално моно или
дисупституирана од супституент(и) избрани од

содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од
кислороден атом, сулфурен атом и азотен

(1) С1-6 алкилна група, опционално заменета
со од 1 до 3

атом, премостена неароматична
хетероциклична група или спиро-циклична

супституенти, избрани од
(аа) Сб-14 арилна група, опционално заменета

неароматична хетероциклична група, каде што
неароматичната хетероциклична група

со од 1 до 3 С1-6 алкокси групи,

опционално е заменета со од 1 до 3

(бб) С1-6 алкокси-карбонилна група,
(вв) моноциклична ароматична хетероциклина

супституенти, избрани од
(а) халоген атом,

група со 4-7 членови која, како атом од кој се
состои прстенот, покрај јаглеродните атоми,

(б) а С,_6 алкилна група, опционално заменета
со од 1 до 3 супституенти, избрани од

содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од
кислороден атом, сулфурен атом и азотен

(1)
хидроксилна група,
(п) Сј_6 алкокси-карбонилна група, и (ш)

атом,

карбамоилна група,

(гг) СЗ-8 циклоалкилна група, опционално
заменета со моноциклична ароматична

(в) С6_14 арилокси група,
(г) С1-6 алкокси-карбонилна група,

хетероциклина група со 4-7 членови која, како
атом од кој се состои прстенот, покрај

(д) С].б алкил-карбонилна група,
(ѓ) Сб-м арилна група, опционално заменета со

јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро
атоми избрани од кислороден атом, сулфурен

С1-6 алкилсулфонилна група,
(е) С7_1з аралкилна група, опционално
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заменета со од 1 до 3 халогени атоми,

прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од

(ж) хидроксилна група,

1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден

(з) карбамоилна група, и
(ѕ) моноциклична неароматична хетероциклина

атом, сулфурен атом и азотен атом,
(4) С2_6 алкенилна група, опционално

група со 4-7
Достава на корекци, докази и преводи ПА

заменета со од 1 до 3 С6 14 арилни групи,
(5) ароматична хетероциклична група со 5 или 6

МК/Е/2019/00 50 84 0000 000000 гесеѓ^еЛ аѓ
15/04/2019 01.15.54 РМ ку

члена,
(6) неар' матична хетероциклил-карбонилна

та]ар:мајаР

ЕР

2

540

728

В1

група. избрана од пирслидинилкарбонил, или

П/ЕП-2019/313
Аѓѓесппд Шеѕ :МК/Р/2019/000313

(7) С3 8 циклоалкилна група, опционално
заменета со амино група, или нејзина сол.

членови која, како атом од кој се состои

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 38/04, A 61K 38/12, A 61K 9/00, A

(72) BENCIC, Nenad
(54) УРЕД ЗА ИНХАЛАЦИЈА

61K 9/08, A 61M 15/00
(11) 9551
(21) 2019/314

(13) Т1
(22) 11/04/2019

(57) 1 Уред за белодробна администрација,
којшто содржи
единица за распрскување во млаз и
кертриџ којшто содржи воден раствор

(45) 30/09/2019
(30) US201462059748P 03/10/2014 US
(96) 01/10/2015 EP15774606.6
(97) 27/03/2019 EP3200762
(73) Xelia Pharmaceuticals Aps Dalslandsgade

составен од
80 до 400 mg A/mL од сулфометилиран

11 DK-2300 Kobenhavn S,, DK

има уште 21 патентни барања

полимиксин.

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

(51) C 07K 14/47, A 61K 38/17, A 61P 7/02
(11) 9550

(13) Т1

ВРЗУВААТ КОЛАГЕН, ПОДГОТОВКА, И

(21) 2019/315

(22) 11/04/2019

ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

(45) 30/09/2019

(57) 1 Соединение на формула PnGx кадешто

(30) 39933 P 27/03/2008 US and 81984 P
18/07/2008 US

n е 1 до 10;
x е 1 до 10

(96) 27/03/2009 EP09725336.3
(97) 16/01/2019 EP2280720
(73) Purdue Research Foundation 300 Kent

P е синтетички пептид од 5 до околу 40 амино
киселини кој опфаќа секвенца на

Avenue West Lafayette, Indiana 47906, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

од
RRANAALKAGELYKSILY и GSITTIDVPWNV; и

Николов 98, 1000, Скопје
(72) PANITCH, Alyssa; PADERI, John, Eric;

G jе гликан;
пришто секвенца на пептид може да се

PARK, Kinam; STUART, Katherine and HIGBEE,
Steve

модифицира за да вклучува сегмент на глицинцистеин на точки на врзување на гликан.

аминокиселини избрана од група која се состои

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 31/4184, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A
61K 47/20, A 61K 47/10
(11) 9549
(21) 2019/316

(73) Eagle Pharmaceuticals, Inc. 50 Tice
Boulevard Suite 315 Woodcliff Lake, NJ 07677,

(13) Т1
(22) 11/04/2019

US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

(45) 30/09/2019
(30) US201261613173 P 20/03/2012 US;

Николов 98, 1000, Скопје
(72) SUNDARAM, Srikanth and TARRIFF, Scott,

US201261669889 P 10/07/2012 US and

L.
(54) ТЕЧНА КОМПОЗИЦИЈА ЗА УПОТРЕБА
ВО ПОСТАПКА НА ЛЕКУВАЊЕ НА

US201261678715 P 02/08/2012 US
(96) 15/03/2013 EP13765020.6

СОСТОЈБА КОЈА РЕАГИРА НА
БЕНДАМУСТИН КАЈ ПАЦИЕНТИ НА КОИ И Е

(97) 16/01/2019 EP2827863

50

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

ПОТРЕБНО НАМАЛУВАЊЕ НА

состојба која реагира на бендамустин кај

ЗАПРЕМНИНАТА ЗА ДАВАЊЕ

субјект на кој му е потребно ограничено

(57) 1 Течна композиција која содржи:

внесување на течности и/или натриум, која
опфаќа

i) од околу 0,05 до околу 12,5 mg/ml бендаустин
или негова фармацевтски прифатлива сол;

а) идентификување на субјект на на кој му е
потребна терапија со бендамустин и кој има

ii) солубилизатор кој опфаќа полиетилен гликол
и пропилен гликол, полиетилен гликол се наоѓа

физиолошка состојба која бара ограниено
внесување на течности /или натриум;

во количина од околу 0,3 до околу 45%

б) парентерално давање на предметниот

запремнина и пропилен гликол се наоѓа во
количина од околу 0,03 до околу 5% од

субјект со запремнина од околу 120 ml или
помалку споменувана течна композиција во

запремнина; и, опционо
iii) парентерално прифатлив растворувач

текот на суштински континуиран период кој е
поал од или еднаков на 30 минути.

за употреба во постапка на лекување на

има уште 16 патентни барања

(51) B 01J 39/04, B 01J 4/02, C 01B 11/02
(11) 9548
(13) Т1

(57) 1 Постапка за добивање на воден хлорин
диоксиден раствор со концентрација на хлорин

(21) 2019/317

диоксид во опсег од 0.3 до 4.5% од тежината,
којашто ги содржи чекорите:

(22) 12/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) DE102010055982 23/12/2010 DE
(96) 22/12/2011 EP11805787.6

(a) добивање на хлорит,
(b) добивање на пероксодисулфат,

(97) 13/02/2019 EP2654940
(73) A.P.F. Aqua System AG Friedrich-EbertStr. 143 d-e 42117 Wuppertal, DE

(c) комбинирање на хлорит и пероксодисулфат

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

од повеќе од 1 со формирање на воден хлорин
диоксиден раствор,

(72) UHLMANN, Helmut
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВОДЕН

кадешто не е додаден дополнителен пуфер за
подготвување на водениот хлорин диоксиден

СТАБИЛЕН ХЛОРИН ДИОКСИД РАСТВОР

раствор.

во воден систем и моларниот однос на
пероксодисулфат со хлорит [S2O82-] / [ClO2-]

има уште 12 патентни барања
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(51) C 07K 1/34, A 61K 39/36, A 61K 36/00, A

ПОЛЕН СО ОТСТРАНУВАЊЕ НА

61K 39/35

ФЛАВОНОИДИТЕ

(11) 9547
(21) 2019/318

(13) Т1
(22) 11/04/2019

(57) 1 Прочистен екстракт од полен кој содржи
алергени назначено со тоа што секој

(45) 30/09/2019
(30) 20090305517 05/06/2009 EP

флавоноид се содржи во количина помала од
0.001 грам на 100 грами од сувата фракција од

(96) 07/06/2010 EP16184996.3
(97) 23/01/2019 EP3141262
(73) STALLERGENES 6, rue Alexis de

полен, претставена во агликонски еквивалент,
со тоа што екстрактот прочистен од алергени

Tocqueville 92160 Antony, FR
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

ултрафилтрација на водениот екстракт од
полен изведена низ 1-10 кDa мембрана со

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) MOINGEON, Philippe; BATARD, Thierry and

најмалку 5 волумени од раствор на амониум
бикарбонат, и чекор на стерилна филтрација

VILLET, Bertrand
(54) НАМАЛУВАЊЕ НА ИН ВИТРО

низ 0.22 µм филтер.
има уште 4 патентни барања

може да се добие со метод кој содржи чекор на

ГЕНОТОКСИЧНОСТА НА ЕКСТРАКТИТЕ ОД
(51) E 02F 3/30, E 02F 3/60, E 02F 3/407
(11) 9532
(13) Т1

(73) ESCO Group LLC 2141 NW 25th Avenue
Portland, OR 97210, US

(21) 2019/319

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

(22) 15/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) US201261696971P 05/09/2012 US

(72) BRISCOE, Terry, L.; OLLINGER, IV, Charles,

(96) 29/08/2013 EP13835666.2
(97) 27/03/2019 EP2893090

G. and STROM, Joshua, L.
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(54) ЛАЖИЦА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛСКА

електричниот кабелски копач кога лажицата

КОПАЧ

(10) е во положбата за истоварување, каде што

(57) 1 Лажицата (10) на електричен кабелски
копач која што го опфаќа телото (11) и вратата

вратата (16) се реверзабилно прицврстена за
телото (11), за движење кое што е активирано

(16) кои што заедно ја одредуваат шуплината
(24) за собирање на материјали во текот на

од гравитацијата помеѓу отворената положба и
затворената положба околу оската (46) ротации

работа на електричниот кабелски копач, при
што телото (11) го опфаќа преден sид (13),

која што се протега на напред од надворешната
површина (47) од заден sид (12) на телото (11),

спротивниот заден sид (12) и страничните

по должината на растојанието (D) помеѓу заден

sидови (14) кои што се протегаат помеѓу преден
sид (13) и заден sид (12), н а з н а ч е н со т о

sид (12) и центарот на гравитацијата (CG) на
оптеретените врата (16).

а, што задниот sид (12) ја има надворешната
површина (47) со која што е поврзан

има уште 9 патентни барања

(51) B 01F 3/04, F 16K 17/16, F 16K 17/04, B
67D 1/04

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

(11) 9531

(13) Т1

(21) 2019/320

(22) 15/04/2019

(72) COHEN, Avi and DANIELI, Guy
(54) ВЕНТИЛ ЗАШТИТЕН СО
РАСПРСКУВАЧКИ ДИСК

(45) 30/09/2019
(30) 201361864660P 12/08/2013 US and
201361911500P 04/12/2013 US

(57) 1 Сигурносна единица за домашен апарат
за карбонизација, која единица опфаќа:

(96) 11/08/2014 EP14836343.5
(97) 03/04/2019 EP3033296
(73) SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street,

вентил (100) за да се ослободи гасот од
зачепена состојба при прв притисок;и

P.O. Box 280 Airport City 7019900, IL

повисок притисок кога споменатиот вентил се

резервен елемент изведен да пукне при друг
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расипа;

зачепената област (50) овозможува

во која спомнатиот вентил опфаќа носач (10)

зголемување на притисок во внатрешноста на

вентил, опружна навртка (30), опруга (90) и
куќиште (40) на резервниот елемент кој се

вентил (100) и, кога дискот (80) ке пукне,се
создава нов пат преку каналот (12) кој

движи како би се ослободил спомнатиот гас
преку излезот во текот на карбонизација;

овозможува гасот да се ослободи преку
шуплива зона (15) низ пукнатиот распркувачки

во која спомнатото куќиште (40) на резервниот
елемент има канал (12) за насочување на

диск (80), преку сигурносниот излез (95) и во
атмосфера, назначено со тоа, што вентилот ја

спомнатиот гас спрема спомнатиот резервен

опфаќа навртката (60) не телото на вентил

елемент;
во која резервниот елемент претставува

при што во нејзината статична положба,
вентилот (100) е затворен, опругата (90) е

распрскувачки диск (80);
во која притисокот за влезниот гас го потискува

незбиена и опружната навртка (30) го држи
куќиштето (40) во место така што навртката

куќиштето (40) надолу, и таа сила надолу од
куќиштето (40) спрема опружната навртка (30)

(60) на телото на вентилот се ослонува на
основанта површина (45) на куќиштето (40) со

доведува до тоа да спомнатата опруга (90) да

што се осигурува зачепената област (50)

се збие со што се симнува куќиштето (40) и се
отвара зачепената област (50),

потполно да е зачепена.
има уште 3 патентни барања

и во која неуспешноста да се отвори

(51) A 61K 31/047, A 61K 31/19, A 61K 31/366, A

(45) 30/09/2019

61K 31/56, A 61K 36/185, A 61K 36/39, A 61P
15/00, A 61P 35/00, A 61P 43/00
(11) 9530

(13) Т1

(21) 2019/321

(22) 15/04/2019

(30) IT2015UB05087 05/11/2015 IT
(96) 04/11/2016 EP16197205.4
(97) 13/02/2019 EP3165229
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(73) CLARIDE PHARMA S.R.L. Via Friuli, 25

(57) 1 Композициjа која опфаќа i) корозолинска

20135 Milano (MI), IT

киселина, елагитанин и/или екстракт на Banabа

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

(Lagerstroemia speciosa), ii) инозитол и/или
неговите соли и/или изомерни облици, iii)

(72) Scapagnini, Giovanni; Di Marco, Roberto
Maria Antonio; Mangano, Katia and Longo

Ipomoea Batatas и физиолошки прифатлив
носач, за употреба во превенција и/или

Sormani, Sonia
(54) КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ

лекување на синдром на полицистични
јајчаници.

ЛЕКУВАЊЕ НА СИНДРОМ НА

има уште 8 патентни барања

ПОЛИЦИСТИЧНИ ЈАЈЧАНИЦИ И НЕГОВИТЕ
ПОВРЗАНИ СИМПТОМИ

(51) C 10G 1/00, C 10G 31/09, C 10G 1/02
(11) 9529
(13) Т1

повеќе од суровините, при што таа постапка
опфаќа

(21) 2019/322

- oбезбедување на воведниот материјал од
една или од повеќе суровини;

(22) 15/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) DK20130000715 21/12/2013 DK

- ставање под притисок на воведниот материјал

(96) 22/12/2014 EP14831091.5
(97) 30/01/2019 EP3083888
(73) Steeper Energy ApS Sandbjergvej 11 2970
Hørsholm, DK

до однапред утврден притисок со постапка од
најмалку 150 бари;

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

температура од најмалку 370 степени;
- реагирање на воведниот материјал, кој што е

(72) IVERSEN, Steen Brummerstedt
(54) ПОСТАПКАТА И УРЕД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕВОДОРОД

загреан и под притисок, низ тек на однапред

(57) 1 Постапката за производство на течен
јаглeводород со превод на јаглероден

некоја температура под 200° C;
- механичко разделување на фракцијата со

материјал кој што е содржан во една или во

поголема вискозност од конвертованиот

- загревање на воведниот материјал под
притисок до однапред одредена работна

одреден временски период;
- ладење на одреагиран воведен материјал до
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воведен материјал на работниот притисок со

- каде што, понатаму, вентилот за одведување

употреба на механички филтер со отвори на

е сместен помеѓу затворените вентили на

филтерот помеѓу 1µm и 500 µm;
- каде што температурата на филтерот е

системот и пред елементите на филтерот, се
отвара кон областа на понизок притисок, за да

контролирана за да биде во опсегот 40 дo 200
°C;

се ослободи механички разделената фракција
од голема вискозност од филтер и низ одводен

- каде што механички разделената фракција од
поголемата вискозност се извлекува од

вентил;
- каде што одводен вентил се затвара и

постапката;

комората се полни со некомпресивен флуид

- каде што екстракцијата се изведува низ
изменливи механички филтери помеѓу најмалку

пред ставање под притисок на комората за
филтрирање со отварање на вентилот на

еден вклучен и најмалку еден исклучен филтер;
- каде што филтерот е направен на линијата и

системот;
- пренесување на преостанатата конвертирана

поради тоа отворен е за прилив и филтерот е
направен надвор од линијата и поради тоа е

воведната маса низ системот за намалување
на притисокот и понатаму низ системот за

затворен за приливот со отварање и

разделување.

затворање, респектабилно, на вентили на
системи пред и зад филтерите;

има уште 8 патентни барања

(51) A 61K 31/465, A 61K 47/02, A 61K 9/70, A
61K 9/00, A 61K 47/36

(30) 20120161483 27/03/2012 EP and
201261615997P 27/03/2012 US

(11) 9526
(21) 2019/323

(13) Т1
(22) 15/04/2019

(96) 15/03/2013 EP13712730.4
(97) 13/02/2019 EP2830589
(73) NICOCCINO AB Lahällsvägen 48 18330

(45) 30/09/2019

Täby, SE
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

гулуронатот (G) oд 50 дo 85mas.%, средна

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

содржина на мануронатот (M) oд 15 дo

(72) HÜBINETTE, Fredrik
(54) ФОРМУЛАЦИЈАТА НА НИКОТИН

50mas.%, средна молекуларна маса од 30,000
g/mol дo 90,000 g/mol и кој е таков да неговиот

(57) 1 Mукоадхезевниот филм кој го содржи
никотинот, кој што може да се добие

10% на воден раствор на температура од 20°C
има вискозитет од 100-1000 mPas, како што е

- со приредување на воден раствор во pH oд
9.5 дo 13, со вмешување на

измерено при брзина на смолкнување од 20
o/min со употреба на Brookfield вискозиметар со

(i) солите на никотинот,

вретеното Br. 2;

(ii) aлкалниот агенс за регулирање на pH, и
(iii) aгенс за формирање на филм кој што ја

- со распоредување на растворот по цврстата
површина; и

опфаќа алгинатната сол на моновалентниот
катјон или мешавината на алгинатните соли на

- со оставување на тој раствор да се суши на
спомнатата површина.

моновалентните катјони, при што тој агенс за
формирање на филм има средна содржина на

има уште 13 патентни барања

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C

низа на различен генски сегмент (hDH) и

07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85
(11) 9527
(13) Т1

непреуредена човечка имуноглобулинска тешка
низа на поврзан генски сегмент (hJH) којшто е

(21) 2019/324

оперативно поврзан за имуноглобулинскa
тешка низа на константен (CH) ген од глушец, и

(22) 15/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and

непреуредена човечка имуноглобулинска λ

US20100357317P 22/06/2010 US
(96) 22/06/2011 EP16154526.4

лесна низа на варијабилен генски сегемент
(hVλ) и човечки λ поврзан генски сегмент (hJλ)

(97) 30/01/2019 EP3034608
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

којшто е оперативно поврзан со
имуноглобулинска κ лесна низа на константен

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
1059 US

(Cκ) ген од глушец на ендоген локус од
имуноглобулинска κ лесна низа на глушец,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

кадешто споменатиот локус κ интроничен

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn;

засилувачки елемент во спротивен правец на
Cκ генскиот сегмент (означен со Eκi) и 3’ κ

GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and
HOSIAWA, Karolina A.
(54) ГЛУШЕЦ КОЈШТО ИЗРАЗУВА
ИМУНОГЛОБУЛИНСКА ХИБРИДНА ЛЕСНА

засилувач во правец на Cκ генски сегмент
(означен со Eκ3’) се одржани,

НИЗА СО ЧОВЕЧКИ ВАРИЈАБИЛЕН РЕГИОН

човечка VH-DH-JH секвенца и CH секвенца од

(57) 1 Глушец, којшто содржи:
непреуредена човечка имуноглобулинска тешка

глушец и лесна низа којашто содржи
преуредена човечка Vλ-Jλ секвенца и Cκ

низа на варијабилен генски сегмент (hVH),
непреуредена човечка имуноглобулинска тешка

секвенца од глушец.
има уште 18 патентни барања

кадешто глушецот изразува антитело коешто
содржи тешка низа којашто содржи преуредена
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 27/00, A

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИНИ КАКО

61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 17/00, A 61P 1/00,

ИНХИБИТОРИ НА PI3K

A 61P 19/00
(11) 9528

(13) Т1

(57) 1 Соединение кое е избрано помеѓу:
(5R)-{3-[1-(R)-(4-амино-3-метил-1H-

(21) 2019/325

(22) 15/04/2019

пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;

(45) 30/09/2019
(30) US201161530866P 02/09/2011 US;
US201261594882P 03/02/2012 US and

(5R)-{3-[1-(S)-(4-амино-3-метил-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-

US201261677445P 30/07/2012 US

2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;

(96) 31/08/2012 EP16199883.6
(97) 27/02/2019 EP3196202
(73) Incyte Holdings Corporation 1801
Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(5S)-{3-[1-(R)-(4-амино-3-метил-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-

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

(5S)-{3-[1-(S)-(4-амино-3-метил-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-

(72) LI, Yun-Long; YAO, Wenqing; HE, Chunhong;

2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;

COMBS, Andrew, P.; YUE, Eddy, W.; SPARKS,
Richard, B.; ZHU, Wenyu; MEI, Song; GLENN,

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 5 патентни барања

2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;
и

Joseph; MADUSKUIE, Thomas, P., Jr. and
DOUTY, Brent
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(51) A 23L 33/135, A 61K 9/00, A 61K 35/74, A

(72) BERNALIER-DONADILLE, Annick;

61K 9/19, A 61K 9/48, A 61P 1/10, A 61P 1/12, A

CROUZET, Laureen and HABOUZIT, Chloe
(54) КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ
БАКТЕРИСКИ ВИД BLAUTIA

61P 31/04
(11) 9567

(13) Т1

(21) 2019/326

(22) 15/04/2019

HYDROGENOTROPHICA ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ДИЈАРЕА

(45) 30/09/2019
(30) 201612190 13/07/2016 GB; 201616016
20/09/2016 GB; 201616018 20/09/2016 GB;

ИЛИ КОНСТИПАЦИЈА

201703548 06/03/2017 GB and 201703552

од родот на Blautia hydrogenotrophica кој има

06/03/2017 GB
(96) 13/07/2017 EP17742524.6

секвенца 16s rRNK која е најмалку 95%
идентична со SEQ ID NO:5, за употреба во

(97) 06/03/2019 EP3313422
(73) 4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court

постапка на лекување или превенција на
дијареа и/или констипација.

Leeds, LS1 2JZ, GB

има уште 14 патентни барања

(57) 1 Композиција која опфаќа бектериски ви

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

(51) A 01K 67/00, A 61K 31/336, A 61K 31/585, A
61K 31/665, A 61P 15/18
(11) 9568
(21) 2019/327

(73) SenesTech, Inc. 3140 North Caden Court,
Suite 1 Flagstaff, AZ 86004, US

(13) Т1
(22) 16/04/2019

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

(45) 30/09/2019
(30) 201261692624 P 23/08/2012 US

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

(96) 23/08/2013 EP13831276.4

(72) MAYER, Lorretta, P. and DYER, Cheryl, A.

(97) 03/04/2019 EP2871941
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(54) СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА РЕПРОДУКТИВНИОТ
КАПАЦИТЕТ НА ЖЕНСКИ СТАОРИ
(57) 1 Состав погоден за намалување на

и кој што предизвикува осиромашување на
фоликулите на јајчникот кај женски цицачи, и

репродуктивниот капацитет на женски стаори,
кој што содржи:

(б) органски диепоксид избран од групата која
што се состои од 4-винилциклохексен

(a) дитерпеноид епоксид или негова сол кој што
има скелет на триптолид претставен со

диепоксид (VCD), глицерол диглицидил етер
(GDE), 4-бутандиол диглицидил етер (BDE), 4-

следната структура:

циклохександи¬метанол диглицидил етер
(CHDE), 3,4-епокси-циклохексил-метил-3,4епоксициклохексил карбок¬си¬лат (ERL 4221) и
етилен гликол диглицидил етер (Кветол).
има уште 15 патентни барања

(51) F 16D 65/28
(11) 9569
(21) 2019/328

(73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH
(13) Т1
(22) 16/04/2019

& Co. KG Reihekamp 16 30890 Barsinghausen,
DE

(45) 30/09/2019

(74) Друштво за застапување од областа на

(30) 102016226238 27/12/2016 DE
(96) 08/12/2017 EP17206138.4

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(97) 13/02/2019 EP3346155

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Keschwari Rasti, Mahmud
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(54) СОПИРАЧКА СО ЦИЛИНДЕР ЗА

(4),кој што има навртка на вретеното (12)

СОПИРАЊЕ И ИНТЕГРИРАН ПОДЕСУВАЧ

прикачена на вретеното (8), при што навртката

ПРИ АБЕЊЕ
(57) 1 Сопирачка која што има два крака за

на вретеното е по¬ставена така да може да
ротира во погонскиот склоп (13) и е ротирачки

затегнување, на чии краеви се поставени
папучите на сопи-рачката и помеѓу кои има

придвижувана од погон (15) фиксиран за
погонскиот склоп (13), што се карактеризира со

уред за генерирање сила кој што е подвижен со
помош на прв носач (1) и втор носач (2), кој што

тоа што погонскиот склоп (13) мо¬же да се врти
и да се лизга паралелно со линеарна оска на

има вретено (8) кое што може да се движи

движење (3) во куќиштето (4) и со тоа што

паралелно на линеарната оска на движење (3),
кое што вретено е вртливо поставено помеѓу

погонскиот склоп (13) ) е лизгачки придвижуван
од клипот за сопирање (21) паралелно со

носачите ( 2), каде што првиот носач (1) е
поставен на првиот крај (7) на вретеното (8), а

ли¬не¬арната оска на движење (3).
има уште 12 патентни барања

вториот носач (2) е поставен во куќиштето

(51) C 07K 16/38
(11) 9571

(13) Т1

на човечкиот ткивен фактор (СЕК ИД БР: 1),
назначено со тоа, што наведениот епитоп

(21) 2019/329

(22) 16/04/2019

содржи еден или повеќе остатоци од Куниц

(45) 30/09/2019
(30) 201161471101 P 01/04/2011 US

домен селектирани од групата составена од
Asp3 Asp32, Gly33, Pro34, Cys35, Lys36, Cys59,

(96) 30/03/2012 EP12762959.0
(97) 23/01/2019 EP2694544
(73) Bayer HealthCare LLC 100 Bayer

Glu60 и Asn62, и каде што наведениот епитоп
содржи еден или повеќе остатоци од Куниц

Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

Glu100, Glu10 Pro103, Gly104, Ile105, Cys106,
Arg107, Gly108, Tyr109, Phe114, Asn116,

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WANG, Zhuozhi; MURPHY, John;

Glu123, Arg124, Lys126, Tyr127 и Gly128 и каде
што изолираното моноклонално антитело

MARQUARDT, Tobias and MOOSMAYER, Dieter
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ

содржи променлив лесен ланец (VL) од СЕК ИД
БР: 4 и променлив тежок ланец (VH) од СЕК ИД

ИНХИБИТОР НА ПАТЕКАТА НА ТКИВНИОТ

БР: 5.

ФАКТОР (ТФПИ)

има уште 1 патентни барања

домен 2, селектиран од групата составена од

(57) 1 Изолирано моноклонално антитело што
се врзува за епитоп на инхибитор на патеката
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(51) C 07D 487/04, C 07D 233/24
(11) 9573
(21) 2019/330

(13) Т1
(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019
(30) 14192203 07/11/2014 EP
(96) 05/11/2015 EP15790150.5
(97) 23/01/2019 EP3215493
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

што го содржи следниов чекор A9 :
назначено со тоа, што соединение со

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MAIS, Franz-Josef; PETERS, Jan-Georg;

формулата (9) :

RUBENBAUER, Philipp; GÖTZ, Daniel;
GROßBACH, Danja; SCHIRMER, Heiko; STIEHL,
Juergen; LOVIS, Kai; LENDER, Andreas;
SEYFRIED, Martin; ZWEIFEL, Theodor; MARTY,
Maurus and WEINGÄRTNER, Günter
(54) СИНТЕЗА НА КОПАНЛИЗИБ И НЕГОВА
ДИХИДРОХЛОРИД СОЛ
(57) 1 Метода за подготвување копанлизиб
(10) :
е дозволено да реагира со соединение со
формулата (9b) :
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во растворувач,
со тоа обезбедувајќи соединение со формулата

со тоа обезбедувајќи копанлизиб (10) :

(9) ;
наведеното соединение со формулата (8) :

наведеното соединение со формулата (9) :

е подготвено со следниов чекор A7 :
каде што соединение со формулата (7) :

е подготвено со следниов чекор A8 :
каде што соединение со формулата (8) :

е дозволено да реагира со агенс за
редуцирање, со тоа обезбедувајќи соединение
со формулата (8) ;
наведеното соединение со формулата (7) :

е дозволено да реагира со соединение со
формулата (8a) :
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е подготвено со следниов чекор A6 :

каде што соединение со формулата (5) :

каде што соединение со формулата (6) :

е дозволено да реагира со агенс за

е дозволено да реагира со агенс за анелирање,

редуцирање, со тоа обезбедувајќи соединение
со формулата (6).

со тоа обезбедувајќи соединение со формулата
(7) ;
наведеното соединение со формулата (6) :

има уште 45 патентни барања

е подготвено со следниов чекор A5 :
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5377, A 61K 31/54

секој R3A е независно селектиран од: халоген,

A 61K 45/06, A 61K 31/519, A 61K 31/55 A 61P

CN, -(O)m-(C1-C6 алкил супституиран со 0-1

35/00
(11) 9574

(13) Т1

R3B), C1-C6 халоoалкил, C1-C6 халоoалкокси,
R3C, -OR3C, -C(=O)R3D, NR3ER3F, -

(21) 2019/331

(22) 16/04/2019

C(=O)NR3ER3F, -NHC(=O)R3D, -S(=O)2R3D, S(=O)2NR3ER3F,

(45) 30/09/2019
(30) PCT/CN2014/094644 23/12/2014 -- and
PCT/CN2015/095320 23/11/2015 --

-NHS(=O)2(C1-C4 алкил) и -CR3CR3ER3G;
R3B е независно селектиран од: OH, NReRf, C1-

(96) 21/12/2015 EP15820637.5

C4 алкокси, -C(=O)NReRf,

(97) 30/01/2019 EP3237418
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

-S(=O)2(C1-C4 алкил), –NHC(=O)(C1-C4 алкил),
и 5- до 6-член хетероциклоалкил што содржи

CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

јаглеродни атоми и 1-2 хетероатоми
селектирани од N, NRa, O, и S(O)p; каде што

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SENDZIK, Martin; LI, Ling; CHAN, Ho Man;

наведениот хетероциклоалкил е супституиран
со 0-2 Rc;

GU, Xiang-Ju Justin; HUANG, Ying; MI, Yuan; QI,

секој R3C е независно селектиран од: C3-C6

Wei; SUN, Yongfeng; WANG, Long; YU,
Zhengtian; ZHANG, Hailong; ZHANG, Ji Yue (jeff);

циклоалкил, фенил, и 4- до 7-член хетероцикл
што содржи јаглеродни атоми и 1-4

ZHANG, Man; ZHANG, Qiong and ZHAO, Kehao
(54) ТРИАЗОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА

хетероатоми селектирани од N, NRa, O, и
S(O)p; каде што секоја средина е супституирана

И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

со 0-2 Rc;
секој R3D е независно селектиран од: C1-C4

(57) 1 Соединение со формулата (I):

алкил и R3C;
R3E и R3G се, на секое јавување, независно
селектиран од: H и
C1-C4 алкил;
секој R3F е независно селектиран од: H и C1-C4
алкил супституиран со 0-1 Rd;
R4 е независно селектиран од: H, халоген и C1C4 алкил;
R5 е независно селектиран од OH и C1-C4
алкил;
секој Ra е независно селектиран од: H, O, C1C4 алкил супституиран со 0-1 Rb, -C(=O)H, -

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:

C(=O)(C1-C4 алкил), -CO2(C1-C4 алкил), C3-C6
циклоалкил, и бензил;

е единечна врска или двојна врска;
R1 и R2 се независно H или халоген;

Rb е независно селектиран од: халоген, OH и

R3 е независно селектиран од: халоген, фенил
и 5- до 6-член хетероарил што содржи

C1-C4 алкокси;
секој Rc е независно селектиран од: =O,

јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми

халоген, OH, C1-C4 алкил,
C1-C4 халоoалкил, C1-C4 алкокси, и C1-C4

селектирани од N, NRa, O и S(O)p; каде што
наведените фенил и хетероарил се

халоoалкокси;
Rd е независно селектиран од: OH и NReRf;

супституирани со 0 3 R3A;
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Re и Rf се, на секое јавување, независно

m и n се, на секое јавување, независно

селектирани од: H и

селектиран од 0 и 1.

C1-C4 алкил;
секој p е независно селектиран од 0, 1 и 2; и

има уште 26 патентни барања

(51) G 21B 1/05
(11) 9575

(13) Т1

огледално поставени квази намотки за
еднонасочна струја коишто се поставени помеѓу

(21) 2019/332

(22) 16/04/2019

комората за ограничување на просторот и

(45) 30/09/2019
(30) 201161559154 P 14/11/2011 US and

првиот и вториот дел за формирање и првиот и
вториот огледален утикач (440) коишто се

201161559721 P 15/11/2011 US
(96) 14/11/2012 EP17169187.6

позиционирани меѓу првиот и вториот дел за
формирање и првиот и вториот пренасочувач,

(97) 03/04/2019 EP3223284
(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF

обвивајќи ги комората за ограничување на
просторот и првиот и вториот пренасочувач со

CALIFORNIA 1111 Franklin Street, 12th Floor

слој од материјал кој е гасен апсорбер од

Oakland, CA 94607-5200, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен

систем на гасен апсорбер (800) поврзан со
комора за ограничување на просторот и првиот

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) TUSZEWSKI, Michel; BINDERBAUER, Michl;

и вториот пренасочувачи, создавајќи FRC во
секој од првиот и вториот дел за формирање и

BARNES, Dan; GARATE, Eusebio; GUO,
Houyang; SMIRNOV, Artem and PUTVINSKI,

преместувајќи го секој FRC кон средната
рамнина на комората за ограничување на

Sergei
(54) МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА „FRC„ СО ВИСОКИ

просторот каде што FRC се спојуваат во споен

ПЕРФОРМАНСИ
(57) 1 Метод за создавање и одржување на

вбризгување на неутронски млаз (600) поврзани
со комора за ограничување на просторот и

магнетно поле со конфигурација на обратно
поставено поле (FRC) што содржи: создавање

ориентирани нормално на оската на комората
за ограничување на просторот, вбризгувајќи

магнетно поле со магнетен систем (410) споен

плазма во споениот FRC од прва и втора

со комора за ограничување на просторот (100),
прв и втор дел за формирање со дијаметрално

аксијална млазница за плазма (350) којашто е
оперативно поврзана со првиот и вториот

поставен FRC (200) поврзани со комора за
ограничување на просторот и прв и втор

пренасочувач, првиот и вториот дел за
формирање и комората за ограничување на

пренасочувач (300) поврзани со прв и втор дел
за формирање, каде што магнетниот систем

просторот, и електрично поларизирање на
површина со отворен флукс (455) на споен FRC

вклучува мноштво на квази намотки за

со една или повеќе поларизирани електроди

еднонасочна струја (432, 434, 436, 444) коишто
се поставени долж комората за ограничување

(900, 905, 910) позиционирани во една или
повеќе комори за ограничување на просторот,

на просторот, долж првиот и вториот дел за
формирање и долж првиот и вториот

првиот и вториот дел за формирање и првиот и
вториот пренасочувач.

пренасочувач, како и првата и втората група на

има уште 15 патентни барања

FRC, вбризгувајќи неутронски млазови во
споениот FRC од мноштво на електроди за
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(51) A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K 38/18, A

(54) АНГИОПОЕТИН-БАЗИРАНИ

61K 39/395, A 61P 33/06

ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(11) 9580
(21) 2019/333

(13) Т1
(22) 16/04/2019

ЦЕРЕБРАЛНА МАЛАРИЈА
(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

(45) 30/09/2019
(30) US201361898539P 01/11/2013 US and

терапевтска ефективна количина на
модифициран ангиопоетин протеин за употреба

US201462040514P 22/08/2014 US
(96) 31/10/2014 EP14800207.4

во постапка за лекување, заштитување или
подобрување на барем еден симптом,

(97) 03/04/2019 EP3062811
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and
University Health Network (UHN) 777 Old Saw

индикација или компликација на церебрална

Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US and 190
Elizabeth Street R. Fraser Elliott Building Room

негова потреба, кадешто модифицираниот
ангиопоетин содржи фузиран протеин којшто

1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4, CA
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

содржи барем еден фибриноген-сличен домен
на ангиопоетин-1 фузиран за имуноглобулински

бр.27/2/22, 1000 Скопје

Fc фрагмент.

(72) PURCELL NGAMBO, Lisa Arleen; HIGGINS,
Sarah, J. and KAIN, Kevin, C.

има уште 13 патентни барања

маларија, споменатата постапка содржи
администрирање на составот кај субјект при
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) A 61F 6/06, A 61K 31/00, A 61K 47/32, A

(54) СИСТЕМ ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК ЗА

61K 9/00, A 61P 15/18

УПОТРЕБА ВО КОНТРАЦЕПЦИЈА КОЈ

(11) 9579
(21) 2019/334

(13) Т1
(22) 16/04/2019

ОПФАЌА ЈЕЗГРО И ОМОТ
(57) 1 Средство кое опфаќа:

(45) 30/09/2019
(30) 201261598642P 14/02/2012 US

(a) језгро, при што спомнатото језгро опфаќа
најмалку 50% полиуретан;

(96) 13/02/2013 EP13705955.6
(97) 10/04/2019 EP2814458
(73) Chemo Research, S.L. Manuel Pombo

(b)омот, при што спомнатиот омот суштински
или потполно го опкружува спомнатото језгро, и

Angulo, 28, 4th floor 28050 Madrid, ES
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

етилен на винил ацетат; и
(c) еден или повеќе активни фармацевтски

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LOXLEY, Andrew; MITCHNICK, Mark;

состојки растворени на растворени или
диспергирани во спомнтото језгро и/или

HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo and RONCHI,
Celestino

спомнатиот омот.
има уште 14 патентни барања

при што спомнатиот омот опфаќа кополимер

68

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

затворачки дел (60, 260, 360, 460);

(51) F 16K 1/30, F 17C 13/04
(11) 9578

(13) Т1

и најмалку еден дел на вентил (70, 270, 370,

(21) 2019/335

(22) 16/04/2019

470) кој што во првата положба овозможува
течна комуникација помеѓу спомнатата влезна

(45) 30/09/2019
(30) 20020015978 18/07/2002 EP
(96) 20/06/2003 EP03740297.1

порта (30) и спомнатата излезна порта (40) и
која, во втората положба, спречува течна

(97) 10/04/2019 EP1523638
(73) Soda-Club (CO2) AG Bösch 67 - CH-6331

комуникација од спомнатата влезна порта (30)
до излезната порта (40),

Hünenberg, CH

при што споменатиот вентилен дел се внесува

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

и се одржува во наведената прва положба само
ако статичната разлика на притисокот (P3)

(72) COHEN, Avi; FUNT, Mark; BEN-SIMON,
Michel and LEVED, Gregory
(54) ВЕНТИЛ ЗА ЗАТВАРАЊЕ КОНТЕЈНЕР,
КОНТЕЈНЕР И СИСТЕМ И МЕТОД ЗА

преку спомнатиот вентилен дел (70, 270, 370,
470) е под однапред утврдениот граничник;

ПОЛНЕЊЕ КОНТЕЈНЕР

извор на течност (600),

(57) 1 Постапка за полнење на контејнер (500)
кој има вентил (10) со флуид од извор на

назначен со тоа, што методот понатаму го
опфаќа чекорот на:

течност (600),на споменатиот вентил (10)
содржи:

b) контролирање на притисокот за испорака
(P1) на наведената течност на влезната порта

куќиште (20) со влезна порта (30) и излез,
(40) при што наведената влезна порта (30) е

(30) од споменатиот вентил (10), така што да се
одржи статичната разлика на притисокот (P3)

прилагодена за директно или индиректно

преку вентилниот дел (70, 270, 370, 470) на

поврзување со извор на течност (700) и при што
наведената излезна порта (40) е прилагодена

споменатиот вентил под однапред определен
или однапред определен прв граничник.

за директно или индиректно поврзување со
наведениот контејнер (500);

има уште 9 патентни барања

методот ги опфаќа чекорите на:
a) поврзување на вентилот (10) со наведениот
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

база којашто не хибридизира до гванин;

(51) C 12Q 1/68
(11) 9577

(13) Т1

(b) засилување на регион на претворена целна

(21) 2019/337

(22) 17/04/2019

ДНК со употреба на метилиран -неспецифичен
прајмер на олигонуклеотиди и барем еден

(45) 30/09/2019
(30) 20140199447 19/12/2014 EP
(96) 18/12/2015 EP15816763.5

метилиран-специфичен блокатор којшто го
блокира засилувањето на метилацијата на

(97) 20/03/2019 EP3234184
(73) Epigenomics AG Geneststrasse 5 10829

специфичен начин, кадешто споменатиот
регион е помалку од 100 базни парови (бп) во

Berlin, DE

должина и содржи барем 3 CpG места на

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

геномската ДНК не претворена во прaјмер, и
кадешто барем еден прајмер на

(72) KOTTWITZ, Denise; LEWIN, Jörn;
SCHLEGEL, Anne and TETZNER, Reimo
(54) ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА CPG
МЕТИЛАЦИЈА И ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ

олигонуклеотид покрива (1) барем едно CpG
место со метилирана-неспецифична

НА РАК

барем едно SNP место со SNP- неспецифична

(57) 1 Постапка за откривање на присуството
или отсуството на хиперметилирана целна ДНК

неусогласеност или распоред; и
(c) откривање на присуството или отсуството на

во примерок којшто содржи геномска ДНК,
кадешто споменатата геномска ДНК е барем

ДНК засилена во чекор (b),
кадешто присуството или отсуството на

делумно фрагментирана, којашто ги содржи
чекорите:

засилената ДНК го рефлектира присуството
или отсуството, соодветно на

(a) претварање, во ДНК, на неметилиран

хиперметилиранaта целна ДНК во примерокот.

цитозин во 5-позицијата во урацил или друга

има уште 7 патентни барања

неусогласеност или распоред во однос на
цитозин база позиција на CpG место и/или (2)
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

метоксипиридазин-3-ил)-2,4-диоксо-2,3,4-

(51) C 07D 333/38, C 07D 495/04, C 07D 409/12
(11) 9576

(13) Т1

тетрахидротиено[2,3-d]пиримидин-6-ил]фенил}-

(21) 2019/338

(22) 15/04/2019

3-метокси уреа или нејзина сол, кој содржи
реактивен 6-(4-аминофенил)-1-(2,6-

(45) 30/09/2019
(30) 2012217679 28/09/2012 JP
(96) 27/09/2013 EP13779938.3

дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6метоксипиридазин-3-ил)тиено[2,3-d]пиримидин-

(97) 06/03/2019 EP2900675
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited

2,4(1H,3H)-дион или негова сол, 1'карбонилдиимидазол или негова сол и

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,

метоксиамин или негова сол, каде што 1'-

Osaka 541-0045, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

карбонилдиимидазол или негова сол се користи
во количество од 1.6 до 2.5 еквиваленти

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

релативно на 6-(4-аминофенил)-1-(2,6дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6-

(72) MIWA, Kazuhiro; FUKUOKA, Koichiro;
SASAKI, Tsuyoshi and KOMURA, Fumiya
(54) МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДЕРИВАТ НА

метоксипиридазин-3-ил)тиено[2,3-d]пиримидин2,4(1H,3H)-дион или негова сол, и метоксиамин

ТИЕНОПИРИМИДИН
(57) 1 Метод на добивање на 1-{4-[1-(2,6-

до 1.5 еквиваленти релативно на 1'карбонилдиимидазол или негова сол.

дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6-

има уште 5 патентни барања

(51) F 26B 5/06, A 61J 1/10, A 61J 1/20

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(11) 9581
(21) 2019/339

или негова сол се користи во количество од 1.0

(13) Т1
(22) 18/04/2019

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DI NARO, Antonio Francesco
(54) ФЛЕКСИБИЛНА ЌЕСА СО ПОВЕЌЕ
КОМОРИ И МЕТОДИ ЗА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

(45) 30/09/2019
(30) US201715609870 31/05/2017 US

(57) 1 Метод за подготовка на фармацевтски
производ во флексибилна ќеса со повеќе

(96) 12/07/2017 EP17181049.2
(97) 17/04/2019 EP3409259
(73) ADIENNE Pharma & Biotech SA

комори (100), при што методот се состои од:

Via Zurigo 46 6900 Lugano, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

внесување на фармацевтски производ во течна

индустриската сопственост ЖИВКО

состојба во првата комора (110) од флек¬сибилната ќеса (100) преку прв отвор (112); и
71

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

лиофилизирање на фармацевтскиот производ

комора (120), а првата комора (110) и втората

во рамките на првата комора (110) од

комора (120) се одделени со кршлива заптивка

флекси¬билната ќеса (100) за да се добие
лиофилизиран фармацевтски производ,

(130), каде што фармацевтскиот производ е
цитотоксичен лек.

каде што флексибилната ќеса (100) има втора

има уште 9 патентни барања

(51) C 12G 1/032

предиспонирана за содржина на раствор (3) кој

(11) 9582
(21) 2019/340

(13) Т1
(22) 18/04/2019

се ферментира и да се обезбеди со отворен
влез (4,33) и излезен отвор (5, 25); канал за

(45) 30/09/2019

препумпување (100) обезбеден со прва врска

(30) UB20155643 17/11/2015 IT
(96) 05/02/2016 EP16154548.8

(101), кој е сместен во комуникација со пониска
зона од садот (2) и отвори за раздавање (103),

(97) 03/04/2019 EP3170887
(73) Castle Commercial Enterprises Limited

распоредени во горната зона на садот (2) за да
бидат способни за доставување на течност над

Harcourt Centre Block 3 Harcourt Road Dublin
2, IE

горното ниво од растворот (3); со
карактеристика за тоа, што каблите за

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

препумпување (100) се состојат од втора врска

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

(102), распоредени во средна положба помеѓу
првото поврзување (101) и диспенсер отвор

(72) MARIN, Francesco
(54) ПОДОБРЕН ФЕРМЕНТЕР

(103), кој е отворен за диспензирање (103)
наредени за да овозможат внесување на гас во

(57) 1 Ферментер за ферментирање на
раствор, кој содржи: цистерна (2)

канал за препумпување (100).
има уште 20 патентни барања
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Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) C 07F 9/656 C 07H 19/16, A 61K 31/675, A
61K 31/513, A 61K 31/34 A 61K 31/683, A 61P
31/18
(11) 9584
(21) 2019/342

(13) Т1
(22) 18/04/2019

(45) 30/09/2019
(30) US591811 P 27/07/2004 US

A3 е избран од

(96) 26/07/2005 EP10178348.8
(97) 27/02/2019 EP2258376
(73) GILEAD SCIENCES, INC. 333 Lakeside
Drive Foster City California 94404, US
(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје
(72) Zhang, Lijun; Markevitch, David, Y.;
Boojamra, Constantine, G.; Lin, Kuei-Ying;
Mackman, Richard, L.; Petrakovsky, Oleg, V. and
Ray, Adrian, S.
(54) Фосфотни аналози на соединение на
инхибитор на ХИВ

или

(57) 1 Соединение влучувајќи ги неговите
енантиомери, на Формула 1J, или негова
фармацевтски прифатлива сол или негов
солват,
пришто:
пришто
R1 е независно H илиалкил избран од метил,
етил, 1-пропил, 2-пропил, 1-бутил, 2-метил-1пропил, 2-бутил, 2-метил-2-пропил, 1-пентил, 2пентил, 3-пентил, 2-метил-2-бутил, 3-метил-273

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

бутил, 3-метил-1-бутил, 2-метил¬1-бутил, 1-

3-пентил, 2-метил-2-бутил, 3-метил-2-бутил, 3-

хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-метил-2-пентил, 3-

метил-1-бутил, 2-метил-1-бутил, 1-¬хексил, 2-

метил-2-пентил, 4-метил-2-пентил, 3-метил-3пентил, 2-метил-3-пентил, 2,3-диметил-2-бутил,

хексил, 3-хексил, 2-метил-2-пентил, 3-метил-2пентил, 4-метил-2-пентил, 3-метил-3-пентил, 2-

и 3,3-диметил-2-бутил;

метил-3¬пентил, 2,3-диметил-2-бутил, и 3,3диметил-2-бутил; и

R2 е H или алкил избран од метил, етил, 1пропил, 2-пропил, 1-бутил, 2-метил-1-пропил, 2-

Y2b е O или N(R2).

бутил, 2-метил-2-¬пропил, 1-пентил, 2-пентил,

има уште 8 патентни барања

(51) C 08G 65/08, C 08G 65/26, C 08G 65/14, A
61P 35/00

(57) 1 Состав кој што содржи мешани соли на
конјугати на полимер и активен агенс

(11) 9583
(21) 2019/343

(13) Т1
(22) 19/04/2019

растворливи во во-да, каде што активниот
агенс во конјугатот има најмалку една базна

(45) 30/09/2019

амин група, и понатаму каде што за секоја амин

(30) 262463 P 18/11/2009 US and 290072 P
24/12/2009 US

група во активниот агенс, амин групата е или
протонирана или непрото¬нира-на, каде што

(96) 18/11/2010 EP1078259.7
(97) 27/03/2019 EP2501413
(73) Nektar Therapeutics 455 Mission Bay
Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA

која било дадена протонирана амин група е
форма на киселинска сол на неорганска

94158, US

е повеќеструк поли(етилен гликол)), (ii)

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

активниот агенс е иринотекан, (iii) неорганската
киселина е хлороводород¬на киселина (HCl),

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

(iv) најмалку 25 молни проценти од амин
групите во активниот агенс се прото¬ни¬ра¬ни

(72) BRAY, Brian; KOZLOWSKI, Antoni; CHONG,
Anthony, O.; LEE, Seoju; JOSHI, Bhalchandra, V.;

како TFA сол, (v) 25-40 молни проценти од амин
групите во активниот агенс се протони¬ра¬ни

NIE, Shaoyong; SPENCE, Patrick; MCMANUS,

како HCl сол, и (vi) 5-35 молни проценти од

Samuel; TIPNIS, Sachin; LAVATY, Greg;
SWALLOW, David; SCHAEFER, Anthony and

амин групите во активниот агенс се непротонирани.

HANDLEY, John
(54) ФОРМИ НА КИСЕЛИНСКА СОЛ НА

има уште 16 патентни барања

кисели¬на или трифлуороацетична киселина
(TFA), каде што (i) водорастворливиот полимер

КОНЈУГАТИ ПОЛИМЕР-ЛЕК
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(51) A 61K 9/48
(11) 9585

(13) Т1

(21) 2019/345

(22) 19/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) 201361888419P 08/10/2013 US
(96) 07/10/2014 EP14786429.2
(97) 20/02/2019 EP3054927
(73) Celgene Corporation 86 Morris Avenue
Summit, NJ 0790 US
,

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

или фармацевтски прифатлива сол,
хидрат, стереоизомер, тавтомер, или нивни
рацемични мешавини, во количина од околу 0,1

(72) PARIKH, Darshan and MENON, Anil
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА (S)-3-(4-((4-

до околу 3 тежински проценти од вкупната

(МОРФОЛИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛОКСИ)-1ОКСОИЗОИНДОЛИН-2-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6-

тежина на дозната форма; 2) носител или
ексципиент во количина од околу 90 до 99,9

ДИОН

тежински проценти од вкупната тежина на
оралната дозна форма, каде што носителот или

(57) 1 Орална дозна форма во форма на

ексци¬пи¬ен¬тот е мешавина од скроб и
лактоза; и 3) лубрикант, каде што лубрикантот е

капсула која што содржи: 1) Соединение A со
следната структура:

стеаринска киселина.
има уште 14 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(22) на капакот во затворена состојба на

(51) B 65D 85/10, B 65D 5/66
(11) 9586

(13) Т1

амбалажа (10), а предниот зид (12) опфаќа во

(21) 2019/346

(22) 19/04/2019

областа на зафатниот и визуелниот отвор (26)
најмалку едно блокирачко средство (52) за

(45) 30/09/2019
(30)
(96) 13/07/2015 EP15176447.9

блокирање на конструкција (22) на капакот на
предниот зид (12) во затворена состојба на

(97) 27/02/2019 EP3118138
(73) Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6

амбалажа (10) со предниот зид (28), а тоа
блокирачко средство (52) е изработено како

1041 Wien, AT

блокирачка закрилка (56, 58), при што

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

блокирачката закрилка е (56, 58) формирано со
помош на прорез (54), а прорез (54) е

(72) THEIS, Uwe and VORENKAMP, Harman
(54) АМБАЛАЖА И ИЗВАДОК ЗА

формиран со протегање тргнувајки од предниот
зид (12) преку линија (96, 98) на свиткување

ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖА
(57) 1 Амбалажа за складирање на стока,

помеѓу предниот зид (12) и страничниот зид
(16, 18) понатака во страничниот зид (16, 18) и

посебно стока со облик на стапче, како што се

повторно од страничниот зид (16, 18) назад во

цигарите и слично, која вклучува преден зид
(12) и заден зид (14), странични зидови (16, 18)

правец на линија (96, 98) на свиткување,
нaзначен со тоа, што најмалку еден страничен

који ги поврзува предниот и задниот зид (12, 14)
како и подната конструкција (20) и

зид е (16, 18) формиран така да во затворената
состојба на амбалажа (10) на внатешната

конструкцијата (22) на капак , при што
конструкцијата (22) на капакот е зглобно

страна на елементот (30, 46, 48) на капакот кој
формира завршеток на конструкција (22) на

поврзана со крајниот заден зид (14) кој е

капакот се ослонува на крајот (34) на бочниот

спротивно на подната конструкција (20), при
што предниот зид (12) опфаќа најмалку едно

зид (16, 18) кој е спротивно на подната
конструкција (20),при што работ кој формира

зафатно и визуелно вдлабнување (26) рабно
формирано на крајот (24) кој е свртен од

крај (34) на бочниот зид (16, 18) во потполност
налегнува на елементот (30, 46, 48) на капакот

подната конструкција (20), каде зафатно и
визуелно вдлабнување (26) најмалку делумно

во затворена состојба на амбалажа (10).
има уште 3 патентни барања

покриено со предниот зид (28) на конструкција

76

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

по волумен (Dv50) oд помеѓу 50 и 700 nm како

(51) A 61K 31/4704, A 61K 9/14, A 61K 9/00
(11) 9587

(13) Т1

што е одредено со техниката на расејување на

(21) 2019/347

(22) 19/04/2019

светлината,
(b) најмалку еден површински стабилизатор кој

(45) 30/09/2019
(30) 20140181328 18/08/2014 EP and
201462038665P 18/08/2014 US

ја опфаќа адсорбованата компонента која што е
адсорбовирана на површината на честичките

(96) 17/08/2015 EP15750750.0
(97) 27/02/2019 EP3182958
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited

на пролекот арипипразол и слободна
компонента достапна за растворување на

Connaught House 1 Burlington Road Dublin 4,
IE

при што тежинскиот однос на пролекот
арипипразол според површинскиот

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

стабилизатор е во опсег од 17:1 дo 26:1 и каде
што пролекот арипипразол ја има формулата:

пролекот арипипразолот,

(72) LIVERSIDGE, Elaine; CRESSWELL, Philip;
HICKEY, Magali; MANSER, David; PALMIERI,
Michael Jr.; PAQUETTE, Sara Montminy; PERKIN,
Kristopher; SMITH, Greg; STEINBERG, Brian;
TURNCLIFF, Ryan; ZEIDAN, Tarek; CASH, Ethan
P. and HARD, Marjie L.
(54) КОМПОЗИЦИИ НА ПРОЛЕКОТ

каде што n e нула или цел број помал од 20
при што најмалку еден површински

АРИПИПРАЗОЛ

стабилизатор е одбран од групата која што ја
сочинуваат карбоксиметил на целулоза и естри

(57) 1 Композиција, која што опфаќа:
(a) популација на честички на пролекот

на полиоксиетиленсорбитанската киселина.
има уште 20 патентни барања

арипипразол со големина на честичките мерено
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Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(54) ПИРИДОН ДЕРИВАТИ КАКО ПРЕУРЕДЕН

(51) C 07D 213/69, A 61K 31/4412, A 61P 35/00

КИНАЗЕН ИНХИБИТОР ЗА ВРЕМЕ НА
(11) 9588
(21) 2019/348

(13) Т1
(22) 19/04/2019

ТРАНСФЕКЦИЈА (RET)
(57) 1 Соединение коешто е N-(2-

(45) 30/09/2019
(30) WO2014CN86197 10/09/2014 -- and

(диметиламино)етил)-3-(2-(4-(4-етокси-6-оксо-6дихидропиридин-ил)-2-

WO2015CN86995 14/08/2015 -(96) 09/09/2015 EP15767599.2

флуорофенил)ацетамидо)-5(трифлуорометил)бензамид, претставен со

(97) 10/04/2019 EP3191450
(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
Development Limited 980 Great West Road

Формула (I):

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DEMARTINO, Michael P. and GUAN, Huiping
Amy

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања
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Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) H 04L 29/06
(11) 9589

(13) Т1

(21) 2019/349

(22) 19/04/2019

или повеќе мрежи, односно мултимедиска
содржина во вид на мултимедиски фајл,
односно мултимедиски фајл вклучувајќи видео
компонента и аудио компонента, кој содржи:

(45) 30/09/2019
(30)

уред за трансформација (21311) за

(96) 26/10/2007 EP07873370.6
(97) 13/02/2019 EP2210366
(73) Chouraqui, Jean and Nguyen, Hung
15, rue Cardinale 13100 Aix-en-Provence, FR

трансформирање без загуби на бинарни
податоци прочитани од спомнатиот

and 746 Avenue Johnson Mont-Royal Quebec
H4P 1C3, CA

фајл кој се пренесува преку една или повеќе
мрежи со помош на постоечки протокол за

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце

дигитален пренос на звук до уред за

Николов 98, 1000, Скопје
(72) Chouraqui, Jean and Nguyen, Hung
(54) МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ПРЕНОС НА
МУЛТИМЕДИСКА СОДРЖИНА СО ПОМОШ НА

реконструкција; и
спомнатиот уред за реконструкција (25 351) за

ПОСТОЕЧКИ ПРОТОКОЛ ЗА ДИГИТАЛЕН
ПРЕНОС НА ЗВУК

дигиталниот звучен фајл.
има уште 8 патентни барања

мултимедиски фајл во дигитален звучен фајл
во WAV формат, односно дигитален звучен

реконструирање на мултимедиската содржина
од дигиталниот звучен фајл по преносот на

(57) 1 Систем за процесирање на
мултимедиска содржина за пренос преку една
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Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) A 23L 33/135, A 61K 9/00, A 61K 35/74, A

(72) BERNALIER-DONADILLE, Annick;

61K 9/19, A 61K 9/48, A 61P 1/10, A 61P 1/12, A

CROUZET, Laureen and HABOUZIT, Chloe
(54) КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ
БАКТЕРСИКИ СОЈ BLAUTIA

61P 31/04
(11) 9590

(13) Т1

(21) 2019/350

(22) 19/04/2019

HYDROGENOTROPHICA ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕ НА БАКТЕРИСИ ИНФЕКЦИИ НА

(45) 30/09/2019
(30) 201612190 13/07/2016 GB; 201616016
20/09/2016 GB; 201616018 20/09/2016 GB;

ГАСТРИНТЕСТИНАЛНИОТ ТРАКТ

201703548 06/03/2017 GB and 201703552

од родот Blautiahydrogenotrophica кој има 16s

06/03/2017 GB
(96) 13/07/2017 EP17742523.8

rRNK секвенца која е најмалку 95% идентична
со SEQ ID NO:5, за употреба во постапка на

(97) 06/03/2019 EP3313421
(73) 4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court

намалување
на
ниво
на
патогени
Enterobacteriaceae во гастроинтестиналниот

Leeds, LS1 2JZ, GB

тракт.
има уште 14 патентни барања

(57) 1 Композиција која опфаќа бактериски сој

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

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(51) A 01N 43/90, A 01P 5/00, A 01P 7/04, C 07D
471/04, A 61K 45/06, A 61K 38/05, A 61K 31/437,
A 61P 33/00
(11) 9533

(13) Т1

(21) 2019/401

(22) 10/05/2019
(45) 30/09/2019

(30) US20090287545P 17/12/2009 US
(96) 16/12/2010 EP15200600.3
(97) 20/02/2019 EP3078664
(73) Merial Inc. 3239 Satellite Boulevard
Duluth GA 30096-4640, US

a) дихидроазол соединение со формула (I), или
негова ветеринарна или земјоделска
прифатлива сол:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LE HIR DE FALLOIS, Loic, Patrick;
WILKINSON, Douglas Edward; BECK, Brent
Christopher and LEE, Hyoung Lk
(54) АНТИПАРАЗИТСКИ ДИХИДРОАЗОЛ
СОСТАВИ
(57) 1 Ветеринарен или земјоделски состав за
борба против штетници и паразити којшто

кадешто:

содржи:
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Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Y- Y-2, Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7, Y-8, Y-9, Y-10, Y-1
Y-12 или Y-13;
R2, R3 се независно водород, алкил,
халоалкил, тиоалкил, алкилтиоалкил,
хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил,
халоалкенил, алкинил, халоалкинил,
R1 е водород, халоген, -CN, или алкил,
халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,

циклоалкил, R10S(O)-, R10S(O)2-, R10C(O)-,
R10C(S)-, R10R11NC(O)-, or R10R11NC(S)-

халоалкинил, циклоалкил, халоциклоалкил,
алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој

R10OC(O)-;
R4, R5 и R6 се независно водород, алкил,
халоалкил, тиоалкил, алкилтиоалкил,

од нив е несупституиран или супституиран со
еден или повеќе од халоген, хидрокси, амино,
алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил,

хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил,
халоалкенил, алкинил, халоалкинил,

халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио,

циклоалкил, арил или хетероарил;
R7 и R8 се независно водород, алкил,

халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-,
R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-,

халоалкил, тиоалкил, алкилтиоалкил,

-CN или -NO2;

хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил,
халоалкенил, алкинил или халоалкинил;

X е арил или хетероарил, којшто може да биде
несупституиран или супституиран со еден или

R9 е водород, халоген, -CN, или алкил,
халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,

повеќе од халоген, хидрокси, амино, алкил- или
ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил, халоалкил,

халоалкинил, циклоалкил, хало- циклоалкил,
алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој

алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил,
алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио,

од нив е несупституиран или супституиран со

R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-,

еден или повеќе од халоген, хидрокси, амино,
алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил,

R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или NO2;

халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио,

A1 и A2 се независно кислород, NR2 или
CR7R8;

халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-,
R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-,

G е G-1 или G-2;
B B2, B3, B4 и B5 се независно N или C-R9;

-CN или -NO2;

Y е водород, халоген, -CN; или Y е алкил,

R10, R1 R12 и R13 се секој независно водород,
алкил, халоалкил, тиоалкил, алкилтиоалкил,

халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил, циклоалкил, алкилциклоалкил,

хидрокси- алкил, алкоксиалкил, алкенил,
халоалкенил, алкинил или халоалкинил; или

циклоалкилалкил, арил или хетероциклил или
хетероарил секој од нив е несупституиран или

R10 заедно со R11 формира =O, =S или =NR2;
или

супституиран со еден или повеќе од халоген,
хидрокси, амино, алкил- или ди(алкил)амино,

R12 заедно со R13 формира =O, =S или =NR2;

алкил, циклоалкил, халоалкил, алкенил,

W е O, S или NR2; n е 1-4; и
m е 0, 1 или 2;

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси,
халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-,

b) еден или повеќе дополнителни активни
агенси; и

R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-,
R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или -NO2; или Y е

ветеринарен или земјоделски прифатлив носач
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или дилуенс.

има уште 35 патентни барања
(54) МОРФИНСКИ ДЕРИВАТИ ЗА

(51) A 61K 31/4748, A 61K 31/485, A 61P 25/26
(11) 9534
(21) 2019/402
(30)

(13) Т1
(22) 10/05/2019

ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРЕДОЗИРАЊЕ СО ЛЕК
(57) 1 Соединение коешто ја има формулата:

(45) 30/09/2019
US20090266881P 04/12/2009 US

(96) 13/10/2010 EP10834900.2
(97) 27/03/2019 EP2506712
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited
Connaught House 1 Burlington Road
Dublin 4, IE

за употреба во постапка за лекување на

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

токсичност од лек или предозирање кај субјект
при негова потреба.

(72) SILVERMAN, Bernard; FU, Fen-Ni and GUO,

има уште 20 патентни барања

Chengyun

(51) C 07K 14/78, C 08J 9/28, C 08L 89/06, C
08L 89/00, A 61L 24/10

(72) MYERS, Michael and DIETRICH, Alexandra
(54) МОДИФИЦИРАН КОЛАГЕН

(11) 9535

(13) Т1

(57) 1 Созреан колаген добиен со

(21) 2019/403

(22) 10/05/2019

обезбедување на изолиран колаген, со
замрзнување на изолиран колаген, со

(45) 30/09/2019
(30) EP20120150527 09/01/2012 -- and
GB20120020868 20/11/2012 GB

дехидрирање на замрзнат колаген, и со
созревање на дехидриран колаген, во кој

(96) 09/01/2013 EP17181156.5
(97) 24/04/2019 EP3255106
(73) Innocoll Pharmaceuticals Limited

созреан колаген опфаќа дехидриран колаген
кој се чува на температура од:

Unit 9, Block D Monksland Business Park
Monksland Athlone Co. Roscommon, IE

најмалку шест недели, или
b. најмалку 65 °C во текот на период од

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

најмалку една недела, или
c. најмалку 30 °C во текот на период од

а. најмалку 40 °C во текот на период од

83

Патенти
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најмалку два месеца.

има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки

61K 39/00, A 61K 31/7088, A 61K 45/06, A 61P
35/00

фрагмент, кој што е способен за специфично
врзување за антигенот 1 поврзан со бубрезите

(13) Т1
(22) 10/05/2019

(KAAG1) и е коњугиран со терапевтски дел за
употреба во третманот на троен негативен

(45) 30/09/2019
(30) US201261584629P 09/01/2012 US

карцином на дојка, каде што антителото или
неговиот антиген-врзувачки фрагмент содржи

(96) 09/01/2013 EP13735811.5

CDRH1 како што е наведено во SEQ ID NO.: 49,

(97) 27/03/2019 EP2802351
(73) ADC Therapeutics SA Biopôle Route de la

CDRH2 како што е наведено во SEQ ID NO.: 50
или во SEQ ID NO.: 212, CDRH3 како што е

Corniche 3B 1066 Epalinges, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

наведено во SEQ ID NO.: 5 CDRL1 како што е
наведено во SEQ ID NO.: 52, CDRL2 како што е

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) TREMBLAY, Gilles, Bernard; MORAITIS,

наведено во SEQ ID NO.: 53 и CDRL3 како што
е наведено во SEQ ID NO.: 54.

Anna N. and FILION, Mario
(54) АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТРОЕН
НЕГАТИВЕН КАНЦЕР НА ДОЈКА

има уште 15 патентни барања

(11) 9536
(21) 2019/404
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се достигне без деградација на споменатиот

(51) A 01N 59/00, C 02F 1/76
(11) 9537

(13) Т1

(21) 2019/407

(22) 13/05/2019

биоцид, што се карактеризира со тоа што:
контролниот параметар се следи додека

(45) 30/09/2019
(30) US201361761922P 07/02/2013 US
(96) 06/02/2014 EP14749041.1

соодносот помеѓу споменатиот хипохлоритен
ок-си¬данс и споменатата амониумова сол

(97) 03/04/2019 EP2953904
(73) A.Y. LABORATORIES LTD. 8 Beery Street

варира;
споменатиот контролен параметар е

6468208 Tel Aviv, IL

селектиран од потенцијалот за редукција на

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

оксидација (ОРР), спроводливост, индукција и
заситеност со кислород; и

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

кога споменатиот контролен параметар е ORP,
спроводливост или индукција, тогаш споме-

(72) BARAK, Ayala
(54) МЕТОД ЗА КОНТРОЛА НА

на¬тиот принос е постигнат кога вредноста на
споменатиот контролен параметар е на мини-

ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОЦИД

мум, а кога контролниот параметар е

(57) 1 Метод за користење на контролен
параметар за да се утврди кога е постигнат

заситеност со кислород, тогаш споменатиот
принос е постигнат кога вредноста на

максималниот при-нос на биоцид формиран со
мешање на раствор од хипохлоритен оксиданс

споменатиот контролен параметар се менува
од фиксна вред-ност.

со раствор од амониу-мо¬ва сол, што може да

има уште 8 патентни барања
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(i) обезбедување на материјал за полнење во

(51) C 22B 3/20, C 22B 11/06
(11) 9538

(13) Т1

реакционен сад; и

(21) 2019/408

(22) 13/05/2019

(ii) подложување на материјал за полнење на
следните испирачки и придружни чекори:

(45) 30/09/2019
(30) ZA20140008682 26/11/2014 -(96) 26/11/2015 EP15196464.0

a) чекор на испирање со топла сулфурна
киселина под притисок и/или атмосферски

(97) 06/03/2019 EP3026130
(73) Lifezone Limited 4th Floor Ebene Skies

состојби за да се добие кашест производ којшто
ги содржи бараните метални сулфати во

Rue de l'Institut Ebene, MU

раствор и цврст остаток којшто ги содржи

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

бараните метали;
b) подложување на кашата од чекор a) на чекор

(72) LIDDELL, Keith Stuart; SMITH, Lisa Anne
and ADAMS, Michael David
(54) ПОСТАПКА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗА
ЕКСТРАКЦИЈА НА СКАПОЦЕНИ, БАЗНИ И

на кондиционирање којшто содржи сулфурна
киселина од околу 25 – 300 g/L, или алкален

РЕТКИ ЕЛЕМЕНТИ

содржи бараните метали од бараните метални

(57) 1 Хидрометалуршка постапка за
екстрахирање на злато или сребро или двата и

сулфати во раствор од кашестиот производ од
чекор b), за да се добие принос на одвоен цврст

опционално еден или повеќе дополнителни
елементи, како што се базни елементи, ретки

остаток;
d) подложување на одвоен цврст остаток од

метали и/или ретки елементи, од огноотпорен
или нетретиран материјал за полнење,

чекор c) над хлоридниот чекор на испирање во
хлориден медиум за испирање за да се добие

постапката е составена од чекорите на:

растворливи барани метали во хлориден

третман на pH вредност од околу 10- 14;
c) одвојување на цврст остаток којшто ги

заситен испирачки раствор (PLS) и
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интермедиерен цврст остаток и кога

g) подложување на цврстиот остаток од чекорот

хлоридниот медиум за испирање содржи

f) над хлориден ре-испирачки чекор во

железо хлорид, хлоридот PLS е третиран со
понатамошен чекор на притисок, таложење или

хлориден медиум за испирање за да се добијат
растворливи барани метали во прочистен

кристализација, концентрирање со испарување,
реверзна осмоза, нанофилтрација или друга

хлорид PLS, и кога хлоридниот медиум за
истекување содржи железо хлорид, хлоридот

мембранска технологија, екстракција на
растворувач или третирање со

PLS е третиран со понатамошен чекор на
притисок, таложење или кристализација,

одвојување/пречистување и/или пирохидролиза

концентрирање со испарување, реверзна

за да се добие железо-носечки производ;
e) подложување на хлоридот PLS од чекор d) на

осмоза, нанофилтрација или друга мембранска
технологија, екстракција на растворувач или

една или повеќе техники како што е јон
изменувачка (IX), хелирање, молекуларна

третирање со одвојување/пречистување и/или
пирохидролиза за да се добие железо-носечки

признаена технологија (MRT), додавање на
полимери или други сорбенси, екстракција на

производ;
и

растворувач, таложење со употреба на

h) обновување на златото или сребро, како и

хидроксиди, амонијак, карбонати или сулфиди,
електрoпривлекување, и/или редукција за да се

други вредни базни или ретки метали од
интермедиерен цврст или растворлив производ

добие еден или повеќе интермедиерни цврсти
или растворливи производи за надоместување

од чекорите e), f) или g) погоре,
кадешто постапката опционално вклучува

на злато или сребро, како и за било кои други
вредни базни или ретки метали во хлоридот

подложување на материјалот за полнење на
било кое или повеќе од следните дополнителни

PLS;

опционални испирачки и поврзани чекори:

f) подложување на интермедиерен растворлив
производ од чекор e) нa надоместувањето на

i) подложување на интермедиерниот цврст или
растворлив производ од чекор e) на

хлороводородната киселина, калциум и
остаточни метали, со помош на еден или

понатамошно прочистување и/или
надополнувачки чекор којшто содржи една или

повеќе чекори како што се пред варење,
пречистување, дистилација, адсорпција,

повеќе техники како што е IX, хелирање, MRT,
дополнување на полимерни или други

повторно варење, и/или пирохидролиза, за да

сорбенси; екстракција на растворувач,

се добие кашест производ којашто содржи
цврст остаток којшто ги содржи бараните

таложење со употреба на хидроксиди, амонијак,
карбонати или сулфиди, електропривлекуавње,

метали и бараните метални сулфати во
раствор и кога хлоридниот медиум за

и/или редукција;
j) подложување на ненаелектризиран раствор

истекување содржи железо хлорид, хлоридот
PLS е третиран со понатамошен чекор на

од чекор e), f) или g) кон чекор на сорпција
кадешто бараниот PMs како што се злато и

притисок, таложење или кристализација,

сребро се адсорбирани за еден или повеќе

концентрација со евапорација, реверзна
осмоза, нанофилтрација или друга мембранска

смоли, како што се IX смола или сорбенс и
базни метали се ненаелектризирани во

технологија, екстракција на растворувач или
третирање со одвојување/пречистување, и/или

раствор, проследено со елуирање на
адсорбирани барани метали, како што е злато и

пирохидролиза за да се добие железо-носечки
производ;

сребро, од IX смолата или сорбенс и други
таложења на златото и среброто од елуатот со
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употреба на редуктанс или директно

еден или повеќе интермедиерни цврсти или

согорување на наполнетата смола или сорбенс

растворливи производи за надоместување на

за да се добие концентрат на метал со високостепен на вредност или индивидуална вредност

злато и сребро, како што е било кој други
вредни базни или ретки метали во хлоридот

на метални производи, или кадешто бараното
злато и/или сребро се подложени на

PLS;
l) одвојување на цврстиот остаток којшто ги

понатамошен чекор на сулфидно таложење за
да се добие втор кашест производ, проследено

содржи бараните метали од бараните метални
сулфати во раствор од кашестиот производ од

со цврсто-течно одвојување на вториот цврст

чекорите f), g), i), j) или k) и потоа

остаток од вториот кашест производ за
понатамошно прочистување со постапка како

обезбедување на резултат којашто го одвојува
цврстиот остаток од или чекор b) или d);

што е наведено во чекор e), или директна
продажба на трето лице;

m) надоместување на бараните метали од
металните сулфати во раствор од

k) подложување на хлоридот PLS од чекор g)
кон една или повеќе техники како што е IX,

интермедиерниот надополнет производ од
чекор i), со помош на техники како што е

хелирање, MRT, додавање на полимерни или

екстракција на растворувач, IX, таложење со

други сорбенси, екстракција на растворувач,
таложење со употреба на хидроксиди, амонијак,

употреба на хидроксиди, амонијак, карбонати
или сулфиди, електропривлекување, редукција

карбонати или сулфиди, електропривлекување,
и/или редукција за да се добие производ од

и/или рециклирање.
има уште 4 патентни барања

(51) B 01J 19/12, F 02P 23/04

(73) ARCS Energy Limited 20 Peterborough

(11) 9539
(21) 2019/409

(13) Т1
(22) 13/05/2019

Road Harrow, Middlesex HA1 2BQ, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARCHER, Anthony

(45) 30/09/2019
(30) GB20150000057 05/01/2015 GB
(96) 30/12/2015 EP15820245.7
(97) 20/02/2019 EP3242747
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(54) АПАРАТУРА ЗА АКТИВАЦИЈА НА

претходно определен втор водечки бран кон

ГОРИВО И ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА,

флуидна супстанција вбризгана во наведената

СИСТЕМ И НЕГОВА ПОСТАПКА
(57) 1 Систем за зголемување на излезна

реакторска комора;
синхронизиран EMР генератор (206), кој може

енергија од флуидна супстанција, којшто
содржи:

оперативно да се поврзе кон наведениот прв
електромагнетен радијацијски (EMР) водечки

најмалку една апаратура (100) за активација на
гориво и ослободување на енергија, којашто

бран (130) од наведената најмалку една
апаратура за активација на гориво и

содржи:

ослободување на енергија, кадешто

флуидно запечатена реакторскa комора (103),
адаптирана да издржи претходно определен

наведениот EMР генератор (206) е
микробранов генератор и создаденото

притисок и температура на флуидот;
приклучок за вбризгување на флуид (104),

електромагнетно зрачење има претходно
определена бранова должина од 1 mm и 1

адаптиран за обезбедување на еднонасочна
флуидна комуникација од надворешен флуиден

метар во соодветен фреквенцијски спектар од
300 GHz до 300 MHz;

резервоар (402) кон наведената реакторска

помошен извор на EMР, кој може оперативно да

комора (103);
приклучок за испуштање на флуид (108),

се поврзе кон најмалку еден втор
електромагнетен радијацијски водечки бран,

адаптиран да озбезбеди едно насочна
комуникација од наведената реакторска комора

којшто има влезен приклучок (128), кадешто
создаденото електромагнетно зрачење има

(103) кон надворешен регион, за контролирано
ослободување на наведената флуидна

претходно определена бранова должина од 700
nm и 1 метар во соодветен фреквенцијски

супстанца од наведената реакторска комора

спектар од 430 THz до 300 GHz;

(103);
најмалку еден прв електромагнетен

резервоар на работен медиум (402), флуидно
поврзан кон наведената реакторска комора

радијацијски (EMР) водечки бран (130), којшто
има влезен приклучок (120) за прв водечки бран

(103) на наведената апаратура за активација на
гориво и ослободување на енергија и

и излезен приклучок (122) за прв водечки бран,
оперативно споени во рамките на наведената

адаптиран за складирање и напојување со
работен медиум;

реактоска комора (103) и адаптирани за да го

топлински агрегат (400), којшто може флуидно

спојат електромагнетното зрачење од
претходно определен прв водечки бран кон

да се поврзе со наведениот резервоар за
работен медиум (402) и наведената реакторска

флуидна супстанција вбризгана во наведената
реакторска комора (103);

комора (103), и адаптиран за пренос на
енергија кон наведениот работен медиум, за да

најмалку еден втор електромагнетен
радијацијски водечки бран, којшто има влезен

се добие енергетизирана флуидна супстанција
на претходно определена температура и

приклучок (128) за втор водечки бран

притисок во наведената реакторска комора

оперативно споен кон наведената реакторска
комора (103), адаптирани за спојување

(103) од наведената апаратура за активација на
гориво и ослободување на енергија.

електромагнетното зрачење (ЕМР) од

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C

CHYLINSKI, Krzysztof; DOUDNA, Jennifer A. and

12N 15/90, C 12N 15/1 A 61K 38/46, A 61K 48/00

JINEK, Martin
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА РНК НАСОЧЕНА ЦЕЛНА ДНК МОДИФИКАЦИЈА И

(11) 9540

(13) Т1

(21) 2019/411

(22) 14/05/2019

РНК -НАСОЧЕНА МОДУЛАЦИЈА НА
ТРАНСКРИПЦИЈА

(45) 30/09/2019
(30) US201261652086P 25/05/2012 US;
US201261716256P 19/10/2012 US;

(57) 1 Постапка за модифицирање на целна
ДНК, постапката содржи контактирање на

US201361757640P 28/01/2013 US and

целната ДНК со комплекс којшто содржи:

US201361765576P 15/02/2013 US
(96) 15/03/2013 EP18152360.6

(a) Cas9 полипептид; и
(b) ДНК-таргетирачка РНК којашто содржи:

(97) 03/04/2019 EP3401400
(73) The Regents of the University of

(i) ДНК-таргетирачки сегмент којшто содржи
нуклеотидна секвенца којашто е

California; University of Vienna and
Charpentier, Emmanuelle 1111 Franklin Street,

комплементарна на секвенцата во целната
ДНК, и

12th Floor Oakland, CA 9460, US;

(ii) протеин-врзувачки сегмент којшто има

Universitätsring 1 1010 Vienna, AT and
Department Of Regulation in Infection Biology

интеракција со Cas9 полипептид, кадешто
протеин-врзувачкиот сегмент содржи две

Max Planck Institute for Infection Biology
Charitéplatz 1 10117 Berlin, DE

комплеметарни продолжувања на нуклеотиди
коишто хибридизираат за да формираат двојни

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

низи на РНК (днРНК) дуплекс,
кадешто целната ДНК е присутна во единечен-

(72) DOUDNA CATE, James Harrison; LIM,

клеточен еукариотски организам, животинска

Wendell; QI, Lei; CHARPENTIER, Emmanuelle;

клетка или растителна клетка,
90

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

кадешто споменатото модифицирање е цепење

(B) споменатата постапка не е постапка за

на целната ДНК,

лекување на човечкото или животинско тело со

кадешто:
(A) споменатото контактирање е ин витро или

терапија.
има уште 24 патентни барања

во клетка екс виво; и/или

ЗЛОУПОТРЕБА И ПОГРЕШНА УПОТРЕБА НА

(51) A 61K 9/70
(11) 9541
(21) 2019/412

(13) Т1
(22) 14/05/2019

ЛЕКОВИ

(45) 30/09/2019

спречување на погрешна употреба или

(57) 1 Трансдермалниот систем со лепенка за

(30) US201461930090P 22/01/2014 US;
US201461930104P 22/01/2014 US;

злоупотреба на лекови се состои од потпорен
слој на лепенка, каде што наведениот потпорен

US201462014721P 20/06/2014 US;
US201462014723P 20/06/2014 US and

слој се состои од дистална страна и
проксимална страна, каде што еден или повеќе

US201462083620P 24/11/2014 US
(96) 21/01/2015 ep15740893.1

аверзивни агенси се воведуваат во или
неповратно се прилепуваат на дисталната

(97) 13/03/2019 EP3096746
(73) 4P Therapeutics Norcross, GA 30092, US

страна на потпорниот слој, каде што лепливиот

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул.

слој се прилепува на проксималната страна на
потпорниот слој и каде што еден или повеќе

”Вељко Влаховиќ” 4/ 1- 1000, Скопје
(72) ENSCORE, David, James; TAGLIAFERRI,

аверзивни агенси егзибираат профил на
бифазно ослободување кога ќе се потопат во

Frank; DAMON, Steven, Paul; SMITH, Alan and
GAULDING, Jeffrey, C.
(54) ТРАНСДЕРМАЛЕН СИСТЕМ СО

растворувачки медиум.
има уште 14 патентни барања

ЛЕПЕНКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
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(51) C 07K 16/40, C 07K 16/00, A 61K 39/395, A

(54) ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ КАЛИКРЕИН-2

61K 51/10, A 61P 35/00

АНТИТЕЛА

(11) 9542
(21) 2019/413

(13) Т1
(22) 14/05/2019

(57) 1 Антитело полипептид со сврзна
специфичност за хуман каликреин-2 (hK2), каде

(45) 30/09/2019
(30) GB 201320408 19/11/2013 GB and GB

што антителото полипептид се состои од:
(а) варијабилна регија со тежок ланец кој се

201401973 05/02/2014 GB
(96) 19/11/2014 EP14814696.2

состои или сочинува од аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO: 8; и

(97) 20/03/2019 EP3071595
(73) Fredax AB 252 50 Helsingborg, SE

(б) варијабилна регија со лесен ланец која се
состои или сочинува од аминокиселински
секвенци од SEQ ID NO: 9.

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул.
”Вељко Влаховиќ” 4/ 1- 1000, Скопје
(72) TIMMERMAND, Pär Oskar Vilhelmsson;

има уште 14 патентни барања

TRAN, Amanda Thuy; STRAND, Sven-Erik;
LAMMINMÄKI, Urpo Juhani and SJÖSTRÖM, Kjell
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претставуваат апсолутна вредност на L на

(51) G 06F 3/14, G 06T 5/00, G 09G 5/10
(11) 9543

(13) Т1

осветленост који треба да се кодираат;

(21) 2019/414

(22) 15/05/2019

пристапување, низ кодер на податоци, на OETF
функција на кодирање за мапирање на

(45) 30/09/2019
(30) US201161567579P 06/12/2011 US;
US201261674503P 23/07/2012 US and

вредности на апсолутна осветленост во
дигитални кодни вредности;

US201261703449P 20/09/2012 US
(96) 06/12/2012 EP16166823.1

кодирање базирано на прием и пристап, низ
кодер на податоци, примени на сликовни

(97) 20/03/2019 EP3079055
(73) Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street San Francisco, CA 94103,

податоци во референтни кодирани сликовни

US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

референтни кодирани сликовни податоци,
во кој вредности на осветленост се примени

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MILLER, Jon Scott; DALY, Scott;

сликовни податоци кој се претставени со
дигиталени кодни вредности во референтни

NEZAMABADI, Mahdi and ATKINS, Robin
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА РАЗМЕНА НА СЛИКОВНИ ПОДАТОЦИ

кодирани сликовни податоци;

БАЗИРАНИ НА ПАРЦЕПТУЕЛНА
НЕЛИНЕАРНОСТ НА ОСВЕТЛЕНОСТ НИЗ

најмалку делумно на функционалниот модел:
во кој:

РАЗЛИЧНИ СВОЈСТВА НА ДИСПЛЕЈ
(57) 1 Постапка која опфаќа:

Y нормализирана вредност
соодветствувајќи на една од вредности на L

прием, низ кодер на податоци, на сликовни

апсолутна осветленост, во кој

податоци; и
издавања, низ кодер на податоци, на

назначен со тоа, што
OETF функција на кодирање е базирана

податоци со вредности на осветленост кои
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0≤Y≤
V нормализирана вредност
соодветсвувајќи на една од вредности на
дигитални кодни вредности D кој се издадени

и

како референтни кодирани сликовни податоци
во кој се 0 ≤ V ≤ и
n, m, c c2, и c3 однапред утврдени вредности,

има уште 12 патентни барања

во кој:

(57) 1 Ортопедски шраф (700) којшто содржи:

(51) A 61B 17/58
(11) 9544
(21) 2019/415

(13) Т1
(22) 15/05/2019

осовина (602);
навои (604) пресечени барем во делот на

(45) 30/09/2019

наведената осовина (602), наведените навои

(30) US201213369760 09/02/2012 US
(96) 07/02/2013 EP13745998.8

(604) имаат водечки крај (606), заден крај (608)
и длабочина;

(97) 10/04/2019 EP2811926
(73) Orthopedic Medical Channels, LLC

најмалку еден жлеб (702) формиран во еден од
водечкиот крај или во задниот крај и

22 Second Avenue Port Washington, NY 11050,
US

конфигуриран за заголемување на површински
простор на соодветниот водечки или заден крај,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

се карактеризира со тоашто фасетите (804) се

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WILLERT, Wayne A. and WILLERT, Andrea
(54) ПРИЦВРСТУВАЧ НА КОСКИ

поставени на барем еден жлеб (702).
има уште 6 патентни барања
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(51) A 61K 31/137, A 61K 47/10, A 61K 47/36, A

(72) MAILLAND, Federico; LEGORA, Michela;

61K 9/08, A 61P 31/10

CERIANI, Daniela and IOB, Giuliana
(54) ЛОКАЛЕН АНТИГАБИЧЕН СОСТАВ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ОНИХОМИКОЗА

(11) 9545
(21) 2019/416

(13) Т1
(22) 15/05/2019

(45) 30/09/2019
(30) US201361761953P 07/02/2013 US and

(57) 1 Состав којшто содржи барем околу 9%
од тежината на тербинафин или негова

US201361781560P 14/03/2013 US
(96) 23/01/2014 EP14701713.1

фармацевтска прифатлива сол,
хидроксипропил цитозан, низок алканол и вода

(97) 01/05/2019 EP2953621
(73) Polichem S.A. 50, Val Fleuri 1526
Luxembourg, LU

за употреба во лекување на онихомикоза кај

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

споменатиот пациент еднаш неделно.
има уште 18 патентни барања

(51) F 03B 13/18, F 03D 5/06
(11) 9546
(13) Т1

Kongensvej 2 st.th. 2000 Frederiksberg, DK and
Askevænget 5 5884 Gudme, DK

(21) 2019/418

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

пациент, кадешто споменатиот состав е
нанесен на заразените површини кај

(22) 16/05/2019

(45) 30/09/2019
(30) DK20130000188 20/06/2013 DK

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Mølhede Pedersen, Mogens; Mølhede

(96) 20/06/2014 EP14814407.4
(97) 27/02/2019 EP3011166
(73) Mølhede Pedersen, Mogens; Mølhede
Loving, Michael and Mølhede Pedersen,

Loving, Michael and Mølhede Pedersen, Christina
(54) ПРЕТВОРУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА НА

Christina Egevej 14 5683 Harby, DK;

еден или повеќе аеродинамични профили

БРАН/ПЛИМА И ВЕТЕР
(57) 1 Енергетска инсталација којашто содржи
коишто имаат надолжна оска со вертикална
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ориентација, наведениот профил е

повеќе аеродинамични профили (1B) коишто

конфигуриран на вртлив лост, потпорна

имаат надолжна оска со хоризонтална

структура којашто содржи преносен систем
кадешто наведениот вертикален профил (1A)

ориентација се конфигурирани на наведениот
вертикален профил (1A), наведениот

може да ротира околу својата надолжна оска и
со тоа што наведениот лост (2) и наведениот

хоризонтален профил (1B) е вртлив околу
својата надолжна оска и со тоашто наведениот

вертикален профил (1A) може да осцилира
помеѓу први и втори хоризонтални позиции по

хоризонтален профил (1B) може да осцилира
помеѓу први и втори вертикални позиции по пат

пат на проток на честички кои делуваат на

на проток на честички кои делуваат на

наведениот вертикален профил (1A) такашто
хоризонталното движење на наведениот

наведениот хоризонтален профил (1B) такашто
вертикалното движење на наведениот

вертикален профил (1A) се постигнува и
пренесува кон наведениот систем за пренос со

хоризонтален профил (1B) се постигнува и
пренесува кон наведениот систем за пренос со

помош на лостот (2), се карактеризира со
тоашто наведениот лост (2) може да се наклони

помош на лостот (2).
има уште 3 патентни барања

во вертикална насока и со тоашто еден или
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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)
8A61P35/04
8C07D519/00
8A61P35/00
8G21B1/05
8A61K39/395
8C07K16/40
8C22B3/22
8A61K31/122
8C07K14/705
8A61K9/20
8A61K31/465
8A61K47/36
8C07K16/18
8C12N15/85
8A61K31/047
8A61K36/185
8A61K31/454
8C12Q1/68
8A61F6/06
8C07D409/14
8C07D413/14
8C07D471/04
8B23K1/19
8B23K103/10
8B23K35/362
8B01F3/04
8A61K38/05
8A61K39/00
8C07K16/18
8C22B11/06
8C22B3/20
8A61K51/10

(51) основен
8A61K45/06
8C07D473/34
8C07D487/04
8G21B1/05
8C07K16/30
8C07K16/30
8C22B3/02
8C07D493/14
8C07K14/705
8A61K9/20
8A61K9/00
8A61K9/00
8C12N15/85
8C12N15/85
8A61K36/185
8A61K36/185
8C07D401/12
8C12Q1/68
8A61K9/00
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8B23K35/36
8B23K35/36
8B23K35/36
8B67D1/04
8C07D471/04
8A61K39/395
8A61K39/395
8C22B3/20
8C22B3/20
8C07K16/00

(11)
9602
9603
9574
9575
9515
9515
9518
9521
9555
9525
9526
9526
9527
9527
9530
9530
9558
9577
9579
9598
9598
9598
9562
9562
9562
9531
9533
9536
9536
9538
9538
9542

8A61K9/08
8C07K1/34
8A61K31/513
8A23L33/135
8A61K9/00
8A61P1/12
8A61K31/585
8B65D5/66
8A61K9/19
8C07D257/04
8C07D271/10
8C07D413/12
8A61P35/00
8A61P35/02
8A61P43/00
8C07D405/12
8C07C323/66
8A61K31/44
8A61K31/4412
8H04N19/117
8C12N1/00
8A61P13/12
8C07K16/30
8C07D249/08
8C07D493/14
8F16L37/56
8A61P29/00
8A61K36/39
8C07D401/12
8C07D405/04
8A61K31/00
8A61P15/18
8C12G1/032

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61K31/137
8A61K39/35
8A61K31/341
8A61K35/74
8A61K35/74
8A61K35/74
8A61K31/336
8B65D85/10
8A61K35/74
8C07D231/12
8C07D231/12
8C07D231/12
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D239/48
8C07C303/22
8A61K45/06
8A61K45/06
8H04N19/82
8C12N1/00
8A61K38/17
8C07K16/30
8C07D249/08
8C07D493/14
8F16L37/32
8C07D487/04
8A61K36/185
8C07D401/12
8C07C235/42
8A61K9/00
8A61K9/00
8C12G1/032

9545
9547
9584
9567
9567
9567
9568
9586
9590
9591
9591
9591
9552
9552
9552
9592
9599
9602
9602
9606
9604
9514
9515
9517
9521
9594
9528
9530
9558
9560
9579
9579
9582

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8F16K17/16
8A01P5/00
8A61L24/10
8C08J9/28
8C07K16/30
8C12N15/11
8A61K39/36
8A23B4/01
8A61K31/341
8C07F9/6561
8B01J39/04
8A61K9/00
8A61K9/48
8A61K9/19
8F16D65/28
8C07D403/04
8A61K35/74
8A61K31/41
8A61K31/5377
8C07D403/12
8C07D413/12
8A61K31/4985
8C07K1/16
8C07D473/34
8H04N19/176
8H04N19/70
8C07D487/04
8C22B3/02
8A61K31/336
8A01N43/40
8A01P7/00
8F16K11/18
8C12N15/62
8A61F2/01
8A61F2/86
8C23C2/00
8A61K9/00
8A61P19/00
8C10G1/00
8A61K31/19
8A61K31/4178

8B67D1/04
8C07D471/04
8C08L89/00
8C08L89/00
8A61K39/395
8C12N15/11
8A61K39/35
8A23L3/01
8A61K31/341
8A61K31/341
8B01J39/04
8A61K31/4184
8A61K9/48
8A61K35/74
8F16D65/28
8C07D401/04
8A61K35/74
8C07D231/12
8C07D495/04
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D471/04
8C07K14/52
8C07D473/34
8H04N19/18
8H04N19/18
8C07D233/24
8C22B3/02
8C07D493/14
8A01N43/40
8A01N43/40
8F16L37/32
8C07K14/705
8A61F2/01
8A61F2/01
8C23C2/20
8A61K9/00
8C07D487/04
8C10G1/02
8A61K36/185
8C07D401/12

9531
9533
9535
9535
9536
9540
9547
9566
9584
9584
9548
9549
9585
9567
9569
9570
9590
9591
9552
9592
9592
9597
9601
9603
9605
9605
9573
9518
9521
9554
9554
9594
9555
9556
9556
9524
9526
9528
9529
9530
9558

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D333/38
8C07C233/81
8A61K47/32
8A61K38/16
8A61K39/395
8C07D401/04
8E02F3/407
8A61K31/437
8C08L89/00
8A61K38/46
8G09G5/10
8A61P31/10
8F03B13/18
8B01J4/02
8A61K47/10
8A61K47/20
8A61K9/48
8A01K67/00
8A61P15/18
8A61K31/443
8A61K31/415
8C07D231/12
8A61K31/519
8A61K31/506
8C07D471/04
8A61P35/00
8C12Q1/56
8C09D5/28
8G09F13/16
8A61K45/06
8H04N19/119
8H04N19/136
8A61K38/26
8C07K16/28
8C07D401/04
8A61K47/32
8C23C2/40
8A61P1/00
8A61K31/366
8C22C21/10
8C07D409/12

98

8C07D495/04
8C07C235/42
8A61K9/00
8A61K38/16
8A61K38/16
8C07D401/14
8E02F3/60
8C07D471/04
8C08L89/00
8C12N15/11
8G06F3/14
8A61K31/137
8F03B13/18
8B01J39/04
8A61K31/4184
8A61K31/4184
8A61K35/74
8A61K31/336
8A61K31/336
8C07D401/04
8C07D231/12
8C07D231/12
8C07D495/04
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D471/04
8G01N33/48
8C09D5/28
8C09D5/28
8A61K45/06
8H04N19/18
8H04N19/18
8A61K38/26
8C07K16/30
8C07D401/04
8A61K9/00
8C23C2/20
8C07D487/04
8A61K36/185
8C22C21/10
8C07D495/04

9576
9560
9579
9580
9580
9598
9532
9533
9535
9540
9543
9545
9546
9548
9549
9549
9567
9568
9568
9570
9591
9591
9552
9592
9592
9597
9563
9600
9600
9602
9605
9605
9607
9515
9519
9523
9524
9528
9530
9559
9576

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти
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8C07D495/04
8C07C235/42
8C07D213/81
8C07D401/12
8B23K35/00
8F28F21/08
8A61J1/10
8F26B5/06
8B67D1/04
8F16K17/04
8A61P33/00
8C07D471/04
8A61K39/395
8C02F1/76
8C12N15/90
8A61K9/70
8A61P35/00
8C07K16/00
8A61K47/10
8C12N9/50
8A61K31/675
8A61P31/18
8A61K31/336
8B65D85/10
8C07D401/04
8H04L29/06
8A23L33/135
8A61K9/00
8A61K9/48
8A61P1/12
8A61K31/42
8A61K38/17
8A61P7/02
8C07K14/47
8A61M15/00
8C07C303/22
8C09D5/33
8H04N19/13
8A61P3/10
8A61K45/06
8A61K31/407

8C07D495/04
8C07C235/42
8C07C235/42
8C07C235/42
8B23K1/00
8B23K35/36
8A61J1/10
8A61J1/10
8B67D1/04
8B67D1/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8A61K39/395
8C02F1/76
8C12N15/11
8A61K9/70
8C07K16/00
8C07K16/00
8A61K31/137
8C12N9/50
8A61K31/341
8A61K31/341
8A61K31/336
8B65D85/10
8C07D401/04
8H04L29/06
8A61K35/74
8A61K35/74
8A61K35/74
8A61K35/74
8C07D231/12
8A61K38/17
8A61K38/17
8A61K38/17
8A61K9/00
8C07C303/22
8C09D5/28
8H04N19/18
8A61K38/26
8C07D487/04
8C07D495/04

9576
9560
9560
9560
9561
9562
9581
9581
9531
9531
9533
9533
9536
9537
9540
9541
9542
9542
9545
9565
9584
9584
9568
9586
9570
9589
9590
9590
9590
9590
9591
9550
9550
9550
9551
9599
9600
9605
9607
9574
9516

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D495/04
8E04B1/00
8C07D401/06
8A61K47/36
8A01N25/04
8A61K38/00
8C23C2/20
8A61K9/70
8A61P17/00
8A61K31/56
8A61P43/00
8A61K9/00
8A61K38/17
8A61K38/18
8C07D401/14
8C07D491/107
8B23K35/36
8A61J1/20
8E02F3/30
8E02F3/60
8A61K31/4748
8B01J19/12
8A61K48/00
8C12N15/10
8G06F3/14
8F03D5/06
8A23B7/01
8A61K31/683
8C07H19/16
8C01B11/02
8A61K35/74
8A61K31/4704
8A61P25/16
8A61P35/00
8C07D417/12
8A61K9/08
8A61K31/541
8C07D495/04
8C07K14/52
8A61K31/616
8A61P35/00

99

8C07D495/04
8C22B3/02
8C07D401/06
8A61K9/00
8A01N43/40
8C07K14/705
8C23C2/20
8A61K9/00
8C07D487/04
8A61K36/185
8C07D401/12
8A61K9/00
8A61K38/16
8A61K38/16
8C07D401/14
8C07D401/14
8B23K35/36
8A61J1/10
8E02F3/60
8E02F3/60
8A61K31/4748
8B01J19/12
8C12N15/11
8C12N15/11
8G06F3/14
8F03B13/18
8A23L3/01
8A61K31/341
8A61K31/341
8B01J39/04
8A61K35/74
8A61K9/14
8C07D401/04
8C07D213/69
8C07D231/12
8A61K9/00
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07K14/52
8A61K45/06
8A61K45/06

9516
9518
9522
9523
9554
9555
9524
9526
9528
9530
9558
9579
9580
9580
9598
9598
9562
9581
9532
9532
9534
9539
9540
9540
9543
9546
9566
9584
9584
9548
9567
9587
9570
9588
9591
9551
9552
9552
9601
9602
9602

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P31/12
8A61K31/541
8B01D11/04
8A61P7/02
8A61K47/02
8A01K67/027
8A61P35/00
8A61P15/00
8C07D405/14
8C22F1/053
8B23K35/28
8F17C13/04
8C07D405/14
8A01P7/04
8A61K31/7088
8A61K45/06
8F02P23/04
8A61K31/137
8A61K39/35
8A23B9/04
8F26B15/18
8A61K31/4184
8A61P1/10
8A61P31/04
8A61K31/665
8C07K16/38
8A61K31/4412
8A61P1/10
8C07D401/12
8A61K38/12
8A61P35/04
8C07D519/00
8A61K31/505
8C07D401/12
8C07C319/24
8G01N33/50
8C09D7/00
8C07D473/16
8C07F9/6561
8H04N19/18
8A61K31/519

8C07D473/34
8C07D487/04
8C22B3/02
8A61K9/20
8A61K9/00
8C12N15/85
8C07D487/04
8A61K36/185
8C07D401/12
8C22C21/10
8B23K1/00
8F17C13/04
8C07D401/14
8C07D471/04
8A61K39/395
8A61K39/395
8B01J19/12
8A61K31/137
8A61K39/35
8A23L3/01
8A23L3/01
8A61K31/4184
8A61K35/74
8A61K35/74
8A61K31/336
8C07K16/38
8C07D213/69
8A61K35/74
8C07D231/12
8A61K9/00
8C07D495/04
8C07D495/04
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07C303/22
8G01N33/48
8C09D5/28
8C07D473/34
8C07D473/34
8H04N19/18
8C07D487/04

9603
9574
9518
9520
9526
9527
9528
9530
9558
9559
9561
9578
9598
9533
9536
9536
9539
9545
9547
9566
9566
9549
9567
9567
9568
9571
9588
9590
9591
9551
9552
9552
9592
9592
9599
9563
9600
9603
9603
9605
9574

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K31/551
8A61K45/06
8A61P37/00
8A61P25/16
8B65D88/00
8A61K9/20
8A61P31/14
8A61K31/196
8A61K9/00
8A61K9/28
8F16L37/32
8A61K38/17
8C23C2/06
8A61K9/28
8C07K16/00
8A61K31/519
8C10G1/02
8C10G31/09
8A61P43/00
8C07D403/12
8C07D215/52
8B23K1/00
8F16K1/30
8A61P33/06
8C07D417/14
8A61K31/485
8A61P25/26
8C07K14/78
8A61K39/395
8G06T5/00
8A61B17/58
8A61K47/36
8A61K36/00
8A23L3/54
8A61K9/14
8A61P25/02
8A61P25/28
8A61P31/04
8A61K38/04
8A61K9/00
8C07D239/48
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8C07D487/04
8C07K16/30
8C07K16/30
8C07D495/04
8C22B3/02
8A61K9/20
8C07D401/06
8A61K9/00
8A61K9/00
8A61K9/00
8F16L37/32
8C07K14/705
8C23C2/20
8A61K9/20
8C12N15/85
8C07D487/04
8C10G1/02
8C10G1/02
8A61K36/185
8C07D401/12
8C07C235/42
8B23K1/00
8F17C13/04
8A61K38/16
8C07D401/14
8A61K31/4748
8A61K31/4748
8C08L89/00
8C07K16/00
8G06F3/14
8A61B17/58
8A61K31/137
8A61K39/35
8A23L3/01
8A61K9/14
8C07D401/04
8C07D401/04
8A61K35/74
8A61K9/00
8A61K9/00
8C07D239/48

9574
9515
9515
9516
9518
9520
9522
9523
9523
9523
9594
9555
9524
9525
9527
9528
9529
9529
9530
9558
9560
9561
9578
9580
9598
9534
9534
9535
9542
9543
9544
9545
9547
9566
9587
9570
9570
9590
9551
9551
9592

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D471/04
8G01N33/48
8C07K1/36
8A61K31/522
8H04N19/82
8C07D233/24
8A61K31/5377
8C07D487/04
8A61K38/17
8A61K39/00
8A61P35/00
8B65D90/14
8A61K31/4545
8A61K31/437
8C07D471/10
8A61K31/606
8A61K31/616
8F16L37/23
8A61K31/7068
8C07K16/46
8C12N15/10

8C07D471/04
8G01N33/48
8C07K14/52
8C07D473/34
8H04N19/82
8C07D233/24
8C07D487/04
8C07D487/04
8A61K38/17
8C07K16/30
8C07K16/30
8C22B3/02
8A61K9/20
8C07D401/06
8C07D401/06
8A61K9/00
8A61K9/00
8F16L37/32
8A61K9/20
8C12N15/85
8C12N15/85

9597
9563
9601
9603
9606
9573
9574
9574
9514
9515
9515
9518
9520
9522
9522
9523
9523
9594
9525
9527
9527

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61P27/00
8C07D487/04
8A61P35/00
8A61K31/4155
8A61P3/10
8C07D405/12
8B23K1/20
8A61K31/454
8A01N43/90
8A61K45/06
8C08L89/06
8A61P35/00
8A01N59/00
8C07K19/00
8C12N15/63
8C07K16/40
8C12P21/00
8A23L3/01
8A61K47/02
8A61K9/00
8C07D213/69

8C07D487/04
8C07D487/04
8A61K36/185
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8B23K1/00
8C07D401/14
8C07D471/04
8C07D471/04
8C08L89/00
8A61K39/395
8C02F1/76
8C12N15/11
8C12N15/11
8C07K16/00
8C12N9/50
8A23L3/01
8A61K31/4184
8A61K9/14
8C07D213/69

9528
9528
9530
9558
9558
9558
9561
9598
9533
9533
9535
9536
9537
9540
9540
9542
9565
9566
9549
9587
9588

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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)
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC

(51)
A 23L 33/135
A 61P 31/04
A 61P 1/12
A 61P 1/10
A 61K 9/48
A 61K 9/19
A 61K 9/00
A 61K 35/74
A 61P 1/12
A 61P 1/10
A 61K 9/48
A 61K 9/19
101

(11)
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0326
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4D PHARMA PLC
4P Therapeutics
A.P.F. Aqua System AG
A.P.F. Aqua System AG
A.P.F. Aqua System AG
A.Y. LABORATORIES LTD.
A.Y. LABORATORIES LTD.
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADC Therapeutics SA
ADIENNE Pharma & Biotech SA
ADIENNE Pharma & Biotech SA
ADIENNE Pharma & Biotech SA
ARCS Energy Limited
ARCS Energy Limited
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma Ireland Limited
Astex Therapeutics Limited
Astex Therapeutics Limited
Astex Therapeutics Limited
BAYER AG
BAYER AG
BAYER AG
BAYER AG
BAYER AG
BAYER AG
Bayer HealthCare LLC
Bayer Pharma Aktiengesellschaft

A 61K 9/00
A 61K 35/74
A 23L 33/135
A 61P 31/04
A 61K 9/70
C 01B 11/02
B 01J 4/02
B 01J 39/04
A 01N 59/00
C 02F 1/76
C 07K 16/30
C 07K 16/18
A 61P 35/00
A 61K 45/06
A 61K 39/395
A 61K 39/00
A 61K 31/7088
F 26B 5/06
A 61J 1/20
A 61J 1/10
B 01J 19/12
F 02P 23/04
A 61K 9/19
A 61P 35/00
A 61K 9/00
A 61K 9/14
A 61K 31/4704
A 61K 31/4748
A 61K 31/485
A 61P 25/26
C 07D 471/04
A 61P 35/00
A 61K 31/4985
A 61K 31/44
A 61K 31/4412
A 61K 31/616
A 61K 45/06
A 61P 35/00
A 61P 35/04
C 07K 16/38
C 07D 233/24

102

MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0350
MK/P/2019/0412
MK/P/2019/0317
MK/P/2019/0317
MK/P/2019/0317
MK/P/2019/0407
MK/P/2019/0407
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0404
MK/P/2019/0339
MK/P/2019/0339
MK/P/2019/0339
MK/P/2019/0409
MK/P/2019/0409
MK/P/2019/0308
MK/P/2019/0308
MK/P/2019/0347
MK/P/2019/0347
MK/P/2019/0347
MK/P/2019/0402
MK/P/2019/0402
MK/P/2019/0402
MK/P/2018/0745
MK/P/2018/0745
MK/P/2018/0745
MK/P/2018/0751
MK/P/2018/0751
MK/P/2018/0751
MK/P/2018/0751
MK/P/2018/0751
MK/P/2018/0751
MK/P/2019/0329
MK/P/2019/0330

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Benevir Biopharm Inc.
Benevir Biopharm Inc.
Benevir Biopharm Inc.
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Board of Regents, The University of Texas System
Boston Medical Center Corporation
Boston Medical Center Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
Bristol-Myers Squibb Company
CELGENE CORPORATION
CELGENE CORPORATION
CELGENE CORPORATION
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
CLARIDE PHARMA S.R.L.
Castle Commercial Enterprises Limited
Celgene Corporation
Celgene Corporation
Charpentier, Emmanuelle
Charpentier, Emmanuelle
Charpentier, Emmanuelle
Charpentier, Emmanuelle
Charpentier, Emmanuelle
Charpentier, Emmanuelle
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C 07D 487/04
A 61K 39/00
C 12N 15/86
C 12N 7/00
A 61K 39/00
C 07K 16/40
C 07K 16/30
C 07K 16/28
A 61P 37/00
A 61P 35/00
A 61K 45/06
A 61K 39/395
A 61K 38/17
A 61P 13/12
C 07D 401/04
A 61P 25/28
A 61P 25/16
A 61P 25/02
A 61K 31/443
C 07D 403/04
A 61K 9/28
A 61K 31/7068
A 61K 9/20
A 61K 31/56
A 61P 43/00
A 61P 35/00
A 61K 31/047
A 61K 31/19
A 61K 31/366
A 61K 36/185
A 61K 36/39
A 61P 15/00
C 12G 1/032
C 07D 401/04
A 61K 9/48
C 12N 15/90
C 12N 15/63
C 12N 15/11
C 12N 15/10
C 07K 19/00
A 61K 38/46

MK/P/2019/0330
MK/P/2018/1094
MK/P/2018/1094
MK/P/2018/1094
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0192
MK/P/2019/0191
MK/P/2019/0191
MK/P/2018/0739
MK/P/2018/0739
MK/P/2018/0739
MK/P/2018/0739
MK/P/2018/0739
MK/P/2018/0739
MK/P/2019/0076
MK/P/2019/0076
MK/P/2019/0076
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0321
MK/P/2019/0340
MK/P/2019/0196
MK/P/2019/0345
MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0411

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти
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Charpentier, Emmanuelle
Chemo Research, S.L.
Chemo Research, S.L.
Chemo Research, S.L.
Chemo Research, S.L.
Chemo Research, S.L.
Dolby Laboratories Licensing Corporation
Dolby Laboratories Licensing Corporation
Dolby Laboratories Licensing Corporation
Dyax Corp.
Dyax Corp.
Dyax Corp.
ESCO Group LLC
ESCO Group LLC
ESCO Group LLC
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
Eli Lilly & Company
Eli Lilly & Company
Eli Lilly & Company
Eli Lilly & Company
Eli Lilly & Company
Eli Lilly & Company
Envera LLC
Epigenomics AG
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH
Fredax AB
Fredax AB
Fredax AB
Fredax AB
Fredax AB
Fritz Lange GmbH
Fritz Lange GmbH
Fritz Lange GmbH
Fritz Lange GmbH

A 61K 48/00
A 61F 6/06
A 61K 31/00
A 61P 15/18
A 61K 9/00
A 61K 47/32
G 06T 5/00
G 06F 3/14
G 09G 5/10
G 01N 33/48
C 12Q 1/56
G 01N 33/50
E 02F 3/60
E 02F 3/407
E 02F 3/30
A 61K 47/02
A 61K 31/4184
A 61K 47/10
A 61K 47/20
A 61K 9/00
C 07D 401/12
C 07D 215/52
C 07D 213/81
C 07C 235/42
C 07C 233/81
C 07D 405/04
C 12N 1/00
C 12Q 1/68
C 23C 2/20
C 23C 2/40
C 23C 2/06
C 23C 2/00
A 61K 51/10
A 61P 35/00
C 07K 16/40
C 07K 16/00
A 61K 39/395
G 09F 13/16
C 09D 7/00
C 09D 5/33
C 09D 5/28
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MK/P/2019/0411
MK/P/2019/0334
MK/P/2019/0334
MK/P/2019/0334
MK/P/2019/0334
MK/P/2019/0334
MK/P/2019/0414
MK/P/2019/0414
MK/P/2019/0414
MK/P/2019/0307
MK/P/2019/0307
MK/P/2019/0307
MK/P/2019/0319
MK/P/2019/0319
MK/P/2019/0319
MK/P/2019/0316
MK/P/2019/0316
MK/P/2019/0316
MK/P/2019/0316
MK/P/2019/0316
MK/P/2019/0304
MK/P/2019/0304
MK/P/2019/0304
MK/P/2019/0304
MK/P/2019/0304
MK/P/2019/0304
MK/P/2018/0754
MK/P/2019/0337
MK/P/2019/0100
MK/P/2019/0100
MK/P/2019/0100
MK/P/2019/0100
MK/P/2019/0413
MK/P/2019/0413
MK/P/2019/0413
MK/P/2019/0413
MK/P/2019/0413
MK/P/2018/0748
MK/P/2018/0748
MK/P/2018/0748
MK/P/2018/0748

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GILEAD SCIENCES, INC.
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development
Limited
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development
Limited
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development
Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
Heptares Therapeutics Limited
ISAGRO S.p.A.
Immunocore Ltd.
Immunocore Ltd.
Immunocore Ltd.
Immunocore Ltd.
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Innocoll Pharmaceuticals Limited
Innocoll Pharmaceuticals Limited
Innocoll Pharmaceuticals Limited
Innocoll Pharmaceuticals Limited
Innocoll Pharmaceuticals Limited
Instituto Politecnico Nacional
Instituto Politecnico Nacional
105

A 61K 31/341
A 61K 31/513
A 61K 31/675
A 61K 31/683
A 61P 31/18
C 07H 19/16
C 07F 9/6561

MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342
MK/P/2019/0342

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

A 61P 35/00

MK/P/2019/0348 T1

A 61K 31/4412

MK/P/2019/0348 T1

C 07D 213/69
A 61K 31/454
C 07D 401/04
C 07D 401/14
C 07D 405/14
C 07D 491/107
C 07D 413/14
C 07D 417/14
C 07D 471/04
C 07D 409/14
C 07D 249/08
C 12N 15/62
C 07K 14/705
A 61K 38/17
A 61K 38/00
A 61P 1/00
A 61K 31/519
A 61P 19/00
A 61P 27/00
A 61P 29/00
A 61P 35/00
C 07D 487/04
A 61P 17/00
C 08L 89/00
C 08L 89/06
C 08J 9/28
C 07K 14/78
A 61L 24/10
C 07K 1/16
C 07K 1/36

MK/P/2019/0348
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2018/0746
MK/P/2019/0194
MK/P/2019/0311
MK/P/2019/0311
MK/P/2019/0311
MK/P/2019/0311
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0325
MK/P/2019/0403
MK/P/2019/0403
MK/P/2019/0403
MK/P/2019/0403
MK/P/2019/0403
MK/P/2018/0749
MK/P/2018/0749

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Instituto Politecnico Nacional
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Janssen Sciences Ireland UC
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco Inc.
KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG
Lifezone Limited
Lifezone Limited
Mayr-Melnhof Karton AG
Mayr-Melnhof Karton AG
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Merial Inc.
Mølhede Pedersen, Christina
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C 07K 14/52
A 01N 25/04
A 01N 43/40
A 01P 7/00
A 61K 31/505
A 61K 31/506
C 07D 239/48
C 07D 401/12
C 07D 403/12
C 07D 405/12
C 07D 413/12
C 07D 471/04
A 61P 31/12
A 61K 31/522
C 07F 9/6561
C 07D 519/00
C 07D 473/34
C 07D 473/16
C 07D 403/12
C 07D 405/12
C 07D 401/12
A 61P 43/00
A 61P 3/10
A 61K 31/454
C 07D 405/14
A 61K 31/4155
A 61K 31/4178
F 16D 65/28
C 22B 3/20
C 22B 11/06
B 65D 5/66
B 65D 85/10
A 01P 7/04
A 61K 31/437
A 61K 38/05
A 61P 33/00
C 07D 471/04
A 01P 5/00
A 01N 43/90
A 61K 45/06
F 03B 13/18

MK/P/2018/0749
MK/P/2019/0312
MK/P/2019/0312
MK/P/2019/0312
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0742
MK/P/2018/0752
MK/P/2018/0752
MK/P/2018/0752
MK/P/2018/0752
MK/P/2018/0752
MK/P/2018/0752
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0302
MK/P/2019/0328
MK/P/2019/0408
MK/P/2019/0408
MK/P/2019/0346
MK/P/2019/0346
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0401
MK/P/2019/0418

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Mølhede Pedersen, Christina
NICOCCINO AB
NICOCCINO AB
NICOCCINO AB
NICOCCINO AB
NICOCCINO AB
Nektar Therapeutics
Nektar Therapeutics
Nektar Therapeutics
Nektar Therapeutics
Nguyen, Hung
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novate Medical Limited
Novate Medical Limited
Novelis, Inc.
Novelis, Inc.
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
NuWave Research Inc.
NuWave Research Inc.
NuWave Research Inc.
NuWave Research Inc.
NuWave Research Inc.
NuWave Research Inc.
Orthopedic Medical Channels, LLC
Outotec (Finland) Oy

F 03D 5/06
A 61K 47/36
A 61K 9/00
A 61K 9/70
A 61K 47/02
A 61K 31/465
C 08G 65/08
C 08G 65/14
C 08G 65/26
A 61P 35/00
H 04L 29/06
C 07D 413/12
C 07D 417/12
C 07D 401/12
C 07D 271/10
C 07D 257/04
C 07D 231/12
A 61K 31/42
A 61K 31/415
A 61K 31/41
A 61K 31/5377
A 61K 31/519
C 07D 487/04
A 61P 35/00
A 61K 45/06
A 61K 31/551
A 61K 31/541
A 61F 2/01
A 61F 2/86
C 22C 21/10
C 22F 1/053
A 61K 38/26
A 61P 3/10
F 26B 15/18
A 23B 4/01
A 23B 7/01
A 23L 3/54
A 23L 3/01
A 23B 9/04
A 61B 17/58
B 65D 88/00
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MK/P/2019/0418
MK/P/2019/0323
MK/P/2019/0323
MK/P/2019/0323
MK/P/2019/0323
MK/P/2019/0323
MK/P/2019/0343
MK/P/2019/0343
MK/P/2019/0343
MK/P/2019/0343
MK/P/2019/0349
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2018/0741
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0331
MK/P/2019/0310
MK/P/2019/0310
MK/P/2019/0303
MK/P/2019/0303
MK/P/2018/0758
MK/P/2018/0758
MK/P/2018/0737
MK/P/2018/0737
MK/P/2018/0737
MK/P/2018/0737
MK/P/2018/0737
MK/P/2018/0737
MK/P/2019/0415
MK/P/2019/0195

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Патенти

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Outotec (Finland) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec (Finland) Oy
Outotec (Finland) Oy
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Polichem S.A.
Polichem S.A.
Polichem S.A.
Polichem S.A.
Polichem S.A.
Prexton Therapeutics SA
Prexton Therapeutics SA
Prexton Therapeutics SA
Purdue Research Foundation
Purdue Research Foundation
Purdue Research Foundation
QBiotics Limited
QBiotics Limited
QBiotics Limited
Quantum Genomics
Quantum Genomics
Quantum Genomics
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
Reviral Limited
Reviral Limited
Reviral Limited
Reviral Limited
STALLERGENES
STALLERGENES
STALLERGENES
STALLERGENES
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.

B 65D 90/14
C 22B 3/22
E 04B 1/00
B 01D 11/04
C 22B 3/02
A 61P 7/02
A 61K 9/20
A 61K 31/4545
A 61K 31/137
A 61P 31/10
A 61K 9/08
A 61K 47/36
A 61K 47/10
A 61K 31/407
A 61P 25/16
C 07D 495/04
A 61P 7/02
A 61K 38/17
C 07K 14/47
A 61K 31/336
A 61K 31/122
C 07D 493/14
C 07C 319/24
C 07C 303/22
C 07C 323/66
A 01K 67/027
C 12N 15/10
C 07K 16/46
C 07K 16/18
C 12N 15/85
C 07K 16/00
C 07D 471/10
C 07D 401/06
A 61P 31/14
A 61K 31/437
C 07K 1/34
A 61K 39/36
A 61K 39/35
A 61K 36/00
H 04N 19/18
H 04N 19/176
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MK/P/2019/0195
MK/P/2019/0195
MK/P/2019/0195
MK/P/2019/0195
MK/P/2019/0195
MK/P/2019/0197
MK/P/2019/0197
MK/P/2019/0197
MK/P/2019/0416
MK/P/2019/0416
MK/P/2019/0416
MK/P/2019/0416
MK/P/2019/0416
MK/P/2019/0193
MK/P/2019/0193
MK/P/2019/0193
MK/P/2019/0315
MK/P/2019/0315
MK/P/2019/0315
MK/P/2019/0198
MK/P/2019/0198
MK/P/2019/0198
MK/P/2018/0747
MK/P/2018/0747
MK/P/2018/0747
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0324
MK/P/2019/0199
MK/P/2019/0199
MK/P/2019/0199
MK/P/2019/0199
MK/P/2019/0318
MK/P/2019/0318
MK/P/2019/0318
MK/P/2019/0318
MK/P/2018/0755
MK/P/2018/0755

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.
SenesTech, Inc.
SenesTech, Inc.
SenesTech, Inc.
SenesTech, Inc.
SenesTech, Inc.
Soda-Club (CO2) AG
Soda-Club (CO2) AG
SodaStream Industries Ltd.
SodaStream Industries Ltd.
SodaStream Industries Ltd.
SodaStream Industries Ltd.
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Solvay Fluor GmbH
Steeper Energy ApS
Steeper Energy ApS
Steeper Energy ApS
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
Stucchi S.p.A.
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
TILLOTTS PHARMA AG
TILLOTTS PHARMA AG
TILLOTTS PHARMA AG
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H 04N 19/136
H 04N 19/13
H 04N 19/119
H 04N 19/70
H 04N 19/117
H 04N 19/82
A 61K 31/665
A 61P 15/18
A 61K 31/585
A 61K 31/336
A 01K 67/00
F 16K 1/30
F 17C 13/04
B 67D 1/04
F 16K 17/04
F 16K 17/16
B 01F 3/04
B 23K 35/28
B 23K 1/00
B 23K 1/20
B 23K 35/00
F 28F 21/08
B 23K 35/362
B 23K 103/10
B 23K 1/19
B 23K 35/36
C 10G 1/02
C 10G 31/09
C 10G 1/00
F 16L 37/413
F 16L 37/32
F 16L 37/23
F 16L 37/56
F 16L 37/23
F 16L 37/56
F 16L 37/32
F 16K 11/18
G 21B 1/05
A 61K 31/196
A 61K 31/606
A 61K 31/616

MK/P/2018/0755
MK/P/2018/0755
MK/P/2018/0755
MK/P/2018/0755
MK/P/2018/0757
MK/P/2018/0757
MK/P/2019/0327
MK/P/2019/0327
MK/P/2019/0327
MK/P/2019/0327
MK/P/2019/0327
MK/P/2019/0335
MK/P/2019/0335
MK/P/2019/0320
MK/P/2019/0320
MK/P/2019/0320
MK/P/2019/0320
MK/P/2019/0305
MK/P/2019/0305
MK/P/2019/0305
MK/P/2019/0305
MK/P/2019/0306
MK/P/2019/0306
MK/P/2019/0306
MK/P/2019/0306
MK/P/2019/0306
MK/P/2019/0322
MK/P/2019/0322
MK/P/2019/0322
MK/P/2018/0743
MK/P/2018/0743
MK/P/2018/0743
MK/P/2018/0743
MK/P/2018/0744
MK/P/2018/0744
MK/P/2018/0744
MK/P/2018/0744
MK/P/2019/0332
MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0200

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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TILLOTTS PHARMA AG
TILLOTTS PHARMA AG
TILLOTTS PHARMA AG
TILLOTTS PHARMA AG
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited
UCB Biopharma SPRL
UCB Biopharma SPRL
University Health Network (UHN)
University Health Network (UHN)
University Health Network (UHN)
University Health Network (UHN)
University Health Network (UHN)
Xelia Pharmaceuticals Aps
Xelia Pharmaceuticals Aps
Xelia Pharmaceuticals Aps
Xelia Pharmaceuticals Aps
Xelia Pharmaceuticals Aps

A 61K 47/32
A 61K 47/36
A 61K 9/00
A 61K 9/28
C 07D 495/04
C 07D 519/00
A 61P 43/00
A 61K 31/519
A 61K 31/5377
A 61K 31/541
A 61P 35/00
A 61P 35/02
A 61P 35/04
C 07D 495/04
C 07D 409/12
C 07D 333/38
C 12N 9/50
C 12P 21/00
A 61K 38/18
A 61P 33/06
A 61K 38/17
A 61K 38/16
A 61K 39/395
A 61K 38/04
A 61K 38/12
A 61M 15/00
A 61K 9/08
A 61K 9/00
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MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0200
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0313
MK/P/2019/0338
MK/P/2019/0338
MK/P/2019/0338
MK/P/2018/0736
MK/P/2018/0736
MK/P/2019/0333
MK/P/2019/0333
MK/P/2019/0333
MK/P/2019/0333
MK/P/2019/0333
MK/P/2019/0314
MK/P/2019/0314
MK/P/2019/0314
MK/P/2019/0314
MK/P/2019/0314

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

Трговски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2018/254

аеросоли;редуктори што се користат за
фотографии;лепила за лепење

(220) 23/03/2018

(442) 30/09/2019
(731) Антоанета Николова Донева ул.

плакати;агар-агар;аглутинати за

Јане Сандански бр. 1, влез Д кат 4 ап.32,
BG

бетон;хемиски производи за
земјоделството, со исклучок на фунгициди,

(740) Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС
Скопје бул. Крсте Мисирков бр. 11, ДТЦ

хербициди, инсектициди и средства
против штетници;внатрешни гуми за

Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4,, 1000,
Скопје

возила (смеси за поправање внатрешни
гуми за возила);белтачини [животински

(540)

или растителни како суровина];јодирани
белтачини;белтачински
слад;албуминизирана
хартија;алкалии;каустична база;алкалноземјени метали;алкохол*;етил
алкохол;алдехиди*;алги

портокалова

[ѓубре];прехранбени производи (хемиски
супстанции за конзервирање прехранбени

(551) индивидуална
(510, 511)

производи);хемиски средства за
олеснување на правењето на легури на

кл. 1 препарати за согорување [хемиски
додатоци за моторни горива];лепливи

метали;алумина;алуминиумова
стипса;алуминиумов хидрат;алуминиумов

материи за индустријата;сол за
конзервирање што не се користи за

силикат;алуминиумов

(591) светло зелена, темно зелена, жолта,

прехранбени производи;помошни течности

хлорид;алуминиумов
јодид;стипса;производи за одржување

за употреба со абразиви;забрзувачи за
вулканизација;раствори против пенење за

обработлива земја;америциум;скроб за
индустриска употреба;хемиски средства за

акумулатори;ацетати [хемиски
производи]*;ацетат на целулоза во сурова

растечнување скробни лепила [агенси за
одлепување];амонијакова сол;алкохолни

состојба;бактериолошки препарати за
скиснување;оцетен

раствори на сол;амонијачки

анхидрид;ацетон;ацетилен;ацетиленски

соли;амонијак*;амониумов
алдехид;амонијакова сол 010057 А0223

тетрахлорид;киселини*;производи за
кондензација (хемиски производи за

амонијакова стипса;амил ацетат;амил
алкохол;анхидратен

кондензација);хемиски смеси отпорни на
киселини;препарати за завршна обработка

амониак;анхидриди;животински дрвен
јаглен;животински белтачини

на челикот;актиниум;хемиски додатоци на
раствори за дупчење;хемиски додатоци на

[суровини];антранилна киселина;материи

моторните горива;додатоци за

против тропање за мотори со внатрешно
согорување;антифриз;средства против

прочистување на бензинот;лепливи
материи за хируршки завои;производи за

наслаги;антимон;антимонов
оксид;антимонов сулфид;производи за

омекнување на водата;козлична смола
што се користи во производството;активен

премачкување и завршна обработка на
текстил;гумарабика за индустриска

јаглен;гас за исфрлање

употреба;лепливи производи за
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премачкување дрвја;пополнувачи за
празнини на дрвја [шумарство];раствори

индустриска употреба;кал за олеснување
при дупчење;препарати за

на сребрена сол за

лемење;хемиски производи за спречување

посребрување;аргон;оловен
арсенат;арсен;арсенова киселина;астатин

кондензација;каша;каинит;калциум
цијанамид

гориво за нуклеарни реактори;хемиски
средства за декарбонизирање на

[ѓубре];калифорниум;пластифицирачки
средства;средства за конзервирање

мотори;самобоечка хартија
[фотографија];хемиски производи за

гума;карбонати;магнезиум
карбонат;јаглерод;јаглероден

осветлување на текстилните

сулфид;јаглеродна

материјали;нитроген;азотен оксид протоксид;азотни ѓубрива;азотни

киселина;карбид;калциум
карбид;литециум

ѓубриња;азотна киселина;енолошки
бактерициди [хемиски материи што се

[касиопиум];катализатори;целулоза;хартие
на кашеста маса;вискоза;цемент

користат во производството на

[металургија];фермиум;керамички

вино];раствори за фиксирање
[фотографија];раствори за

емајл;цериум;соли од реткоземјени
метали;цезиум;кетон;производи од

галванизација;раствори за развивање
[фотографија];сода во

животински јаглен;јаглен за филтри;коскен
дрвен јаглен;крвен дрвен

прав;бариум;бариум хидроксид;баритна
хартија;бариумови смеси;производи за

јаглен;конзервирање јаглен;сврзувачки
средства за чевли;вар ацетат;вар

спречување на отпуштањето котелци на

карбонат;вар хлорид;хемиски средства за

чорапи;бази [хемиски производи];емајл
(хемиски препарати, со исклучок на бои за

чистење оџаци;хемиски производи за
освежување на кожата;индустриски

производство на
емајл);боксит;бентонит;киселини на база

хемиски производи;хемиски препарати за
научи цели, што не се за медицинска или

на бензен;бензенови деривати;бензиева
киселина;бензиев

ветеринарна употреба;хемиски реагенси,
што не се за медицинска или ветеринарна

сулфинид;сахарин;беркелиум;хемиски

употреба;модератори за нуклеарни

производи за проветрување на
бетонот;производи за конзервирање

реактори;фисиони хемиски
елементи;хемиски средства за анализи во

бетон, освен бои и масла;бихлорид на
калај;бихромат на калиум;бихромат на

лабораторија, што не се за медицинска
или ветеринарна

сода;агенси за бистрење и конзервирање
на пивото;биохемиски

употреба;хлорати;хлор;хлорохидрати;хлор
оводородна киселина;холна

катализатори;калиум диоксалат;манганов

киселина;хромати;хромна стипса;хром

диоксид;бизмут;базична сол на
бизмутот;средства за потопување што се

оксид;соли на хром;хромна киселина;кит
за кожа;сврзувачки средства за

користат при белење;хемиски средства за
белење восок;дрво за штавење;дрвен

пневматски гуми;сврзувачки средства за
поправка на скршени производи;хемиски

алкохол;дрвена кашеста
маса;пиролигниска киселина [дрвена

средства за постигнување
водонепропустливост на цементот, освен

киселина];боракс;борна киселина за

бои;производи за конзервирање на
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цементот, со исклучок на бои и
масла;течности за хидраулични

[скроб];препарати за дијагноза, што не се
за медицинска или ветеринарна

системи;восок за калемење

употреба;дијастази за индустриска

дрвја;лимонска киселина за индустриска
употреба;производи за чистење

употреба;дијазо хартија;производи за
обновување грамофонски

мувла;лепила за премачкување основни
бои;лепила за ѕидни тапети;средства за

плочи;дестилирана вода;доломит за
индустриска употреба;производи за

чистење вино;колодиум*;соли за
бојосување метали;средства за

калење метали
[стврднување];диспозиум;закиселена вода

омекнување при обработка на

за полнење акумулатори;глицерин за

кожата;производи за конзервирање
цвеќе;производи за конзервирање за

индустриска употреба;тешка
вода;препарати за бистрење;изменувачи

фармацевтски производи;фотографии
(хемиски производи што се користат за

на јони [хемиски производи];блиц препарати;средства за заштеда на

фотографии);сензибилизирана ткаенина

горивата;реагенсна хартија;средства

за фотографии;фотосензитивни
плочи;корозивни производи;препарати за

против статички електрицитет што не се за
употреба во домаќинствата;соли за

обработка на кожени производи;препарати
за обработка на кожата;крем од вински

галвански батерии;емајл (производи за
постигнување на проѕирност на

камен кој не е за фармацевтска
употреба;кротонски

емајл);стакло (средства за постигнување
непроѕирност на стакло);хемиски

алдехид;нискотемпературни

производи за одземање на сјајот од

производи;лепила за кожа;хемиски
средства за обработка на кожа;хемиски

емајлот;емулзии на
фотографии;емулгатори;сензибилизирани

средства за импрегнација на
кожата;бакарен сулфат

фотографски плочи;средства за
премачкување со лепак;губриња;ензимски

[витриол];куриум;цијанотипови (раствори
за цијанотипови);цијаниди [соли на

препарати за индустриска
употреба;ензими за индустриска

циановодородна

употреба;епоксидна смола во сурова

киселина];фероцијаниди;цимен;препарати
за одмастување што се користат во

состојба;средства за чистење на
гасот;ербиум;алкохолни раствори на

производствените процеси;производи за
одвојување и одлепување;хемиски

киселина [разблажена оцетна
киселина];хемиска хартија за

производи за одвојување на
маслата;средства за плавење сурова

опити;естери*;етан;етери*;етил
етер;гликолен етер;метил етер;сулфурен

свила;средства за уништување лисје од

етер;хемиски средства против создавање

растенија;производи за олеснување на
вадењето од калапи;средства за

дамки на ткаенини;европиум;смеси за
гаснење пожар;брашно за индустриска

отстранување на сјајот;средства за
дехидрација, за индустриска

употреба;железни соли;ферменти за
хемиска употреба;феротипски плочи

употреба;производи против
каменец;детергенти што се користат во

[фотографија];препарати за
ѓубрење;препарати за заштита од

производствените процеси;декстрин

оган;нижење (смеси за нижење);средства
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за филтрирање во индустријата на
пијалаци;фисионен материјал за

храната;масла за прва обработка на
кожата во процесот на

нуклеарна енергија;фиксатори

производството;масла за

[фотографија];сулфурен прашок за
хемиска употреба;средства за

кожарници;средства за разложување на
бензинот;средства за разложување на

стврднување на
варовникот;флуор;флуорни

маслата;хемиски средства за белење
масла;хемиски средства за прочистување

смеси;флуороводородна киселина;графит
за индустриска употреба;леарници

на маслата;хумус;хидрати;јаглеродни
хидрати;хидразин;водород;натриум

(сврзувачки средства за

хипохлорит;хипосулфити;хемиски

леарници);производи за правење одливки
во леарница;хемиски додатоци на

производи за постигнување
водонепропустливост на текстилните

инсектицидите;хемиски додатоци на
фунгицидите;мравска киселина;мравски

материјали;хемиски производи за
импрегнација на текстил;хемиски

алдехид за хемиска употреба;производи

производи за постигнување

за валање што се користат во текстилната
индустрија;производи за

непропусливост на кожата;јод за хемиска
употреба;јодирани соли;јодна киселина;јод

валање;франциум;течност за
сопирање;гарежно црнило за индустриска

за индустриска употреба;изотопи за
индустриска употреба;каолин;хидриран

употреба;хемиски производи за чадење на
месото;гадолиниум;шишарки;танинска

силициум диоксид;криптон;млечна
киселина;ферменти на млеко за хемиска

киселина за производство на мастило

употреба;лантан;леќи (средства против

галиум;хартија за
фотографии;галотанинска

заматување леќи);литиум
оксид;литиум;средства за конзервирање

киселина;препарати за
галванизација;малајски гамбир;заштитни

ѕидови, со исклучок на бои и
масла;ѕидарски производи за

гасови за заварување;гасови во цврста
состојба за индустриска употреба;желатин

конзервирање освен бои и
масла;магнезит;магнезиум

кој се користи за фотографии;желатин за

хлорид;манганат;кора од ризофора за

индустриска употреба;камена сол;гетери
[хемиски активни супстанции];сув мраз

индустриска употреба;хемиски средства за
матирање стакло;жива;живини соли;живин

[јаглероден
диоксид];лепило;гликозиди;глицериди;глик

оксид;металоиди;соли на благородни
метали за индустриска

ол;хемиски средства за белење
масти;масни киселини;кит за калемење

употреба;производи за отпуштање
метали;метан;мувла (хемиски производи

дрвја;гуано;балсам од гурјун [гурјон, гурјан]

за заштита од мувла);минерални

за производство на
лакови;хелиум;холмиум;хормони за

киселини;соли за индустриска
употреба;средства за потопување што се

забрзување на созревањето на
овошјата;хемиски производи за

користат во
бојаџилници;нафталин;неодимиум;неон;не

градинарството со исклучок на фунгициди,
хербициди, инсектициди и

птуниум;неутрализирачки средства за
отровни гасови;хемиски препарати за

паразитициди;масла за конзервирање на

заштита од житен плевел;нитрат на
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ураниум;сензибилизирани плочи за офсет
печатење;олеинска киселина;оливин

киселина;шалитра;самариум;течност за
подготвување на тутунот;сапун [метален]

[хемиски производи];соли на злато;калиум

за индустриска

оксалат;оксалати;оксална
киселина;кислород;водород

употреба;скандиум;себастична
киселина;соли [хемиски

пероксид;паладиум хлорид;хартија
добиена со нитрација;фонометричка

производи];сол,сурова;хромни соли;соли
[ѓубрива];соли [ѓубре];селен;средства за

хартија;сензибилизирана
хартија;лакмусова хартија;пектин

заштита на
семето;силикати;силикон;силикони;натриу

[фотографија];натриум

м;сулфиди;хемиски производи за

перборат;перкарбонати;перхлорати;персу
лфати;персулфурна киселина;фенол за

заварување;калциумова сода;каустици за
индустриска употреба;каустична сода за

индустриска употреба;фосфати
[ѓубрива];фосфати [ѓубриња];згура

индустриска употреба;соли на натриум
[хемиски производи];сулфур;нитрит на

[ѓубрива];згура

бизмутот за хемиска употреба;минерал на

[ѓубре];фосфатиди;фосфор;суперфосфати
[ѓубрива];суперфосфати [ѓубре];хартија за

бариум сулфат;шпинел [хемиски
производи];стеаринска

фотокопирање;фосфорна
киселина;ткаенина за

киселина;стронциум;саѓи за индустриска
или земјоделска употреба;течности за

фотокопии;фотографски
развивачи;фотографски

отстранување сулфати од
акумулатори;сулфонски

сензибилизатори;пикринска

киселини;сулфуреста киселина;сулфурна

киселина;пластични маси во сурова
состојба;пластисол;оловен ацетат;оловен

киселина;рус кој се користи во
кожарници;хемиски производи за

оксид;плутониум;полониум;компирово
брашно за индустриска употреба;саксии

шумарството, освен фунгициди,
хербициди, инсектициди и

од тресет за
градинарството;поташ;калиум;поташна

паразитициди;талк [магнезиум
силикат];штавило;танин;средства за

вода;прасеодиниум;прометиум;протактини

штавење;калциумови соли;танинска

ум;протеин [суровина];пирогалична
киселина, кебрачо за индустриска

киселина;брашно од тапиока за
индустриска употреба;тартар што не е за

употреба;синтетички смоли во сурова
состојба, вештачки смоли во сурова

фармацевтска употреба;винска
киселина;текнециум;телур;површински

состојба;радиоактивни елементи за научна
употреба;радон;радиум за научна

активни хемиски агенси;тербиум;хемиски
средства за бојосување стакло;стакло

употреба;производи за

(средства за заштита од губење на сјајот

разладување;остатоци од обработката на
житата за индустриска употреба;акрилна

на стаклото);хемиски средства против
губење на сјајот на прозорските

смола во сурова состојба;рениум;рендген
филмови, сензибилизирани но

стакла;земја за одгледување
растенија;глина за рафинирање масла која

неекспонирани;смеси за репарација на
гуми;рубидиум;песок за

се користи во текстилната
индустрија,ретки земји;керпич;јаглероден

леарница;салицилна

тетрахлорид;тетрахлориди;средства за
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потопување што се користат во
текстилната

со дестилација на дрвен алкохол;раствори
за лемење;раствори за заварување;бром

индустрија;талиум;тиокарбанилит;тулиум;т

за хемиска употреба;карбонил за заштита

ориум;титаниум диоксид за индустриска
употреба;титанит;толуен;тресет

на растенијата;флокулатори;лецитин
[суровина];субстрати за површински

[ѓубриво];тресет [ѓубре];производи за
конзервирање за тули со исклучок на бои и

посеви [земјоделство];целулозни естери за
индустриска употреба;казеин за

масла;волфрамова
киселина;ураниум;ураниум оксид;водено

индустриска употреба;целулозни деривати
[хемиски производи];целулозни етери за

стакло [течно стакло];производи за

индустриска употреба;бактериски

омекнување на месото за индустриска
употреба;хемиски производи за заштита

препарати што не се за медицинска и
ветеринарна употреба;бактериолошки

од болести на виновата лоза;вински
алкохол;соли за бојосување

препарати што не се за медицинска и
ветеринарна употреба;култури на

[фотографија];препарати за

микроорганизми што не се за медицинска

вулканизација;минерал на бариум
карбонат;ксенон;итербиум;итриум;хлориди

и ветеринарна употреба;црн јаглен за
индустриска употреба;кинематографски

;сулфати;циркониум оксид;готвење
(средства за поттикнување на готвењето)

филмови, сензибилизирани но не
експонирани;кобалтен оксид за

за индустриска употреба;амонијак
[испарливи алкалии] за индустриска

индустриска употреба;лепило за
индустриска употреба;масла за обработка

употреба;алкални јодиди за индустриска

на кожата;креозот за хемиска

употреба;алкални метали;соли на алкални
метали;алкалоиди*;алгинати [желатински

употреба;смеси за производство на
грамофонски плочи;масти (производи за

и надувни препарати] што не се користат
во исхраната;алуминиумов

разложување масти);средства за
разложување пластика;разредувачи за

ацетат*;скробна паста [адхезив] која не се
користи за канцелариски материјали или

лакови;вештачки засладувачи [хемиски
производи];хемиски средства за

за домаќинството;амониумови

прочистување на водата;омекнувачи за

соли;животински јаглен;сребрен
нитрат;хемиски производи за осветлување

индустриска употреба;филтрирачки
материи [пластични маси во сурова

на боите, за индустриска
употреба;средства против 'ртење на

состојба];филтрирачки материи [хемиски
производи];филтрирачки материи

зеленчукот;нитрати;лепила за ѕидни
плочки;бариумов сулфат;хемиски

[минерални супстанции];филтрирачки
материи [растителни супстанции];гликоза

производи за производство на бои;метил

за индустриска употреба;глутен [лепило],

бензол;метил бензен;сода бикарбона за
хемиска употреба;биолошки препарати

што не се користи за канцелариски
материјали или домаќинството;лепила

што не се за медицинска или ветеринарна
употреба;препарати за белење

[адхезиви] што не се користат за
канцелариски материјали или во

[деколоранти] за индустриска
употреба;сензибилизирани филмови,

домаќинството;средства против влага на
ѕидови со исклучок на бои;рибино лепило

неекспозиционирани;препарати добиени

што не се користи за канцелариски
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материјали, за домаќинство или за
прехранбени цели;агенси за конзервирање

индустрија;пектин за индустриска
намена;калиум битартрат за

пиво;апсорбирање масла (синтетички

прехранбената индустрија;калиум

материјали за апсорбирање
масла);керамички материјали во честички

битартрат за индустриска намена;алгинати
за прехранбената индустрија;глутен за

за филтри;компост;керамика (смеси за
производство на техничка керамика);земја

прехранбената индустрија;глутен за
индустриска намена;лактоза за

со алги кременарки;нагризувачки средства
за метали;производи за регулирање на

прехранбената индустрија;лактоза за
индустриска намена;лактоза

растот на растенијата;средства за

[суровина];млечни ферменти за

отстранување бигор што не се користат во
домаќинството;морска вода за

прехранбената индустрија;млечни
ферменти за индустриска намена;казеин

индустриска употреба;производи од траги
на елементи, за растенија;камфор за

за прехранбената индустрија;шпиритус на
амониум хлорид;хемикалии за

индустриска употреба;хемиски

производство на пигменти;препарати за

интензификатори за хартија;хемиски
интензификатори за гума;површинско

микроорганизми различни од оние за
медицинска и ветеринарна

ѓубре за хумус;магнетен флуид за
индустриска употреба;течност за серво

употреба;хумус;препарати за калење
метал;глутаминска киселина за

управување;течност за
пренесување;средства против зовривање

индустриска употреба;флавоноиди за
индустриска употреба [соединенија на

за разладувачи на мотори;керамички

фенол];тимол за индустриска

смеси за сврзување [зрна и
прав];разладувачи за мотори на

употреба;површински слој на
земјата;трансмисионо масло;полимерни

возила;хемиски производи за
прочистување радијатори;пополнувачи за

смоли, непреработени;хемиски премази за
офталмолошки леќи;каломел [живин

каросерии на автомобили;електрофорезни
гелови;стакларски кит;глина за

хлорид];животинско
ѓубриво;ксилол;ксилен;бензен;бензол

хидрофонично одгледување растенија

кл. 5 абразивни средства за

[супстрат];препарати за отстранување
тапети;хемиски додатоци за масла;маслен

забарството;аконитин;лепила за вештачки
вилици;гроизводи за прочистување на

цемент [кит];гени на семиња за
земјоделско производство;матични клетки

воздухот;грехранбени производи со
белтачини за медицинска

што не се за медицинска или ветеринарна
употреба;култури на биолошки ткива што

употреба;гроизводи со белтачини за
медицинска употреба;медицински

не се за медицински или ветеринарни

алкохол;алдехиди за фармацевтска

цели;ѓубриво од рибно брашно;ензимски
препарати за прехранбената

употреба;легури на благородни метали за
забарството;забни амалгами;скроб за

индустрија;ензими за прехранбената
индустрија;гликоза за прехранбената

диететска или фармацевтска
употреба;анестетици;масло од копар за

индустрија;лецитин за прехранбената
индустрија;лецитин за индустриска

медицинска употреба; лепливи
фластери;кора од ангостура за

намена;пектин за прехранбената

медицинскаупотреба;препарати за
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уништување штетници;чај против
астма;мевлем за измрзнатини за

фармацевтски производи;хидриран хлорал
за фармацевтска употреба;

фармацевтска;употреба;средства против

хлороформ;цигари без тутун за

хемороиди;средства против гниење на
дрвото;средства против молци;срепарати

медицинска употреба;забен
цемент;зцемент за животински

против паразити; антисептици;
антисептички памук;гроизводи против

копита;моделирачки восок за
стоматолози;дезинфекциони

урина;моливи за брадавици;асептичен
памук;леплива хартија за фаќање

стапчиња;кокаин;колани за врат за
животни против паразити;средство за

муви;медиум за бактериолошки

миење на очите;компреси;витамински

култури;бактериолошки препарати за
медицинска и ветеринарна употреба;

производи;хемиски спроводници за
електрокардиографски електроди;кора од

бактериски отрови;бактериски препарати
за медицинска и ветеринарна

кондуранго за медицинска употреба;запек
(лекови против запек);раствори за

употреба;прстени за плускавци на

контактни леќи;контрацепција (хемиски

стапалата;медицински производи за
бањи;соли за бањи со минерална

производи за контрацепција);супстанции
за радиолошки контраст за медицинска

вода;кислородни бањи;морска вода за
медицински бањи;бањи (терапевтски

употреба;лекови за плускавици;памук за
медицинска употреба;производи против

препарати за бањи);балзамски препарати
за медицинска употреба;завои за

изгореници од сончање за фармацевтска
употреба;каустични моливи;производи за

преврзување;залзами за медицинска

измрзнатини;хемостатски моливи;кора од

употреба;средства за миење добиток
[инсектициди];биоциди;бизмутски

кротон;кураре;вакцини;детергенти за
медицинска употреба;екстрати за

препарати за фармацевтска
употреба;оловна вода;инсектициди;дрвен

фармацевтска употреба;материјал за
пополнување на заби;материјали за забни

јаглен за фармацевтска употреба; бонбони
за медицинска употреба;лековита кал;кал

отпечатоци;забен лак;забен кит;завои,
медицински;порцелан за забни

за бањи;изгореници (производи за

протези;никнување на заби (производи за

лекување изгореници);миризлива бонбона
против непријатен мирис во устата, за

олеснување на никнувањето на
заби);средства за

фармацевтска употреба;плускавци
(производи против плускавци);каломел

прочистување;дезинфекциони средства за
хигиенска употреба;дезодорирачки

[фунгицид];грав од кантарид;гума за
забарство;сирупи за фармацевтска

средства што не се за лична
употреба;глувци (производи за

употреба;капсули за лекови;фармацевтски

уништување глувци);леб за

производи;топли облоги;појаси за
хигиенски влошки;вата за медицинска

дијабетичари;дигестиви за фармацевтска
употреба;дигиталин;аналгетици;наркотици

употреба;тупфер за медицинска
употреба;вар (производи од вар) за

за медицинска употреба;прирачна
аптека;магнезиум за фармацевтска

фармацевтска употреба;средства за
миење кучиња [инсектициди];средства за

употреба;мелисова водичка за
фармацевтска употреба;минерални води

одбивање на кучињата;хемиско-

за медицинска употреба;соли на

119

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

минерални води;термални води;кора за
фармацевтска употреба;еликсири

медицинска употреба;средства за миење
животни [инсектициди];ленено брашно за

[фармацевтски препарати];раствори за

фармацевтска употреба;лосиони за

отстранување на фластери;средства
против криптогами;сунѓери за рани;соли за

фармацевтска употреба;лактоза за
фармацевтска употреба;средства за

медицинска употреба естери за
фармацевтска употреба; етери за

истребување ларви;квасец за
фармацевтска употреба;гроизводи за

фармацевтска употреба;хируршки
завои;еукалиптол за фармацевтска

истребување голич;масла за
масажи;лупулин за фармацевтска

употреба;еукалиптус за фармацевтска

употреба;гуми за џвакање за медицинска

употреба;пургативи;брашно за
фармацевтска употреба;млечно брашно за

употреба;кора од ризофора за
фармацевтска употреба;хигиенски

бебиња;антипиретици;анасон за
медицинска употреба;медицински

гаќи;нане за фармацевтска
употреба;мувла (хемиски препарати

инфузии;медицински чај;рибино

против мувла);слад за фармацевтска

масло;фунгициди;лекови за смирување на
нервите;гвајакол за фармацевтска

употреба;хербициди;сулфурни стапчиња
[средства за дезинфекција];брилијантин за

употреба;антелминтици;медицинска газа
за завои;лаксативи [средства за

медицинска употреба;тинктури за
медицинска

прочистување];желатин за медицинска
употреба;гентијана за фармацевтска

употреба;серуми;ментол;медицински
масти од жива;хранливи супстанции за

употреба;гермициди;глицерофосфати;гума

микроорганизми;култури на

за медицинска употреба;ленено семе за
фармацевтска употреба;масти за

микроорганизми за медицинска и
ветеринарна употреба;таблетки за

медицинска употреба;масти за
ветеринарна употреба;млечна

лижење за фармацевтска употреба;отров
за стаорци;лепила за фаќање

маст;хемиски производи за
дијагностицирање бременост;масла за

муви;средства за уништување муви;синап
за фармацевтска употреба;лосиони за

медицинска

ветеринарна употреба;кора од џанка за

употреба;хематоген;хемоглобин;лековити
билки;хормони за медицинска

фармацевтска употреба;житен плевел
(производи за отстранување житен;

употреба;масло од синап за медицинска
употреба; хидрастин; хидрастинин;

плевел); наркотици;миризливи
соли;медицинска маст за фармацевтска

апсорбирачки памук;сперма за вештачко
оплодување;средства за одбивање

употреба; опивки;опиум;медицински
гипс;опотераписки производи;злато (забни

инсекти;јодна тинктура;пептони за

амалгами од злато);пктин за

фармацевтска употреба;јодоформ;ирска
мов за медицинска употреба;јалап

фармацевтска употреба;тампони за
менструација;хигиенски влошки;хигиенски

[пургативно средство];медицински
кинап;оладунец за фармацевтска

шамичиња;фенол за фармацевтска
употреба;хартија за облоги од

употреба;екстракти на тутунот
[инсектициди];млечни ферменти за

синап;средства за уништување
паразити;нега на кожата (фармацевтски

фармацевтска употреба;млеко од слад за

производи за нега на кожата);билни чаеви
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за медицинска употреба;фармацевтски
производи против првут;пепсини за

болести на винова лоза;гроизводи за
уништување на штеточинки; везиканти

фармацевтска употреба;капсули за

[кожни бојни отрови];ацетати за

фармацевтска употреба;кутии за прва
помош, полни;фосфати за фармацевтска

фармацевтска употреба;киселини за
фармацевтска употреба;лепливи ленти за

употреба;филоксера (хемиски производи
за обработка на филоксера);лекови против

медицинска употреба;алкалоиди за
медицинска употреба;диететски

потење на стапалата;крвна
плазма;отрови;калиумови соли за

прехранбени производи за медицинска
употреба

медицинска употреба прашок од

храна за бебиња;алуминиум ацетат за

пиретрум;кебрачо дрво за медицинска
употреба;квасија за медицинска

фармацевтска употреба;бадемово млеко
за фармацевтска употреба;медицински

употреба;кининова кора за медицинска
употреба;кинин за медицинска

масти против изгореници од сонце;соли за
бањи за медицинска употреба;стапчиња

употреба;кинолин за медицинска

од сладунец за фармацевтска

употреба;радиоактивни супстанции за
медицинска употреба;радиум за

употреба;сода бикарбона за
фармацевтска употреба;биолошки

медицинска употреба;лековити
корења;корени од рабарбара за

препарати за медицинска употреба;бром
за фармацевтска употреба;диететски

фармацевтска употреба;средства за
закрепнување [лекови];субнитрат на

пијалаци за медицинска
употреба;камфорно масло за медицинска

бизмут за фармацевтска

употреба;камфор за медицинска

употреба;сафарина [за медицинска
употреба];крв за медицинска

употреба;кристализиран шеќер за
медицинска употреба;карбонил [против

употреба;пијавици за медицинска
употреба;повои за рамо за хируршка

паразити];алгициди;лецитин за
медицинска употреба;гасови за

употреба;седативи;рокче за фармацевтска
употреба;серотерапевтски лекови;топли

медицинска употреба;влошки на гаќи
[хигиенски производи];матична млеч [за

облоги со синап;производи за

медицинска употреба];слабеење

стерилизација на почва;средства за
успивање;натриумови соли за медицинска

(медицински препарати за
слабеење);целулозни естери за

употреба;производи за
стерилизација;стрихнин;производи за

фармацевтска употреба;каустични
средства за фармацевтска

запирање на крварење;шеќер за
медицинска употреба;сулфонамиди

употреба;целулозни етери за
фармацевтска употреба;остатоци од

[лекови];чепчиња;вински камен за

преработката на жита за медицинска

фармацевтска употреба;терпентин за
фармацевтска употреба;масло од

употреба;хемиски препарати за
фармацевтска употреба;колодион за

терпентин за фармацевтска
употреба;тимол за фармацевтска

фармацевтска употреба;крем од вински
камен за фармацевтска употреба;креозот

употреба;лекови против потење;хартија
против молци;ветеринарни

за фармацевтска употреба;лекови за
забарство;лекови за луѓе;лекови за

препарати;хемиски средства против

ветеринарна употреба;препарати за
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дијагностицирање за медицинска
употреба;глицерин за медицинска

животни;аминокиселини за медицинска
употреба;аминокиселини за ветеринарна

употреба;медицински напивки;ферменти

употреба;влошки за дојки;кедрово дрво за

за фармацевтска употреба;сулфурен прав
за фармацевтска употреба;формалдехид

одбивање инсекти;дезинфекциони
средства за хемиски тоалети;рибино

за фармацевтска употреба;треви за
пушење за медицинска

брашно за фармацевтска употреба;
минерални додатоци на храната;средства

употреба;дезинфекциони производи за
медицинска употреба;танинска киселина

за плакнење уста за медицинска
употреба;хранливи додатоци за

за фармацевтска употреба;нафтено желе

медицинска употреба;коскен цемент за

за медицинска употреба;гликоза за
медицинска употреба;смола гамбоџа за

хируршка и ортопедска употреба;темјан за
одбивање инсекти; акарициди;

медицинска употреба;балсам од гурјун
[гурјон, гурјан] за медицинска

антибиотици; средства за намалување на
апетитот за медицинска употреба;

употреба;хмељ (екстракти на хмељот) за

бронходилаторски производи;влошки за

фармацевтска употреба;рицинусово масло
за медицинска употреба;хироген пероксид

болни меури на нозете;молескин за
медицинска употреба; вагинални

за медицинска употреба;јод за
фармацевтска употреба;јодиди за

исплакнувачи за медицинска
употреба;медицински производи за

фармацевтска употреба;алкални јодиди за
фармацевтска употреба;изотопи за

растење на косата;стероиди;помошни
средства за медицинска употреба;

медицинска употреба;диететски

хируршки импланти [живи ткива];преврски

супстанции за медицинска
употреба;пелени при незадржување на

за очи за медицинска употреба; кислород
за медицинска употреба;дезодоранси за

мочката и изметот;биолошки препарати за
ветеринарна употреба;хемиски препарати

облека и текстил;препарати за
дезодорирање на воздухот;препарати за

за медицинска употреба;хемиски
препарати за ветеринарна

туширање за медицинска употреба;
матични клетки за медицинска

употреба;хемиски реагенси за медицинска

употреба;матични клетки за ветеринарна

или ветеринарна употреба;препарати за
чистење контактни леќи;дијастаза за

употреба;култури од биолошки ткива за
медицинска употреба;култури од

медицинска употреба;растителни влакна
за јадење, нехранливи;ензими за

биолошки ткива за ветеринарна
употреба;разладни спрејови за

медицинска употреба;ензими за
ветеринарна употреба;ензимски

медицинска употреба;лубриканти за лична
сексуална употреба;препарати од алое

препарати за медицинска

вера за фармацевтска употреба;бисерен

употреба;ензимски препарати за
ветеринарна употреба;хигиенски гаќи за

прав за медицинска употреба;препарати
за намалување на сексуалната

впивање на мочката и изметот;сикативи
[агенси за сушење] за медицинска

активност;пелени за бебиња
[непропустливи гаќички];непропустливи

употреба;шамичиња натопени со
фармацевтски лосиони;производи од

гаќички за бебиња [пелени];медицински
препарати за плакнење очи;таблети за

траги од елементи за луѓе и

намалување на апетитот;таблети за
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слабеење;таблети за потемнување на
кожата;таблети антиоксиданси;диететски

приспособено за медицинска
употреба;реагенсна хартија за медицинска

додатоци за животни;белковини како

употреба;стипси за медицинска

диететски додатоци;ленено семе како
диететски додаток;семе од лен како

употреба;медицински забни
пасти;препарати против вошки

диететски додаток;пченични никулци како
диететски додаток;квасец како диететски

[педикулициди];шампони против
вошки;инсектицидни шампони за животни;

додаток;матичен млеч како диететски
додаток;прополис за фармацевтска

инсектицидни средства за миење
животни;антибактериски

употреба;прополис како диететски

сапун;антибактериски средства за миење

додаток;полен како диететски
додаток;ензими како диететски

раце;медицински лосиони за после
бричење;медицински

додаток;гликоза како диететски
додаток;лецитин како диететски

шампони;медицински тоалетни
производи;медицински лосиони за коса;

додаток;алгинати како диететски

медицински суви шампони;медицински

додатоци;алгинати за фармацевтска
употреба;казеин како диететски

шампони за домашни миленичиња; сапуни
за дезинфекција;медицински сапун;челик,

додаток;протеините како диететски
додаток;протеински додатоци на

во сурова форма или
полуобработен;легури од челик;челични

исхраната за животни;реагенсна хартија за
медицинска употреба;алкохол за

ленти;жица од челик;лиен челик; челични
шипки;ролетни од челик;челични

фармацевтска употреба;пестициди пелени

листови;цевки од челик; затегнувачи од

за домашни миленици;средства за
дезинфекција;хируршки

метал за ремени од машини;железнички
пренасочувачи;прскалки од метал;никел

лепила;дијагностички реагенсни
биомаркери за;медицинска

сребро;алуминиум;бронза;алуминиумски
жици;плочи за сидра; млазници од

употреба;препарати за третман на
акни;медицинска храна за

метал;прачки од метал за резе;шипки од
метал;прачки од метал;стапици за диви

животни;дијагностички препарати за

животни*

ветеринарна употреба;памучни тампони за
медицинска употреба;фитотерапевтски

кл. 11 автоматски уреди за
наводнување;акумулатори на

препарати за медицинска употреба;
растителни екстракти за медицинска

топлина;ацетиленски
пламеници;ацетиленски

употреба;гелови за сексуална
стимулација;

генератори;ацетиленски сигнални
светла;капаци за вентилација;уреди за

имуностимуланси;нутрацевтски препарати

осветлување, за воздушни летала;рерни

за терапевтска или медицинска
употреба;лиофилизирана храна

со топол воздух;апарати за
дезодоризирање на воздухот;апарати за

приспособена за медицинска употреба;
хомогенизирана храна приспособена за

ладење на воздухот;филтри за
климатизација;греалки за воздух;апарати

медицинска употреба;претходно
наполнети шприцови за медицинска

за сушење на воздухот
[сушачи];инсталации за

употреба;лиофилизирано месо

климатизација;филтри за воздух;апарати
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со топол воздух;опрема за бањи со топол
воздух;гас (запалки за гас);запалки на

греење;уреди за влажнење на воздухот, за
радијатори на централно греење;елементи

гас;запалки*;крушки од

за греење;грејачи за пегли;греалки за

светилки;електрични крушки од
светилки;лачни ламби;електрични

нозе, електрични или
неелектрични;муфови за нозе,

ламби;конструкции за печки;прегради за
ладење;светла за возила;лонци за варење

електрични;рерни за загревање
чинии;грејачи;стакла за ламби;шишиња за

под притисок, електрични;уреди против
заслепување, за автомобили [опрема за

ламби;кунци од оџаци;дувалки за
оџаци;фенови за коса;инсталации за

светла];долги светла за автомобили;уреди

дистрибуција на вода;апарати за

за ладење на печките;кади за бањи;кади
за хидротерапија;кабини за турски бањи,

сушење;апарати за климатизација;апарати
за загревање на лепилата;дестилациони

подвижни;опрема за бањи;греалки за
бањи;инсталации за бањи;ламби;фенери

цилиндри;цевки [делови од санитарни
инсталации;водоводни

за осветлување;обвивки за ламби;вжарени

инсталации;тоалети;замрзнувачи;електрич

пламеници;пламеници за ламби;светла за
велосипеди;бидеа;бојлери што не се

ен прибор за готвење;шпорети за
готвење;шпорети;апарати и уреди за

делови од машини;печки за
тули;хидранти;капаци за радијатори;џебни

готвење;велосипеди (осветлување за
велосипеди);цевки за електрично

батериски ламби;грејачи за вода;гечки за
пекарници;млазници на чешми против

празнење, за осветлување
одмрзнувачи за возила;распрскувачи за

распрскување на водата;макари за

дезинфекција, за тоалети;апарати за

печење;ражни;лабораториски
пламеници;оџаци за нафтени

дезинфекција;инсталации за
отстранување бигор;спарати за

рафинерии;пламеници;гермицидни
пламеници;бојлери за

дехидрирање;дифузери на
светлина;апарати за ладење

пералници;подвижни тоалети;вентилатори
[климатизација];апарати за пржење

пијалаци;апарати за
дестилација;тушеви;штекери за

кафе;апарати за греење;славини за цевки

електрични светла;уреди за прочистување

за вода;уреди за обнова на
топлината;опрема за печки направена од

вода;апарати за филтрирање вода;уреди
за ладење на водата;фонтани;резервоари

огноотпорна глина;крушки од светилки за
покажување правец на возилата;јаглен за

со вода под притисок;стерилизатори на
вода;елементи за размена на топлина што

лачни ламби;инсталации за греење;уреди
за полнење, за печки;резервоари за

не се делови од машини;апарати и
инсталации за

промивање;инсталации за греење со

осветлување;канделабри;уреди за

топла вода;котли за греење;цевки на
бојлери за грејни

прочистување отпадни води;тавански
светла;електрични радијатори;апарати за

инсталации;климатизација на
возила;апарати за загревање за цврсти,

прочистување на гасот;апарати за сушење
фураж;испарувачи;печки [грејни

течни или гасни горива;грејачи за
возила;електрични апарати за

апарати];влакна за електрични
ламби;филтри за вода за пиење;сигнални

греење;радијатори на централно

ракети;подвижни ковачници;печки што не

124

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

се за експериментални
цели;опрема,обликувана, за

готвење;апарати за греење
вода;рефлектори за возила;разладни

печки;решетки за

уреди и апарати;апарати и уреди за

печки;огништа;пепелници за печки;апарати
и машини за ладење;комори за

ладење;регулатори за довод на воздух во
печки [греење];помошни уреди за

ладење;садови за ладење;ламби на
свиткување;печки за овошје;прочистувачи

регулација, за апарати и цевки со вода или
гас;безбедносни помошни уреди за

на гасот [делови на инсталации за
гас];пламеници на гас;бојлери на

апарати на вода или гас и
цевки;славини*;шајбни за водоводни

гас;ламби на гас;парни котли што не се

цевки;прибор за печење на

делови од машини;гермицидни ламби за
прочистување на воздухот;машини и

скара;санитарни апарати и
инсталации;апарати и уреди за

апарати за мраз;кутии за ладење,
електрични;топки за ламби;рингли;тостери

сушење;апарати за сушење раце за јавни
тоалети;намотки [делови од инсталации за

за леб;скари [апарати за готвење];печки за

дестилирање, загревање и

палење ѓубре;апарати за јонизирање на
воздухот;декорирани

ладење];вентилатори [делови од уреди за
климатизација];стерилизатори;уреди за

фонтани;лабораториски ламби;апарати за
ладење млеко;пастеризатори;газиени

ладење на тутунот;печки за тутун;апарати
за осветлување, за возила;

ламби;ултравиолетови ламби што не се за
медицинска употреба;сигурносни рударски

пржилници;автоматски инсталации за
пренесување пепел;инсталации за

ламби;рефлектори;книжни

производство на пареа;уреди и апарати за

лустери;мијалници [делови од санитарни
инсталации];уреди за ладење на

вентилација [климатизација];уреди за
вентилација за возила

течностите;светлечки цевки за
осветлување;магнезиумови влакна за

[климатизација];леѓени за
тоалети;седишта за клозетски

осветлување;печки за слад;ламби за
рудари;уреди за преработка на гориво и

шолји;абажури за ламби;држачи на
абажури;чешми со ладна и топла вода;

нуклеарни материјали;вентили за

помошни делови за регулација и сигурност

контрола на нивоата во резервоарите;
електрични светилки за новогодишни

на гасоводите;помошни уреди за
регулација и безбедност за апарати на

елки;светлечки куќни броеви; пламеници
со кислород и водород;радијатори

вода;акумулатори на пареа;апарати и
уреди за смекнување на водата;капаци за

[греење];нафтени пламеници;долги светла
на возила;плочи за греење;електрични

вентилација за лаборатории;
стерилизатори на воздух;казани за печење

батерии за осветлување;инсталации за

ракија*;алкохолни пламеници; пламеници

полимеризација;кујнски шпорети
[рерни];воздушни вентили за инсталации

на нафта;противзаслепувачки уреди за
возила [опрема за светла];грејачи за

за парно греење;апарати и машини за
прочистување вода;апарати и машини за

одмрзнување прозорци на возила;конзоли
за пламеници на гас;апарати за

прочистување на воздухот;кули за
прочистување, за дестилација;уреди и

водоснабдување;нуклеарни
реактори;автоклави, електрични, за

машини за ладење;рингли за

готвење;светла за покажување на правец
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на автомобили;светла за
автомобили;електрични грејачи за

пливање;термостатски вентили [делови од
уреди за греење];апарати за

шишиња со цуцла;електрични плочи за

водовртеж;дехидрирање (апарати за

печење вафли;помошни уреди за
регулација и безбедност за апарати на

дехидрирање) на органските материјали
на прехранбените производи;светла за

гас;електрични апарати за филтрирање
кафе;електрични апарати за кафе;улични

нуркање;уреди за наводнување [опрема за
наводнување];чисти комори [санитарни

ламби;кунци за грејни бојлери;скари на
јаглен;електрични фритези;домашни

инсталации];камења од лава за
скара;машини за наводнување за

камини;пумпи за топлење;соларни

земјоделски цели;микробранови печки за

колектори [греење];соларни печки;апарати
за потемнување [сончеви кревети];уреди

индустриска употреба;машини за печење
леб; каси за изложување во

за промивање;апарати за напојување со
вода за грејни бојлери;фрижидери;апарати

фрижидер;уреди на пареа за пеглање
ткаенини;уреди за правење леб;ЛЕД-

за дезодоризирање што не се за лична

диоди, уреди за осветлување;апарати за

употреба;апарати за довод на
вода;апарати за прочистување

кади за хидромасажа;грејни
кабини;повеќенаменски електрични

нафта;апарати за чадење што не се за
медицинска употреба;подлоги на печки за

лонци;електрични парни лонци;топлински
пиштоли;чоколадни фонтани,

тули;џебни грејачи;бањи со вртежно
струење на водата;хроматографски

електрични;апарати за дезинфекција за
медицинска употреба;ладилници за вино,

апарати за индустриска употреба;грејачки

електрични;светилки за празнични

влакна, електрични;гасни кондензатори
што не се делови од машини;електрични

декорации;чорапи со електрично греење
кл. 25 додатоци против лизгање на

грејни перници што не се за медицинска
употреба;инсталации за сауни;туш-

обувки; облека за мотористи; обувки*;
сандали за капење; влечки за капење;

кабини;мијалници;апарати со пареа за
лице [сауни];јавни

чорапи; чорапи против потење; петици за
чорапи;

тоалети;термофори;електрини

баретки; работнички комбинезони; женски

чајници;греалки за кревети; електрични
ќебиња што не се за медицинска

околувратици од перја или крзно;
качкети; трикотажа; чизми*; получизми

употреба;мангали;апарати за филтрирање
аквариуми;апарати за затоплување на

[кратки чизми]; врвови на обувки;
штитници од пот; прерамки за облека

аквариуми;аквариумски светла;килими со
електрично греење;стоматолошки

[трегери]; врвки за чевли; јаки [облека];
заштитни јаки; женски маички/поткошули;

рерни;електрични апарати за правење

килоти [облека]; округли капи;

јогурт;резервоари за ширење пареа за
инсталации на централно

корсети [женска долна облека]; долна
облека; качулки [облека]; рамки за шапки

греење;аспиратори за кујни;вентилатори
(електрични вентилатори) за лична

[скелети]; первази на капи; ремени
[облека]; шалови; пењоари; емпери;

употреба;електрични апарати за сушење
алишта;микробранови печки [апарати за

пелерини со качулки; кратки чорапи;
жартели за кратки чорапи; ластици за

готвење];уреди за хлорирање базени за

женски чорапи; жартели за чорапи; горен
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дел од чизми; внатрешни ѓонови;
кошули; предни делови од кошули; предни

зашиваат меѓу долниот и горниот дел за
зацврстување; униформи; полнети јакни

делови од кошули што се прицврстуваат;

[облека]; јакни [облека]; облека од хартија;

облека*; капи; производи што се носат на
глава [капи, шапки, украси за коса];

велови [облека]; капи за капење; гаќички
за капење; костуми за капење;

метални додатоци за чевли и чизми; крзно
[облека];

бањарки; лигавчиња што не се од хартија;
ѓонови за обувки; чевли*; потпетици;

јаки што се вадат; хулахопки; водоотпорни
костуми за скијање на вода;

спортски чевли*; крзнени грејачи за нозе
што не се на струја; крампони за копачки

комбинезони [облека]; долна облека за

[чевли]; спортски обувки*; панделки за

апсорбирање пот; корселети [градник со
мидер]; костуми; готова облека

коса [облека]; парка [ескимска кратка
кожена јакна]; комбинезон [здолниште];

[конфекциска облека]; бебешки гаќичкипелени;

скијачки чизми; комбинезони [долна
облека]; боди [женска долна облека];

штитници за уши од студ [облека];

шарени свилени шамии;

вратоврски; горни делови на обувки;
гамаши; брич-панталони; панталони;

облека за гимнастика; облека од
имитација на кожа; облека од кожа;

облека за велосипедисти; горна облека
[наметки]; ракавици [облека]; готови

монтила [куса шпанска наметка]; костуми
за маскенбал; сари; маици со кратки

постави [делови од облека]; шамии;
платнени широки појаси; трикотажна

ракави;
турбани; околувратник со широки краеви

облека; спојници за кошули;

што се носи како официјална вратоврска;

чевли и чизми од еспарто [еспарто трева];
женски крзнени шалови;

капи за туширање; рибарски елеци;
ремени за носење пари [облека];

обувки за фудбал; цилиндри [капи];
габардин [облека]; корсети [долна облека];

џебни шамичиња; хартиени капи [облека];
маски за спиење; здолнништа-панталони;

појаси; калоши; елеци; ремени за
панталони; средновековни женски шамии

пончо; саронг; ракавици за скијање;
хеланки [панталони]; фустани со трегери;

за на глава; обувки за гимнастика; палта;

визири [заштита за глава]; килоти;

водоотпорна облека; хеланки; дресови
[облека]; здолништа; бебешки комплети

спортски трегер-маици; валенки [чизми од
валана волна]; свештенички одори;

[облека];ливреи [покривки];
спортски дресови; манжетни; престилки

фризерски наметки; униформи за карате;
униформи за џудо; трикоа; кимона

[облека]; муфови [облека];
манипули [украсни ленти на свештеничка

кл. 31 алги, непреработени, за човечка
или животинска исхрана;јаткасто

облека]; ракавици без прсти;

овошје;животни за изложба;живи

митри [бискупски капи]; влечки; пелерини;
крзнени наметки [капути];

животни;храна за животни;дрва;божиќни
дрва;трупци од

облека за на плажа; обувки за на плажа;
џебови за облека; пиџами; фустани;

дрва;грмушки;овес;бобинки,свежи;сол за
добиток; репка; трици;непилено

дрвени чевли [налани]; сандали; гаќи;
градници; долги палта; потпетици за

дрво;струготини од дрво за
произведување дрвена каша;дрво со

обувки; тоги; ленти за обувки што се

кора;зрна од какао, во сурова
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состојба;шеќерна трска;рогач [за
јадење];семе од житарици,

палми];палми;крма за дебелење на
добиток;риби, живи;винова

необработено;печурки, свежи;мицелиум за

лоза;шишарки;пиперки [растенија];

размножување печурки;погачи за
добиток;костени, свежи;вар за сточна

растенија, сушени, за украсување;
праз;грашок, свеж;компири, свежи;кокошки

храна;корења од цикорија;цикорија
[салата];бисквити за кучиња;лимони;лушпи

несилки (препарати за кокошки
несилки);храна за товење животни;корења

од кокосов орев;кокосови ореви;храна за
птици;погача од репка за добиток;

за исхрана на животни;грозје,
свежо;рабарбара;грмушки од

краставички;шишарки од хмел;крма од

рози;рж;свилени буби;сусам;тартуфи,

трици за животинска исхрана;исушен
кокосов орев;школки и ракови,

свежи;вински талог;живина,
жива;алгаробила за животинска

живи;зеленчук, свеж;тиквички;венци од
природно цвеќе;јајца за насад,

исхрана;бадеми [овошје];кикиритки
[овошје];брашно од кикиритки за

оплодени;јајца за насад;прекривки од

животни;погачи од кикиритки за

лисја и слама;отпадоци од дестилација за
животинска исхрана;помија;одгледување

животни;остатоци од производство на
жита, за исхрана на животни;отпад од

стока;препарати за дебелење на
животните;оризово брашно за сточна

шеќерна трска [суровина];мамки за риби,
живи;речни ракови, живи;раковидни

храна;грав,свеж;цвеќе, природно;цвеќе,
сушено, за украсување;полен

животни, живи;јастози, живи;школки,
живи;остриги, живи;храна за домашни

[суровина];сено;сточна храна за

миленичиња;сурови кори од дрва;морски

зајакнување на животните;храна за
добиток;пченица;овошје, свежо;бусен,

јастози, живи;храна за животни за
џвакање;пијалаци за домашни

природен;плодови од смрека;клици за
ботанички цели;зрнеста храна

миленичиња;рибно брашно за исхрана на
животни;ориз, необработен;морски

[жита];зрнеста храна за исхрана на
животни;растителни семиња;излупено

краставички, живи;хартија со песок за
домашни миленичиња [подлога];миризлив

жито за живина;градинарски билки,

песок за домашни миленичиња

свежи;растенија;садници;хмел;ореви од
кола;зелена салата;леќа, свежа;квасец за

[подлога];алое вера билки;спанаќ,
свеж;ленено семе за исхрана на

животни;сурова плута;ленено брашно
[добиточна храна];производи за сламена

животни;брашно од ленено семе за
исхрана за животни; пченични никулци за

подлога за животни;тресет за
подлога;пченка;погача од пченка за

исхрана на
животни;артичока,свежа;харинга,

добиток;слад за правење пиво и

жив;лосос, жив;сардини, живи;туна,

алкохол;остатоци од
овошје;лешници;брашно за животни;икра

жива;лук, свеж;инчуни, живи;инсекти што
се јадат, живи;непреработени клипови на

од риби;јајца од свилена буба;главички од
цвеќе;кромид, свеж зеленчук; маслинки,

пченка шеќерец [со лушпа или без лушпа]
кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис

свежи;портокали;јачмен*;коприви;коска од
сипа за птици;слама за подлоги;слама

испитување;лепење плакати;агенции за
увоз и извоз;комерцијално-информативни

[храна за добиток];палми [лисја од

агенции;анализа на цените;рекламни
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огласи (ширење на рекламните
огласи);фотокопирање;агенции за

трети лица;секретарски
услуги;подготовување даночни

вработување;изнајмување канцелариски

уплати;одговор (телефонски одговор) за

машини и опрема*;книговодство;изработка
на изводи од сметки;ревизија;советување

претплатниците што не се
достапни;обработка на

за бизнис работење и
организација;консултации за раководење

текстови;договарање претплата на
весници за трети лица;рекламирање преку

со персонал;советување за бизнис
работење;дактилографски

пошта;бизнис менаџмент на хотели;бизнис
менаџмент кај уметничките

услуги;претставување на

професии;собирање информации во

производите;директно рекламирање преку
пошта;помош за комерцијално или

компјутерските бази на
податоци;систематизација на информации

индустриско управување;умножување
документи;ажурирање на рекламниот

во компјутерски бази на
податоци;организирање трговски саеми за

материјал;дистрибуција на

комерцијални или рекламни

примероци;експерти за
ефикасност;аукционерство;маркетинг

цели;изнајмување машини за
фотокопирање;компјутерско рекпамирање

студии;бизнис проценки;бизнис
истражување;изнајмување рекламен

преку интернет;услуги за набавки за трети
пица [купување производи и услуги за

материјал;советување за организирање на
работењето;објавување рекламни

други фирми];пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети

текстови;рекламирање;рекламирање

пица;изнајмување време за рекпамирање

преку радио;бизнис пребарување односи
со јавноста;стенографски

преку медиумите;услуги за следење на
печатените вести;изнајмување автомати

услуги;телевизиско
рекламирање;преписи;уредување

[за цигари или пијалаци];психолошко
тестирање за селекција на

излози;агенции за
рекламирање;раководење (советодавни

персонал;служби за споредување на
цените;презентација на стоки преку

услуги за бизнис раководење);ангажирање

комуникациски медиуми, за

манекени за рекламирање или
промовирање на производи;маркетинг

малопродажба;комерцијални информации
и советување на потрошувачите

истражување;раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со

[советувалиште за
потрошувачи];договарање претплати за

датотеки);професионално бизнис
консултирање;економско

телекомуникациски услуги за трети
лица;административна обработка на

прогнозирање;организирање изложби за

нарачките за купување;комерцијална

комерцијални или рекламни цели;бизнис
информации;испитување на јавното

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица;аутсорсинг

мислење;подготвување платни
списоци;вработување персонал;бизниси

успуги [поддршка на
бизниси];фактурирање;пишување

(услуги за преместување на бизнисите)
изнајмување рекламен

рекпамни текстови;собирање статистички
податоци;услуги за дизајн на страници, за

простор;промовирање на продажбата за

рекпамни цели;барање
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спонзорства;организирање модни ревии за
промотивни цели;производство на

стратегија на комуникации во односи со
јавноста;консултации за стратегија на

рекпамни филмови;деловно управување

комуникации во рекламирање;преговори

на спортисти;маркетинг;услуги за
телемаркетинг;малопродажба и

за бизнис контакти со други
кл. 44 услуги на банка на човечки ткива;

големопродажба на фармацевтски,
ветеринарни и хигиенски препарати и

лични телохранители; придружување;
детективски агенции; услуги за

медицински материјал;изнајмување
штандови за продажба;обезбедување

посредување при наоѓање партнер; ноќни
стражи; отворање безбедносни брави;

комерцијални и деловни контакт-

изнајмување вечерни фустани;

информации;оптимизација за
пребарувачи;оптимизација на сообраќајот

кремирање; потраги по исчезнати лица;
погреби; организирање погреби;

на интернет-страници;огпасување со
плаќање по кпик;услуги за посредување во

изнајмување облека; стражи; брачни
агенции; консултации за физичко

трговија;деповно управување за независни

обезбедување; правење хороскопи;

вршитепи на успуги;преговарање и
скпучување трговски трансакции за трети

гаснење пожари; организирање
религиозни средби; агенции за

пица;ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци;успуги за

посвојување; надгледување на аларми
против крадци и безбедносни аларми;

управување со деповни проекти за
градежни проекти;обезбедување деловни

чување деца; проверка на багаж заради
сигурност;

информации преку веб-

надгледување куќи; чување домашни

страница;обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на стоки и

миленичиња; истражување на лични
биографии; враќање изгубени работи;

услуги;дизајнирање рекламен
материјал;ангажирање надворешни фирми

медијација; проверување фабрики од
безбедносни причини; изнајмување

за административно управување со
компании;услуги за пријавување

противпожарни аларми;
изнајмување противпожарни апарати;

данок;деловно управување со програми за

агенции за арбитража; агенции за

рефундирање за други;изнајмување
билборди [паноа за

консултирање за интелектуална
сопственост; менаџмент со авторски

рекламирање];пишување лични биографии
за други;регистрација на писмена

права;
издавање лиценци за интелектуална

комуникација и податоци;ажурирање и
одржување информации во

сопственост; услуги за надгледување на
правата од интелектуална сопственост;

регистри;составување пописи на

правно истражување;услуги при водење

информации за комерцијални или
рекламни цели;услуги на деловно

судски процеси; издавање лиценци за
компјутерски програми [правни услуги];

посредување кои се однесуваат на
поврзување на потенцијални приватни

регистрација на домени [правни услуги];
услуги за мирно решавање спорови;

инвеститори со претприемачи кои бараат
средства;продукција на програми за

изнајмување сефови; генеалошки
истражувања; планирање и организирање

телевизиска продажба;консултации за

венчавки; услуги за онлајн социјални
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мрежи; услуги за пуштање гулаби за
посебни настани; услуги за балсамирање;
услуги за изработка на правни документи;
наоѓање украдени предмети; правно
управување со дозволи;
правни услуги во врска со преговори за
договори за други; организирање верски
церемонии; услуги на шетање куче; закуп
на имиња на Интернет домени;
помош при облекување кимоно

(591) портокалова, кафена и бела
(531) 08.01.01;27.05.02

(210) TM 2018/284

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 30/03/2018

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт

кл. 30 производство на леб, тестенини за
исхрана и брашно

Скопје бул. Јане Сандански бр. 71А/ТЦКАП-лок Т, кат3, Скопје, MK

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со леб, тестенини за исхрана и

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје

брашно

(540)

(210) TM 2018/825

(220) 16/08/2018

(442) 30/09/2019
(731) Агенција за иселеништво на
Република Македонија ул. Македонија
бр. 19, Скопје, MK
(531) 02.01.11;08.07.04;27.05.02

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производите од тесто
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/774

(220) 31/07/2018

(442) 30/09/2019
(731) Славко Георгиев ул. Димо Хаџи
Димов 6б, MK

(591) црвена, жолта
(531) 01.17.25;26.01.10;26.01.12

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 организирање на културни и
образовни активности
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(210) TM 2018/948

(220) 03/10/2018

(210) TM 2018/1241

(220) 07/12/2018

(442) 30/09/2019
(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

(442) 30/09/2019
(731) Јанева Невена бул. Јане

Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK

Сандански бр. 106/27, Скопје, MK

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

MONACO

Be Healthy

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни

(210) TM 2018/1247

преработки;конзервирано, смрзнато,

(220) 10/12/2018

(442) 30/09/2019
(731) ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, MK

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа,
џемови, компоти;јајца, млеко и млечни
производи;масла и масти за јадење (со
потекло од Монако)

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед;мед,
меласа;квасец, прашок за печење;сол,
сенф;оцет, сосови (како ирудии);мирудии,
мраз (со потекло од Монако)

(591) црвена, зелена и сина

(210) TM 2018/1090

(531) 05.03.13;27.05.04;27.05.11
(551) индивидуална

(220) 06/11/2018

(442) 30/09/2019
(731) Креативе Хуб ДООЕЛ бул.
Партизански Одреди бр. 43 б, лок 5,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

Скопје, MK

сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

преработки; конзервирано, смрзнато,

(540)

млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз
(591) розева, виолетова, сина и црна
(531) 26.01.03;26.01.18;26.11.07

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се

(551) индивидуална

опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
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билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад

(210) TM 2018/1279

кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство,
трговија на големо и мало САМАНТА

пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2018/1248

(220) 14/12/2018

ДОО експорт-импорт Скопје ул.
Качанички пат бр. 264, Бутел, Скопје,

(220) 10/12/2018

(442) 30/09/2019
(731) ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, MK

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

(540)

(540)

(531) 26.11.05;26.11.25;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на големо со мебел, подни
прекривки и неелектрични апарати за

(591) црвена, зелена, сина и кафена

домаќинствата; трговија на големо со
прибор за пишување, книги, списанија и

(531) 26.01.20;26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)

весници, фотографски и оптички
предмети, кожни производии разни
потреби за патувања, часовници и накит,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

музички инструменти, игри ииграчки,
спортски предмети, велосипеди и делови и

сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

прибор за велосипеди, предмети од дрво,
прачки и плута

млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(210) TM 2019/322

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(220) 13/03/2019

(442) 30/09/2019
(731) Институт за наука, уметност,
култура и спорт Куманово Октомвриска

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

револуција броја 23/16, Куманово, MK

оцет, сосови (како мирудии); муридии;

(540)

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад

(591) црна, бела, жолта

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(531) 02.03.04;07.01.01;22.01.16
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(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.01.03;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 41 забава;спортски и културни

(510, 511)

активности

кл. 33 ракија

(210) TM 2019/355

(220) 20/03/2019

(210) TM 2019/374

(220) 26/03/2019

(442) 30/09/2019
(731) CIECH Sarzuna S.A. ul. Chemikov 1,
37310 Nowa Sarzyna, PL

(442) 30/09/2019
(731) Здружение на граѓани АВТО МОТО
СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(540)

(591) сина, бела и жолта
(531) 26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во

(591) црна, жолта
(531) 26.01.11;26.01.18;26.13.25

индустријата, земјоделството,
хортикултурата и шумарството, препарати

(551) индивидуална
(510, 511)

за регулација на растот на растенијата,
фертилизатори
кл. 5 хербициди, фунгициди, пестициди,

кл. 39 превезување
кл. 41 образовни услуги

биоциди, инсектициди, производи за
уништување штетници
(210) TM 2019/356

(210) TM 2019/375

(220) 26/03/2019

(442) 30/09/2019
(731) Здружение на граѓани АВТО МОТО
СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво

(220) 21/03/2019

(442) 30/09/2019
(731) Тодоровски Богдан ул. Народен
Фронт бр. 31, 1000, Скопје, MK

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црна, жолта

(591) светло сина, зелена, сива
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(531) 26.01.11;26.01.18;26.13.25
(554)

хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари,

(551) индивидуална

конзерви за тутун, кутии за цигари,

(510, 511)
кл. 39 превезување

пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити

кл. 41 образовни услуги

кл. 35 услуги на трговска промоција,
рекламирање; дистрибуција на рекламен

(210) TM 2019/637

материјал; маркетинг и промотивни услуги;
маркетинг услуги кои се обезбедуваат

(220) 14/05/2019

(442) 30/09/2019
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

преку дигитални мрежи; управување со
програми за наградување на лојалноста

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

(210) TM 2019/645

(220) 15/05/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство,

Куманово

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички

(540)

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
(591) црна и сите нијанси на сина
(531) 26.04.01;26.15.09;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликација за мобилни телефони,
апликации за мобилни уреди кои можат да
се преземат
кл. 34 тутун, преработен или сиров;

(591) црвена, зелена, жолта, кафена

производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

(531) 05.07.13;08.01.22;25.01.19
(551) индивидуална

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински

(510, 511)
кл. 30 какао и слатки

цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и

(210) TM 2019/659

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на

(442) 30/09/2019
(731) ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА ул. Иван
Аговски бр. 7, Скопје, MK

аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за
електронски цигари; артикли за пушачи,
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деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат амино киселини

(540)

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори
(210) TM 2019/680

(220) 20/05/2019

(442) 30/09/2019
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(591) црна, црвена и бела
(531) 02.01.01;26.01.14

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

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 41 спортски и културни активности

(540)

(210) TM 2019/670

SLOW CURED

(220) 17/05/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/09/2019
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 34 цигари; тутун, сиров или

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

Скопје, MK

(не за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки за цигари; запалки за пури;

(540)

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; рачни
машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање
(210) TM 2019/693

(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента,
зелена, сива, црна,

(220) 22/05/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04
(551) индивидуална

Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски

Скопје

производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

(540)

bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOSIN
(591) црна, зелена и тиркизна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.03.23;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за

(210) TM 2019/763

(220) 11/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Драган Иванов ул. Коле

медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска

Неделковски 18-3, Скопје, MK

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за

(540)

пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,

(591) сина и бела

хербициди

(531) 24.17.02;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2019/724

(220) 28/05/2019

(510, 511)

(442) 30/09/2019
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

кл. 3 козметички производи
кл. 5 додатоци во исхрана-суплементи

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(210) TM 2019/766

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(220) 12/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје бул.

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Борис Трајковски бр. 73, MK
(540)

(540)

TROMBOCEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2019/725

(220) 28/05/2019
(442) 30/09/2019
(591) жолта, црна
(531) 18.05.05;21.01.16;26.01.16
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(551) индивидуална
(510, 511)

нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,

кл. 35 продажба на противпожарни

декоратерите, печатарите и уметниците;

апарати
кл. 45 одржување на противпожарни

средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,

апарати

триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

(210) TM 2019/770

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите; апарати и

(220) 13/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Кристијан Арсов

инструменти за спроведување,

ул. Ѓоре Ѓорески бр, 36 Б, 1000, Скопје,
MK

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

(540)

регулирање или контрола на електрична
енергија; гума, гутаперка, растителна
смола, азбест, лискун и производите од
овие материјали што не се вклучени во
другите класи; материјали за обвивање, за
заптисување и за изолација; торби и
куфери; чадори, сонцебрани и стапови за
одење; неметални градежни материјали;
неметални преносни конструкции; текстил
и текстилни производи кои не се опфатени

(591) жолта, сребрена, бела

со другите класи; покривки за кревети и
маси; облека, обувки и капи; килими,

(531) 24.01.15
(551) индивидуална

килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за

прекривки; ѕидни тапети (што не се од
текстил); апарати за гаснење пожар;

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;

обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

вклучени во другите класи; хемиски
производи за индустријата, науката и
фотографиите, како и за земјоделството,

препарати за нега на забите
кл. 35 огласување; водење на работење;

градинарството и шумарството; сурови
вештачки смоли, пластични материи во

управување со работи; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и

сурова состојба; лепливи материи што се
користат во индустријата; рачни алати и

мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства
за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за

направи; пластични материјали за
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пакување (што не се вклучени во другите
класи); мебел, огледала, рамки за слики;

кл. 19 неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба;

производи што не се опфатени со другите

асфалт, катран и битумен, неметални

класи, од дрво, плута, трска, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова

преносни конструкции; споменици што не
се од метал

коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

овие материјали или производи од
пластика; стаклени производи,

работи; услуги при продажба на големо и
мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства

порцелански и керамички предмети што не

за заштита од'рѓа и гниење на дрвото;

се вклучени во другите класи; јажиња,
канапи, мрежи, шатори, настрешници,

материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;

церади, едра, вреќи и торби (кои не се
вклучени во другите класи); материјали за

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците;

полнење (освен од гума или пластични

средства за белење и други материи за

материјали); сурови текстилни влакнести
материјали; правни услуги; безбедносни

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;

услуги за заштита на имот и лица; лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

трети лица за задоволување на потребите
на поединците

препарати за нега на забите; неметални
градежни материјали; текстил и текстилни
производи кои не се опфатени со другите

(210) TM 2019/772

класи; ѕидни тапети (што не се од
текстил); апарати за гаснење пожар;

(220) 13/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески
бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK

хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,

(540)

пластични материи во сурова состојба;
лепливи материи што се користат во
индустријата; рачни алати и направи;
пластични материјали за пакување (што не
се вклучени во другите класи); стаклени
(591) сина, зелена, жолта, розева
(531) 26.11.25;27.05.04;29.01.15

производи, порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите

(551) индивидуална

класи

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за

(210) TM 2019/773

заштита од'рѓа и гниење на дрвото;
материи за боење; средства за

(442) 30/09/2019
(731) Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески

нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,

бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK

декоратерите, печатарите и уметниците
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животни; фармацевтски и ветеринарни
препарати; додатоци во исхраната;

(540)

екстракти за фармацевтска употреба,
витамини, минерали; цигари, тутун и
тутунски производи; земјоделски,
градинарски и шумски продукти, семиња,
билки и природно цвеќе; средства за
белење и други супстанци за перење,
сапуни, средства за лична хигиена,

(591) зелена, жолта
(531) 02.09.01;05.03.20

парфимериски производи; текстил и
текстилни производи; предмети од
пластика; играчки; предмети за подарок;

(551) индивидуална
(510, 511)

канцелариски материјали; предмети за
домаќинствата; фунгициди, инсектициди и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати, санитарни препарати за
медицински цели, хранливи додатоци за

хербициди за земјоделска и градинарска
употреба; вештачки и природни ѓубрива за
земјоделството; адитиви и други додатоци

медицинска употреба, капсули за
фармацевтска употреба, екстракти за

за прехранбената индустрија; бои и лакови

фармацевтска употреба, диететски
прехранбени производи за медицинска
употреба, диететски супстанци за

(210) TM 2019/783

(220) 17/06/2019

медицинска употреба, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои,

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за градежништво,
трговија и услуги Албекат - Груп дооел
Тетово ул. "19-ти Ноември" бр.лок47/2,

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

Тетово, MK

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа,
природни засладувачи; алги, квасец,
прашок за печење; пастили, бонбони,
пијалаци, жита за појадок, мусли,

(591) зелена, црна, бела
(531) 27.05.04;27.05.19
(551) индивидуална

корнфлекс, табли од жита (cereal bars),
жита готови за јадење; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии, мраз

(510, 511)
кл. 37
објекти)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и
мало со: прехранбени производи,

градежни работи (изградба на

(210) TM 2019/789

(220) 18/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) LINE FRIENDS Corporation and

кондиторски производи, пиво, минерална и
сода вода и други безалкохолни пијалаци,
вино и други алкохолни пијалаци; храна за

BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.
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(ITAEWON-DONG) 5TH FLOOR, ITAEWONRO 200 YONGSAN-GU, SEOUL, KR and

чадори, чадори за сонце и бастуни,
поводци од кожа, ознаки за багаж,

(CHEONGGU BLDG., NONHYEON-DONG)

паричници за картички, кожа и имитација

2ND FLOOR, 13-20 DOSAN-DAERO 16-GIL
GANGNAM-GU, SEOUL, KR

од кожа, чадори за деца, торби за хранење
на животни, поводци за водење на деца,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

торби за домашни миленици
кл. 21 кутии за употреба во домаќинство

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

или кујна, садови за пијалоци, преносни
држачи за садови за пијалоци, кутии за

(540)

ужина, стапчиња за јадење, отворачи на
шишиња, електрични и неелектрични,
садови, освен ножеви, вилушки и лажици,

BT21
(551) индивидуална

чешли и сунѓери, преносен прибор за
готвење за употреба на отворено, прибори

(510, 511)
кл. 16 самолепливи сликички и албуми за

за кујна, сунѓери за капење, крпчиња за

самолепливи сликички, печатени
материјали, нотеси (бележници),

чистење на очила, штедни касички,
украсни маски за кутии за марамици,

механички моливи, хемиски пенкала,
канцелариски материјал, печатени

термоси, кутии за лажици, алатки за
чистење и садови за перење (освен

едукативни материјали, лепила за

електрични), канти за ѓубре, четки за заби,
козметички прибори

канцелариски материјали и за домашна
употреба, машини за пишување и

кл. 25 облека, маици, капи (покривала за

канцелариски реквизити (освен мебел),
кутии од картон за пакување, пластични

глава), долги чизми, обувки, спортски
обувки, сандали во јапонски стил (зори),

материјали за пакување, хартиени
примероци, хартиени кеси за отпад,

влечки, сандали за плажа, ракавици со
проводни прсти кои може да се носат при

сребрена хартија, транспаренти (банери)

користење на рачни електронски уреди со
екран на допир, чорапи и доколеници,

од хартија, хартија, штипки за пари,
хартиени кутии, кредитни картички со

ракавици, шалови, штитници за уши

безмагнетно кодирање, боици, тврди кутии
за обични и хемиски моливи, календари,

(облека), маски за спиење, облека за
бебиња, јакни за заштита од ветер, обувки

картички, корици за пасоши, марамици од

за бања, внатрешни влошки за чевли,
кабаници

хартија, книги за боење (сликовници),
глина од полимер за моделирање,

кл. 28 игри и предмети за играње, шатори
за играње, велосипеди, играчки за деца

декорации за маса од хартија, маси за
читање

освен за транспорт, игри, скејтборди, топки

кл. 18 преносни козметички торби (кои се
продаваат празни), околувратници за

за играње, сетови за игра за акциски
фигури, играчки фигури, артикли за

животни, облека за домашни миленици,

гимнастика и спорт, играчки за домашни
миленици, играчки (предмети за играње),

торби, ранци, портмонеа, куфери и патни
торби, кутии направени од кожа, кутии од

играчки роботи, машини за забавни игри,
тарот карти (карти за играње), машини за

вулканизирани влакна, торби (пликови,
кеси) од кожа за пакување, кожни

видео игри, друштвени игри, коцки,

додатоци за мебел, прекривки од кожа,
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сложувалки, украси за новогодишни елки,
освен предмети за осветлување и

рекреативни клубови во ресорти, клубови
за одмори, клубови со неподелена

кондиторски производи, кукли и облека за

заедничка сопственост, приватни станбени

кукли, стапчиња со светлосни
карактеристики за навивачи и за забава

клубови, клубови со право на користење, и
проекти за долготраен закуп за други;

(новитети)

услуги за продавници за малопродажба,
малопродажни каталози и онлајн

(210) TM 2019/791

продавници за малопродажба, имено,
услуги за продавници за подароци,

(220) 18/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Sheraton International IP, LLC One

сувенири и ланец продавници од областа

StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
US

на производи за разубавување, производи
за лична хигиена, машини за домашна

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

употреба, рачни алати, оптички производи,
камери, ЦД-а, ДВД-а, домашна електрична

(540)

и електронска опрема, вклучително бела
техника, накит, часовници, рачни
часовници, канцелариски материјал,
публикации, чадори, чадори за сонце,
патни торби, торби; услуги за продавници
за малопродажба, малопродажни каталози
и онлајн продавници за малопродажба,
имено, услуги за продавници за подароци,
сувенири и ланец продавници од областа
на мебел, додатоци за бања, садови и

(531) 26.01.18;26.11.09;27.05.21
(551) индивидуална

прибор за домаќинство, кујнски прибор и
опрема, градинарска опрема и прибор;

(510, 511)
кл. 35 услуги за рекламирање; услуги за

услуги за продавници за малопродажба,
малопродажни каталози и онлајн

франшизи, имено нудење поддршка во

продавници за малопродажба, имено,

управувањето со бизнисот во
воспоставувањето и работата на хотели,

услуги за продавници за подароци,
сувенири и ланец продавници од областа

ресторани, ноќни клубови, барови, спа
центри, рекреативни и фитнес објекти,

на покуќнина, кревети, душеци, креветски
чаршави, постелнина, крпи, текстил,

продавници за малопродажба,
кондоминиуми, станбени објекти, центри

облека, обувки, капи, галантерија, играчки
и игри, спортска опрема, прехрамбени

за конференции, и ресорти со временски

производи, пијалаци, вина, цвеќиња и

поделен престој за други; услуги за
управување со бизнис, имено, управување

кожни производи, имено, обележувачи за
книги, торби, рачни торби, паричници,

и работење на хотели, ресторани, ноќни
клубови, барови, спа центри, рекреативни

мали чанти, патни торби, картички за
патни торби, футроли за клучеви и

и фитнес објекти, продавници за
малопродажба, кондоминиуми, станбени

привезоци; услуги за онлајн
малопродажба; услуги за малопродажни

објекти, центри за конференции, ресорти

каталози; обезбедување простории за

со временски поделен престој,
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користење на канцелариска опрема и
машинерија; консултациски услуги за

цигари;филтри за цигари;држачи за
цигари;хартија за цигари;врвови за

управување со бизнис; услуги за работење

цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

со бизнис
кл. 36 услуги за недвижен имот, имено,

пепелници за пушачи;запалки за пушачи

управување, финансирање, брокерство,
лизинг, продажба и маркетинг на

(210) TM 2019/810

(220) 25/06/2019

апартмани, станови, кондоминиуми,
станбени имоти; управување, изнајмување

(442) 30/09/2019
(731) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai
J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk

и лизинг на канцелариски и малопродажен

Intan, Perak, MY

простор; услуги за недвижен имот, имено,
управување, финансирање, брокерство,

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

лизинг, продажба и маркетинг на имоти со
временски поделен престој; услуги за

(540)

REGO

одмор во недвижен имот со временски

(551) индивидуална
(510, 511)

поделен престој; договарање размени на
имот со временски поделен престој;

кл. 34 тутун;предмети за
пушачи;кибрити;цигари;кутии за

договарање одмори во имот со временски
поделен престој

цигари;филтри за цигари;држачи за

кл. 43 услуги за привремено сместување;
хотелски услуги; услуги на ресторан,

цигари;хартија за цигари;врвови за
цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

кетеринг, бар и коктел салон; услуги за

пепелници за пушачи;запалки за пушачи

сместување во ресорти; обезбедување
објекти за општа намена за состаноци,

(210) TM 2019/811

конференции и изложби; обезбедување
објекти за банкет и социјални работи за

(442) 30/09/2019
(731) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai

специјални прилики; и услуги за
резервации за хотелски сместувања за

J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk
Intan, Perak, MY

други
(210) TM 2019/809

(220) 25/06/2019

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

(220) 25/06/2019

(540)

(442) 30/09/2019
(731) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai

MAXTRO

J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk
Intan, Perak, MY

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

кл. 34 тутун;предмети за

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

пушачи;кибрити;цигари;кутии за
цигари;филтри за цигари;држачи за
цигари;хартија за цигари;врвови за
цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

SPARTON
(551) индивидуална

пепелници за пушачи;запалки за пушачи

(510, 511)
кл. 34 тутун;предмети за

(210) TM 2019/812

пушачи;кибрити;цигари;кутии за
143

(220) 26/06/2019

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(210) TM 2019/814

(442) 30/09/2019
(731) СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ ул.

(220) 27/06/2019

Борис Кидрич бр. 164, Прилеп, MK

(442) 30/09/2019
(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai

(540)

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

BOND STREET ALWAYS GOT
YOUR BACK
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) светло и темно сина, зелена, бела
(531) 01.15.15;03.04.13;06.01.04
(551) индивидуална

кл. 34 тутун, преработен или сиров;

(510, 511)
кл. 5 рекламирање

производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

кл. 32 газирана вода; безалкохолни
пијалоци; минерални води (пијалаци)

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(210) TM 2019/813

тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од

(220) 27/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Здружение на граѓани за
откривање и развој на сопствениот

тутун за загревање; електронски уреди и

потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА
Скопје Бул. Гоце Делчев 9в, Центар ,

аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за

Скопје, MK

електронски цигари; артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на

(540)

за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,

(591) сива, бела

кибрити

(531) 02.07.23;27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2019/815

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(220) 28/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство, услуги

работење; управување со работи;

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа

канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

бр. 53, Битола, MK

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

кл. 41 образование; обука, забава;
спортски и културни активности
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[радио, телефонски или други средства за
електронска комуникација]

(540)

X3M Games

кл. 42 алатки за пребарување

(551) индивидуална
(510, 511)

(обезбедување алатки за пребарување),
за интернет;

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што

бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

може да се симнува од интернетј;
компјутерски програми за играње;

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на
амбалажи); дизајнирање [индустриски

компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтвер, снимен

дизајн]; давање простор за веб [интернет]

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во

страници; заштита на компјутери од
вируси (услуги за заштита на компјутери

компјутерски бази на податоци);

од вируси); изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;

компјутерски бази на податоци (собирање
информации во компјутерски бази на

изнајмување компјутерски програми;

податоци); компјутерско рекламирање
преку интернет; комуникациски медиуми

изработка на компјутерски програми;
индустриски дизајн; инженерство;

(презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

инсталирање компјутерски програми;
истражувања (биолошки истражувања);

малопродажба; консултации за

истражувања во техниката; истражувања
на полето на заштита на животната

раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии

средина; комјутерски бази на податоци

[недвижности]; изнајмување станови;
инвестиции (капитални инвестиции);

(обновување комјутерски бази на
податоци); компјутери (изнајмување

инвестициони фондови; информации
(осигурителни информации); информации

компјутери); компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми);

(финансиски информации); капитални

компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми);
компјутерски

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);
кредити со отплата на рати;

програми (инсталирање

кл. 38 комуникации со телефон;
комуникација со мобилни телефони;

компјутерски програми);
компјутерски програми
(одржување

комуникација со помош на компјутерски

компјутерски програми);
компјутерски програми

терминали; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; комуникација со

(осовременување на компјутерските
програми); компјутерски програми

телеграми; обезбедување интернет соби
за разговор; обезбедување кориснички

(советување за компјутерски програми);

пристап на глобалната компјутерска
мрежа [провајдери на услуги];

компјутерски програми
(умножување компјутерски програми);

обезбедување пристап до бази на

компјутерски системи (програмирање
компјутерски системи); компјутерски

податоци; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

хардвер (советување на полето на
компјутерски хардвер); компјутерско

компјутерска мрежа; обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

програмирање; конверзија на податоци од

купување [телешопинг]; повикување
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физички на електронски носачи;
контролирање на квалитетот; креирање и

компјутерски бази на податоци (собирање
информации во компјутерски бази на

одржување веб [интернет] страници за

податоци); компјутерско рекламирање

други; метеоролошки информации;
обезбедување алатки за пребарување по

преку интернет; комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку

интернет; обновување комјутерски бази на
податоци; одржување (креирање и

комуникациски медиуми), за
малопродажба; консултации за

одржување) веб [интернет] страници за
други; одржување компјутерски програми;

раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии

програми (осовременување на

[недвижности]; изнајмување станови;

компјутерските програми); програмирање
компјутерски системи; проучување

инвестиции (капитални инвестиции);
инвестициони фондови; информации

технички проекти; размена на компјутерски
програми и податоци [конверзија која не е

(осигурителни информации); информации
(финансиски информации); капитални

физичка]; сервери (изнајмување веб

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);

[интернет] сервери); советување за
заштеда на енергија; советување за

кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон;

компјутерски програми; советување на
полето на компјутерски хардвер; хемиски

комуникација со мобилни телефони;
комуникација со помош на компјутерски

анализи; хемиски истражувања; хемиски
услуги

терминали; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; комуникација со
телеграми; обезбедување интернет соби

(210) TM 2019/816

за разговор; обезбедување кориснички
пристап на глобалната компјутерска

(220) 28/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство, услуги
и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС

мрежа [провајдери на услуги];
обезбедување пристап до бази на

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа
бр. 53, Битола, MK

податоци; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

компјутерска мрежа; обезбедување

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; повикување

(540)

[радио, телефонски или други средства за
електронска комуникација]

X3M Entities

кл. 42 алатки за пребарување
(обезбедување алатки за пребарување),

(551) индивидуална
(510, 511)

за интернет;

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што
може да се симнува од интернетј;

бактериолошки истражувања; биолошки

компјутерски програми за играње;

истражувања; дизајн (индустриски дизајн);
дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на

компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтвер, снимен

амбалажи); дизајнирање [индустриски
дизајн]; давање простор за веб [интернет]

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во

страници; заштита на компјутери од

компјутерски бази на податоци);
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вируси (услуги за заштита на компјутери
од вируси); изнајмување веб [интернет]

компјутерски системи; проучување
технички проекти; размена на компјутерски

сервери; изнајмување компјутери;

програми и податоци [конверзија која не е

изнајмување компјутерски програми;
изработка на компјутерски програми;

физичка]; сервери (изнајмување веб
[интернет] сервери); советување за

индустриски дизајн; инженерство;
инсталирање компјутерски програми;

заштеда на енергија; советување за
компјутерски програми; советување на

истражувања (биолошки истражувања);
истражувања во техниката; истражувања

полето на компјутерски хардвер; хемиски
анализи; хемиски истражувања; хемиски

на полето на заштита на животната

услуги

средина; комјутерски бази на податоци
(обновување комјутерски бази на

(210) TM 2019/817

податоци); компјутери (изнајмување
компјутери); компјутерски програми

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство, услуги

(изнајмување компјутерски програми);

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС

компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми);
компјутерски

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа
бр. 53, Битола, MK

програми (инсталирање
компјутерски програми);

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

компјутерски програми
(одржување
компјутерски програми);
компјутерски

(220) 28/06/2019

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

програми

X3M Cluster

(осовременување на компјутерските
програми); компјутерски програми

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што

(советување за компјутерски програми);
компјутерски програми

може да се симнува од интернетј;

(умножување компјутерски програми);
компјутерски системи (програмирање

компјутерски програми за играње;
компјутерски програми, снимени;

компјутерски системи); компјутерски

компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци

хардвер (советување на полето на
компјутерски хардвер); компјутерско

(систематизација на информации во

програмирање; конверзија на податоци од
физички на електронски носачи;

компјутерски бази на податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање

контролирање на квалитетот; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерско рекламирање

други; метеоролошки информации;

преку интернет; комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку

обезбедување алатки за пребарување по
интернет; обновување комјутерски бази на

комуникациски медиуми), за

податоци; одржување (креирање и
одржување) веб [интернет] страници за

малопродажба; консултации за
раководење со персонал

други; одржување компјутерски програми;
програми (осовременување на

кл. 36 изнајмување канцеларии
[недвижности]; изнајмување станови;

компјутерските програми); програмирање

инвестиции (капитални инвестиции);
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инвестициони фондови; информации
(осигурителни информации); информации

(обновување комјутерски бази на
податоци); компјутери (изнајмување

(финансиски информации); капитални

компјутери); компјутерски програми

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);
кредити со отплата на рати;

(изнајмување компјутерски програми);
компјутерски програми (изработка на

кл. 38 комуникации со телефон;
комуникација со мобилни телефони;

компјутерски програми);
компјутерски
програми (инсталирање

комуникација со помош на компјутерски
терминали; комуникација со помош на

компјутерски програми);
компјутерски програми
(одржување

мрежи со оптички кабли; комуникација со

компјутерски програми);

телеграми; обезбедување интернет соби
за разговор; обезбедување кориснички

компјутерски програми
(осовременување на компјутерските

пристап на глобалната компјутерска
мрежа [провајдери на услуги];

програми); компјутерски програми
(советување за компјутерски програми);

обезбедување пристап до бази на

компјутерски

програми

податоци; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

(умножување компјутерски програми);
компјутерски системи (програмирање

компјутерска мрежа; обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

компјутерски системи); компјутерски
хардвер (советување на полето на

купување [телешопинг]; повикување
[радио, телефонски или други средства за

компјутерски хардвер); компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од

електронска комуникација]

физички на електронски носачи;

кл. 42 алатки за пребарување
(обезбедување алатки за пребарување),

контролирање на квалитетот; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

за интернет;

други; метеоролошки информации;
обезбедување алатки за пребарување по

бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

интернет; обновување комјутерски бази на
податоци; одржување (креирање и

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на

одржување) веб [интернет] страници за

амбалажи); дизајнирање [индустриски
дизајн]; давање простор за веб [интернет]

други; одржување компјутерски програми;
програми (осовременување на

страници; заштита на компјутери од
вируси (услуги за заштита на компјутери

компјутерските програми); програмирање
компјутерски системи; проучување

од вируси); изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;

технички проекти; размена на компјутерски
програми и податоци [конверзија која не е

изнајмување компјутерски програми;

физичка]; сервери (изнајмување веб

изработка на компјутерски програми;
индустриски дизајн; инженерство;

[интернет] сервери); советување за
заштеда на енергија; советување за

инсталирање компјутерски програми;
истражувања (биолошки истражувања);

компјутерски програми; советување на
полето на компјутерски хардвер; хемиски

истражувања во техниката; истражувања
на полето на заштита на животната

анализи; хемиски истражувања; хемиски
услуги

средина; комјутерски бази на податоци
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(210) TM 2019/818

за разговор; обезбедување кориснички
пристап на глобалната компјутерска

(220) 28/06/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство, услуги

мрежа [провајдери на услуги];

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа

обезбедување пристап до бази на
податоци; обезбедување

бр. 53, Битола, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; повикување

(540)

[радио, телефонски или други средства за
електронска комуникација]
кл. 42 алатки за пребарување

X3M Labs
(551) индивидуална

(обезбедување алатки за пребарување),
за интернет;

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што
може да се симнува од интернетј;
компјутерски програми за играње;

бактериолошки истражувања; биолошки
истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтвер, снимен

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на
амбалажи); дизајнирање [индустриски

кл. 35 компјутерски бази на податоци

дизајн]; давање простор за веб [интернет]
страници; заштита на компјутери од

(систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци);

вируси (услуги за заштита на компјутери

компјутерски бази на податоци (собирање
информации во компјутерски бази на

од вируси); изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;

податоци); компјутерско рекламирање
преку интернет; комуникациски медиуми

изнајмување компјутерски програми;
изработка на компјутерски програми;

(презентација на стоки преку

индустриски дизајн; инженерство;
инсталирање компјутерски програми;

комуникациски медиуми), за
малопродажба; консултации за

истражувања (биолошки истражувања);

раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии

истражувања во техниката; истражувања
на полето на заштита на животната

[недвижности]; изнајмување станови;

средина; комјутерски бази на податоци
(обновување комјутерски бази на

инвестиции (капитални инвестиции);
инвестициони фондови; информации

податоци); компјутери (изнајмување
компјутери); компјутерски програми

(осигурителни информации); информации
(финансиски информации); капитални

(изнајмување компјутерски програми);

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);
кредити со отплата на рати;

компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми);
компјутерски

кл. 38 комуникации со телефон;

програми (инсталирање
компјутерски програми);

комуникација со мобилни телефони;
комуникација со помош на компјутерски

компјутерски програми
(одржување
компјутерски програми);

терминали; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; комуникација со

компјутерски

телеграми; обезбедување интернет соби
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(осовременување на компјутерските
програми); компјутерски програми
(советување за компјутерски програми);
компјутерски програми
(умножување компјутерски програми);

(591) сина и портокалова
(531) 27.05.04;27.05.10

компјутерски системи (програмирање
компјутерски системи); компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

хардвер (советување на полето на
компјутерски хардвер); компјутерско

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што
може да се симнува од интернетј;

програмирање; конверзија на податоци од

компјутерски програми за играње;
компјутерски програми, снимени;

физички на електронски носачи;
контролирање на квалитетот; креирање и

компјутерски софтвер, снимен

одржување веб [интернет] страници за
други; метеоролошки информации;

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во

обезбедување алатки за пребарување по

компјутерски бази на податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање

интернет; обновување комјутерски бази на
податоци; одржување (креирање и

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерско рекламирање

одржување) веб [интернет] страници за
други; одржување компјутерски програми;

преку интернет; комуникациски медиуми

програми (осовременување на
компјутерските програми); програмирање

(презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за

компјутерски системи; проучување

малопродажба; консултации за
раководење со персонал

технички проекти; размена на компјутерски
програми и податоци [конверзија која не е

кл. 36 изнајмување канцеларии
[недвижности]; изнајмување станови;

физичка]; сервери (изнајмување веб
[интернет] сервери); советување за

инвестиции (капитални инвестиции);

заштеда на енергија; советување за
компјутерски програми; советување на

инвестициони фондови; информации
(осигурителни информации); информации

полето на компјутерски хардвер; хемиски

(финансиски информации); капитални
инвестиции; кирија (наплаќање кирија);

анализи; хемиски истражувања; хемиски
услуги
(210) TM 2019/819

кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон;

(220) 28/06/2019

комуникација со мобилни телефони;

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за производство, услуги

комуникација со помош на компјутерски
терминали; комуникација со помош на

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС

мрежи со оптички кабли; комуникација со
телеграми; обезбедување интернет соби

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа
бр. 53, Битола, MK

за разговор; обезбедување кориснички
пристап на глобалната компјутерска

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

мрежа [провајдери на услуги];

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

обезбедување пристап до бази на
податоци; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната
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компјутерска мрежа; обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

хардвер (советување на полето на
компјутерски хардвер); компјутерско

купување [телешопинг]; повикување

програмирање; конверзија на податоци од

[радио, телефонски или други средства за
електронска комуникација]

физички на електронски носачи;
контролирање на квалитетот; креирање и

кл. 42 алатки за пребарување
(обезбедување алатки за пребарување),

одржување веб [интернет] страници за
други; метеоролошки информации;

за интернет;
бактериолошки истражувања; биолошки

обезбедување алатки за пребарување по
интернет; обновување комјутерски бази на

истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

податоци; одржување (креирање и

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на
амбалажи); дизајнирање [индустриски

одржување) веб [интернет] страници за
други; одржување компјутерски програми;

дизајн]; давање простор за веб [интернет]
страници; заштита на компјутери од

програми (осовременување на
компјутерските програми); програмирање

вируси (услуги за заштита на компјутери

компјутерски системи; проучување

од вируси); изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;

технички проекти; размена на компјутерски
програми и податоци [конверзија која не е

изнајмување компјутерски програми;
изработка на компјутерски програми;

физичка]; сервери (изнајмување веб
[интернет] сервери); советување за

индустриски дизајн; инженерство;
инсталирање компјутерски програми;

заштеда на енергија; советување за
компјутерски програми; советување на

истражувања (биолошки истражувања);

полето на компјутерски хардвер; хемиски

истражувања во техниката; истражувања
на полето на заштита на животната

анализи; хемиски истражувања; хемиски
услуги

средина; комјутерски бази на податоци
(обновување комјутерски бази на

(210) TM 2019/824

податоци); компјутери (изнајмување
компјутери); компјутерски програми

(442) 30/09/2019
(731) Ертан Омеров бул. Туристичка бр.

(изнајмување компјутерски програми);

94/3-26, Охрид, MK

компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми);
компјутерски

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.

програми (инсталирање
компјутерски програми);

(220) 28/06/2019

Македонски просветители 8, Охрид
(540)

компјутерски програми
(одржување
компјутерски програми);
компјутерски

програми

(осовременување на компјутерските
програми); компјутерски програми

(591) сина, портокалова
(531) 26.03.23;27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална

(советување за компјутерски програми);
компјутерски програми

(510, 511)
кл. 44 забарство

(умножување компјутерски програми);
компјутерски системи (програмирање
компјутерски системи); компјутерски
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(210) TM 2019/829

воздухот и рана детекција на пожар
кл. 37 услуги за сервисирање на уредите

(220) 03/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) VEM IIac San. ve Tic A.S. Sogutozu

за мерење на загаденост на воздухот и

Mahallesi 2177. Cadde, No. 10B49, Ankara,
TR

рана
детекција на пожар

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

(210) TM 2019/884

(540)

(220) 17/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за консалтинг, едукација,

TIROXAN

посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД

(551) индивидуална
(510, 511)

ВОРК дооел увоз-извоз Скопје ул.
Максим Горки бр. 8/2, Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(540)

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
(210) TM 2019/859

(591) портокалова, сина, црвена, жолта,
бела и црна

(220) 10/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Инфопројект ДОО ул. Иво Рибар
Лола бр. 70/16, Скопје, MK

(531) 26.03.12;26.07.15;27.05.23;27.05.24

(540)

кл. 35 рекламирање, управување со
работење, канцелариски работи,

(551) индивидуална
(510, 511)

посредување при давање на услуги
кл. 41 образовни услуги, обуки и
едукативен консалтинг
(591) зелена, сина и сива
(531)

(210) TM 2019/885

(220) 17/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за консалтинг, едукација,

25.07.00;26.13.00;27.05.25;29.01.03;29.01.0
4
(551) индивидуална

посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД
ВОРК дооел увоз-извоз Скопје ул.

(510, 511)
кл. 9 уреди за мониторирање и мерење на

Максим Горки бр. 8/2, Скопје, MK
(540)

загаденост на воздухот и рана детекција
на

AMSBBgroup
(551) индивидуална
(510, 511)

пожар
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со уредите за мерење на загаденост

кл. 35 рекламирање, управување со
работење, канцелариски работи,

на
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посредување при давање на услуги
кл. 41 образовни услуги, обуки и

телесна фитнес кондиција, апарати за
фискултурна сала и тренирање на телото,

едукативен консалтинг

имено шипки за кревање тегови, ѓуле за

(210) TM 2019/913

вежбање, тегови за вежбање, рачни
тегови, диск тегови, стеги и клешти за

(220) 30/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5

кревање, тегови за користење на тегови со
шипки и се продаваат како единици со

Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

шипки за кревање тегови, креда за
кревање тегови, садови и штандови за

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

употреба за креда за кревање тегови,

(540)

полици за складирање на атлетска
опрема, јажиња за скокање, ремени за

ADAPTOL

кревање тегови, пенасти ваљаци за
вежбање, песочни вреќи направени од

(551) индивидуална
(510, 511)

неопрен за вежби за телесен фитнес,

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни

зглобни нараквици за кревање тегови,
штитници за колена за кревање тегови,

препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететска храна и

штитници за лакти за кревање тегови,
штитници за подколеница и коленица за

супстанции што се користат во

кревање тегови, јажиња за прескокнување,
јажиња за качување, јажиња за вежбање,

медицината и ветерината, храна за
бебиња;диететски суплементи за луѓето и

јажиња за физичка кондиција, шипки за

животните;фластери, материјали за
завои;материјали за пломбирање заби,

дигање на раце, траки за трчање, пенасти
ваљаци за вежбање на нозе, пенасти

забарски смоли;средства за дезинфекција
(210) TM 2019/915

ваљаци за вежбање на мускули, ѓулиња за
вежбање, медицински топки, топки за

(220) 30/07/2019

удирање, топки за вежбање, тренинг и
брзина, машини за веслање, статични

(442) 30/09/2019
(731) Spartan Race, Inc. 234 Congress

велосипеди, подлоги за абдомен,

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US

абдоменални тркала, подлоги за машини
за вежбање, топки за вежбање

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

стабилност, топки за вежбање рефлекс, не
за медицинска употреба, медицински

(540)

топки, топки за балансирање,
плиометриски кутии, прстени за
гимнастика, ремени за електрична
(531) 09.07.21;24.11.14;27.05.17
(554)

стимулација за зајакнување на мускулите,
тегови за зглобови, тегови за рачен зглоб,

(551) индивидуална

ракавици за кревање тегови, ракавици за
тренинг, ракавици за вежбање тегови,

(510, 511)
кл. 28 спортска опрема, апарати, машини

растегливи траки за вежбање, ремени и
траки поставени на врати или предмети за

и уреди за кревање тегови, снага,
атлетика, телесен фитнес, вежбање,

изведување на различни вежби за

153

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

физичка кондиција, траки за отпор, траки
со рачки за отпор, траки за снага, конуси

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
Saint Petersburg, RU

за тренинг на брзина и агилност, скали за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

качување, пречки за тренинг за обука за
пречки, трки и натпревари, имено, пречки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

за стаза и брзина, стапови за агилност,
боречки ракавици, перничиња за удирање
за боречки вештини, штитници за рака за
атлетска употреба, штитинци за рачен

(591) светло и темно портокалова, црвена,

зглоб за атлетска употреба, штитници за

сива, црна
(531) 27.05.09;27.05.17;29.01.01

подлактица за атлетска употреба,
штитници за потколеница за атлетска

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба, штитници за колено и рис за
атлетска употреба, копје за фрлање кое се

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање

употребува во атлетски натпревари и

прашина со навлажнување и врзување;

торби специјално прилагодени за спортска
опрема

горива и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување

(210) TM 2019/916

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(220) 30/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Spartan Race, Inc. 234 Congress

(210) TM 2019/919

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US

(220) 31/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Public Joint Stock Company
Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
Saint Petersburg, RU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 09.07.21;24.11.14;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; спортска облека; качкети;
капи; џемпери; јакни; шалови; долна
облека; елеци; спортски панталони;
спортски кошули; маици; костими за

(591) светло портокалова, темно

за глава

портокалова, црвена
(531) 01.03.16;25.05.00;27.05.22;29.01.02

(210) TM 2019/918

(551) индивидуална
(510, 511)

капење; спортски обувки; обувки; заштита

(220) 31/07/2019

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

(442) 30/09/2019
(731) Public Joint Stock Company
Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

мазива; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и
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фитили за осветлување
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

(591) светло и темно портокалова, црвена,
бела, сива

инсталациски услуги

(531) 01.03.16;27.05.17;29.01.02

(210) TM 2019/920

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 31/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Public Joint Stock Company

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 35, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,

прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и

Saint Petersburg, RU

фитили за осветлување

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

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(540)
(210) TM 2019/926

(220) 05/08/2019

(442) 30/09/2019
(731) Друштво за советодавни услуги
НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ

G-Energy

Скопје ул. Васил Главинов бр. 3/1-1,
Скопје, MK

(591) светло и темно портокалова, црвена,
бела, сива, сина, црна
(531) 01.03.16;25.07.03;25.07.04

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна и црна
(531) 26.11.07;27.05.01;27.05.12

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање

(551) индивидуална

прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

фитили за осветлување

работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
(210) TM 2019/921

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и

(220) 31/07/2019

(442) 30/09/2019
(731) Public Joint Stock Company

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

кл. 45 правни услуги;безбедносни услуги
за заштита на имот и лица;лични и

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
Saint Petersburg, RU

општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на

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

поединците

(540)
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(210) TM 2019/932

(220) 06/08/2019

(442) 30/09/2019
(731) DuPont Agricultural Caribe
Industries, Ltd Clarendon House 2 Church
Street Hamilton, HM1 1, BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CONTAVEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на плевел;
пестициди; хербициди
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(510)
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
10
11
16
18

(210)
MK/T/2018/0254
MK/T/2019/0355
MK/T/2019/0770
MK/T/2019/0772
MK/T/2019/0763
MK/T/2019/0770
MK/T/2019/0918
MK/T/2019/0919
MK/T/2019/0920
MK/T/2019/0921
MK/T/2018/0254
MK/T/2019/0355
MK/T/2019/0670
MK/T/2019/0693
MK/T/2019/0724
MK/T/2019/0725
MK/T/2019/0763
MK/T/2019/0773
MK/T/2019/0812
MK/T/2019/0829
MK/T/2019/0913
MK/T/2019/0932
MK/T/2019/0637
MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0859
MK/T/2019/0670
MK/T/2018/0254
MK/T/2019/0789
MK/T/2019/0789

19
21
25
25
25
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35

MK/T/2019/0772
MK/T/2019/0789
MK/T/2018/0254
MK/T/2019/0789
MK/T/2019/0916
MK/T/2019/0789
MK/T/2019/0915
MK/T/2018/0948
MK/T/2018/1247
MK/T/2018/1248
MK/T/2019/0645
MK/T/2018/0284
MK/T/2018/0774
MK/T/2018/0948
MK/T/2018/1247
MK/T/2018/1248
MK/T/2019/0645
MK/T/2019/0773
MK/T/2018/0254
MK/T/2018/1247
MK/T/2018/1248
MK/T/2019/0812
MK/T/2019/0356
MK/T/2019/0637
MK/T/2019/0680
MK/T/2019/0809
MK/T/2019/0810
MK/T/2019/0811
MK/T/2019/0814
MK/T/2018/0254
MK/T/2018/0774
MK/T/2018/1241
MK/T/2018/1279
MK/T/2019/0637
MK/T/2019/0766
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
41

MK/T/2019/0770
MK/T/2019/0772
MK/T/2019/0773
MK/T/2019/0791
MK/T/2019/0813
MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0859
MK/T/2019/0884
MK/T/2019/0885
MK/T/2019/0926
MK/T/2019/0791
MK/T/2019/0813
MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0783
MK/T/2019/0859
MK/T/2019/0918
MK/T/2019/0919
MK/T/2019/0920
MK/T/2019/0921
MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0374
MK/T/2019/0375
MK/T/2018/0825
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41
41
41
41
41
41
41
41

MK/T/2018/1090
MK/T/2019/0322
MK/T/2019/0374
MK/T/2019/0375
MK/T/2019/0659
MK/T/2019/0813
MK/T/2019/0884
MK/T/2019/0885

42
42
42
42
42
42
43
43

MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0926
MK/T/2018/0284
MK/T/2018/1247

43
43
44
44
45
45

MK/T/2018/1248
MK/T/2019/0791
MK/T/2018/0254
MK/T/2019/0824
MK/T/2019/0766
MK/T/2019/0926

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
Akciju sabiedriba "OLAINFARM"
BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.
British American Tobacco (Brands) Inc.
CIECH Sarzuna S.A.
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Philip Morris Brands Sàrl
Philip Morris Products S.A.
Public Joint Stock Company Gazprom Neft
Public Joint Stock Company Gazprom Neft
Public Joint Stock Company Gazprom Neft
Public Joint Stock Company Gazprom Neft
SMS Tobacco Trading
SMS Tobacco Trading
SMS Tobacco Trading
Sheraton International IP, LLC
Spartan Race, Inc.
Spartan Race, Inc.
VEM IIac San. ve Tic A.S.
ДЕОРГИЕВ НИКОЛА
Јанева Невена
Агенција за иселеништвп на Република Македпнија
Антпанета Никплпва Дпнева
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ
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(210)
MK/T/2019/0913
MK/T/2019/0789
MK/T/2019/0680
MK/T/2019/0355
MK/T/2019/0932
MK/T/2019/0724
MK/T/2019/0725
MK/T/2019/0814
MK/T/2019/0637
MK/T/2019/0918
MK/T/2019/0919
MK/T/2019/0920
MK/T/2019/0921
MK/T/2019/0809
MK/T/2019/0810
MK/T/2019/0811
MK/T/2019/0791
MK/T/2019/0915
MK/T/2019/0916
MK/T/2019/0829
MK/T/2019/0659
MK/T/2018/1241
MK/T/2018/0825
MK/T/2018/0254
MK/T/2018/1247
MK/T/2018/1248
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Драган Иванпв
Друштвп за градежништвп, тргпвија и услуги Албекат - Груп дппел Тетпвп
Друштвп за кпнсалтинг, едукација, ппсредуваое и услуги АСТЕРИА ВОРЛД
ВОРК дппел увпз-извпз Скппје
Друштвп за кпнсалтинг, едукација, ппсредуваое и услуги АСТЕРИА ВОРЛД
ВОРК дппел увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија на гплемп и малп САМАНТА ДОО
експпрт-имппрт Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увпзизвпз Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за прпизвпдствп, услуги и тргпвија на гплемп и малп ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увпз-извпз Битпла
Друштвп за спветпдавни услуги НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ
Скппје
Друштвп за тргпвија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експпрт-имппрт
Скппје
Ертан Омерпв
Здружение на градани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скппје
Здружение на градани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скппје
Здружение на градани за пткриваое и развпј на сппственипт пптенцијал
АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скппје
Институт за наука, уметнпст, култура и сппрт Куманпвп
Инфппрпјект ДОО
Креативе Хуб ДООЕЛ
Кристијан Арспв
Кристијан Арспв
Кристијан Арспв
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скппје
СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ
Славкп Гепргиев
ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скппје
Тпдпрпвски Бпгдан
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скппје
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MK/T/2019/0763
MK/T/2019/0783
MK/T/2019/0884
MK/T/2019/0885
MK/T/2019/0693
MK/T/2018/1279
MK/T/2019/0645
MK/T/2019/0815
MK/T/2019/0816
MK/T/2019/0817
MK/T/2019/0818
MK/T/2019/0819
MK/T/2019/0926
MK/T/2018/0284
MK/T/2019/0824
MK/T/2019/0374
MK/T/2019/0375
MK/T/2019/0813
MK/T/2019/0322
MK/T/2019/0859
MK/T/2018/1090
MK/T/2019/0770
MK/T/2019/0772
MK/T/2019/0773
MK/T/2018/0948
MK/T/2019/0812
MK/T/2018/0774
MK/T/2019/0766
MK/T/2019/0356
MK/T/2019/0670
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18),
Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените
права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги
(Ничанска) и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 27591

(151) 04/09/2019

кл. 29 сирење (овчо сирење со потекло од

(210) TM 2011/918

(220) 31/08/2011

Мариово)

(181) 31/08/2021
(450) 30/09/2019
(732) Палензовска Електролукс
Силвана ул. Александар Турунџиев бр.
1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK

(111) 27530

(151) 16/09/2019

(210) TM 2015/1041

(220) 16/10/2015
(181) 16/10/2025

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за внатрешна и

(540)

надворешна трговија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ ул.
Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, бела, црна, црвена, кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мед (мед со потекло од Мариово)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27590

(151) 04/09/2019

(210) TM 2011/919

(220) 31/08/2011

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото,
материи за боење, средства за
нагризување, сурови природни смоли,

(181) 31/08/2021
(450) 30/09/2019
(732) Палензовска Електролукс

метали во листови и во прав за сликарите,

Силвана ул. Александар Турунџиев бр.
1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK

декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 16 хартија, картон и производите од

(540)

нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

(591) зелена, жолта, бела, црна, сина,

пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња

сива

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,

(551) индивидуална
(510, 511)

лискун и производи од нив, кои не се
опфатени во другите класи,
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полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошка, за заптисување и

(111) 27521

(151) 25/09/2019

за изолација, свитливи неметални цевки

(210) TM 2017/486

(220) 08/05/2017
(181) 08/05/2027

(111) 27529

(151) 25/09/2019

(210) TM 2015/1042

(220) 16/10/2015

(450) 30/09/2019
(732) Олимпија Камчева Стојческа ул.

(181) 16/10/2025
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за внатрешна и

Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје,
MK

надворешна трговија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скопје, MK

Ленинова бр.15a-13, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ ул.
Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сина, розева, темно зелена,
црвена, виолетова, темно виолетова,
(551) индивидуална

портокалова, црна, жолта
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 2 бои, материи за боење

(510, 511)

кл. 16 материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки

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

(111) 27531

(151) 16/09/2019

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,

(210) TM 2016/1018

(220) 25/10/2016

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

(181) 25/10/2026
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за внатрешна и
надворешна трговија Зегин Хелти Фуд

забите
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,

ул. Бел Камен бр. 8, MK

печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски

(540)

материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали кои ги користат

(591) зелена, жолта и сина
(551) индивидуална

уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите

производи
кл. 31 свежo овошје и зеленчук
кл. 32 минерална вода и други

класи; печатарски букви, клишиња
кл. 25 облека, обувки и капи

безалкохолни пијалоци
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кл. 28 игри и играчки, производи за

(732) Николоски Игор and Николоски

гимнастика и спорт кои не се опфатени со

Војо ул. Боге Велјаноски бр. 15,

другите класи, украси за елка
кл. 35 огласување; водење на работење;

Гостивар, MK and ул. Боге Велјаноски
бр. 15, Гостивар, MK

управување со работи; канцелариски
работи

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

активности
(111) 27657

(151) 25/09/2019

(210) TM 2017/490

(220) 09/05/2017
(181) 09/05/2027

(450) 30/09/2019
(732) Николоски Игор and Николоски
Војо ул. Боге Велјаноски бр. 15,
Гостивар, MK and ул. Боге Велјаноски
бр. 100, Гостивар, MK

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

(510, 511)
кл. 43 снек барови; служење храна и

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

пијалоци; самопослужување (ресторани со
самопослужување); ресторани; кантини;
кафетерии
(111) 27606

(151) 25/09/2019

(210) TM 2017/970

(220) 12/10/2017
(181) 12/10/2027

(450) 30/09/2019
(732) Спасовски Сашо ул. Манчу Матак
бр. 36, Скопје, MK
(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 43 снек барови; служење храна и

(540)

пијалоци; самопослужување (ресторани со
самопослужување); ресторани; кантини;
кафетерии
(111) 27656

(151) 25/09/2019

(210) TM 2017/491

(220) 09/05/2017
(181) 09/05/2027
(450) 30/09/2019
(554) тродимензионална
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(551) индивидуална

кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани

(510, 511)

и стапови за одење; камшици, узди и

кл. 3 препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни,

сарачки производи
кл. 19 неметални градежни материјали;

парфимерија, есенцијални масла
кл. 5 хигиенски производи за медицинска

цврсти неметални цевки за градба,
асфалт, катран и битумен, неметални

употреба, дезинфекзиони средства

преносни конструкции, споменици што не
се од метал

(111) 27553

(151) 16/09/2019

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

(210) TM 2017/1221

(220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови

(450) 30/09/2019
(732) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ бул.

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар,

Браќа Ѓиноски 1, Гостивар, MK

седеф, морска пена и замените за сите
овие материјали или производи од

(540)

пластика
(591) сина и бела

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(551) индивидуална
(510, 511)

канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

кл. 10 специјален мебел за медицинска

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

употреба
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

кл. 37 градежни конструкции; поправки;

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода

инсталациски услуги

и санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производите од

(111) 27534

(151) 02/09/2019

(210) TM 2018/119

(220) 16/02/2018

нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

(181) 16/02/2028
(450) 30/09/2019
(732) Трговско друштво за внатрешна и

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги

надворешна трговија КАРБОН дооел
Скопје ул. Скупи бр. 82а, Скопје, MK

користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски

(540)

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се

(591) сина и бела

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали,

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за

што не се вклучени во другите класи;

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото,
материи за боење, средства за

животинска кожа, делови од животинска

нагризување, сурови природни смоли,
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метали во листови и во прав за сликарите,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

декоратерите, печатарите и уметниците

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(111) 27607

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/252

(220) 23/03/2018
(181) 23/03/2028

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за трговија со
недвижности и услуги НОВЕЛ
НЕДВИЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ Бул.
Партизански одреди бр. 40/1-1, Општина

(591) кафена, бела, жолта

Центар, Скопје, MK
(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.

(510, 511)
кл. 36 инвестициони фондови,

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии

(551) индивидуална

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски

(591) зелена, сива
(551) индивидуална

софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски

(510, 511)
кл. 35 огласување;водење на

програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [ЅааЅ], платформа

работење;управување со
работи;канцелариски работи, услуги при

како услуга (РааЅ), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски

продажба на малопродажни услуги

системи; изнајмување веб сервери;

поврзани со недвижен имот
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот:

изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,

услуги на трговските посредници со акции
и имот, услуги на раководители со згради,

инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,

Агенции за недвижности, изнајмување
канцеларии, лизинг на недвижности,

компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),

посредници за недвижности, посредување

компјутерски програми (изработка на

при продажба на недвижности,
застапување на интересите на

компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски

продавачите и купувачите на недвижности

програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),

(111) 27495

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/256

(220) 26/03/2018

компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски

(181) 26/03/2028

програми (умножување компјутерски

(450) 30/09/2019
(732) Фонд за иновации и технолошки

програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),

развој бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје,
MK

компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски
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носачи, програми, сервери, размена на

(732) Kandit d.o.o. Osjek Vukovarska

компјутерски програми и податоци,

cesta 239, Osijek, HR

програмирање компјутерски системи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

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

пијалоци

(540)

(111) 27635

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/295

(220) 03/04/2018
(181) 03/04/2028

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за продукција
ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје ул.
Самоилова бр. 142 А, Скопје, MK

(591) кафена, црвена, жолта, златна, бела
(551) индивидуална

(740) Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро
Стругар 11а, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

(111) 27515

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/459

(220) 11/05/2018
(181) 11/05/2028

(450) 30/09/2019
(732) Colgate-Palmolive Company, a

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 филмови; анимирани филмови;

Delaware Corporation 300 Park Avenue,
New York, N.Y. 10022, US

кинематографски филмови,
експозиционирани; кинематографски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

филмови, сензибилизирани но не
експонирани
кл. 35 маркетинг; производство на
рекламни филмови
кл. 41 филмска продукција; продукција на
анимирани филмови; производство на
филмови; производство на анимирани
филмови; студија (филмски студија);
титлување филмови; филмови на видео
ленти (производство на филмови на видео
ленти); продукција на радио и телевизиски
програми; снимање видеоленти;

(551) индивидуална
(510, 511)

микрофилмување (снимање
микрофилмови)
(111) 27510

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/375

(220) 19/04/2018

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

(181) 19/04/2028
(450) 30/09/2019

одвод; препарати за чистење под;
препарати за чистење стакло; препарати

166

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

за чистење тепих; препарати за чистење

Blanchardstown Corporate Park 2,

за употреба на плочки; средствa за

Blanchardstown, Dublin 15, IE

чистење тоалет; средства за чистење
тапацир, препарати за чистење за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

употреба во домаќиството

(540)

(111) 27517

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/463

(220) 14/05/2018

(551) индивидуална

(181) 14/05/2028

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитации на кожа;

(450) 30/09/2019
(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE

животински кожи; багаж и торби за

LIMITED Suite 8, Plaza 212,
Blanchardstown Corporate Park 2,

носење, вклучувајќи, куфери, сандаци,
спортски торби, патни торби, училишни

Blanchardstown, Dublin 15, IE

чанти, торби со врвки, ранци, чанти кои се
носат околу струк, торби за вежбање,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

платнени торби; чадори и сонцебрани;
стапови за одење; камшици, узди и

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

сарачки производи; околувратници,
ремени и облека за животни
(111) 27615

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/471

(220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028
(450) 30/09/2019

(551) индивидуална

(300)
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитации на кожа;
животински кожи; багаж и торби за

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

носење, вклучувајќи, куфери, сандаци,
спортски торби, патни торби, училишни

(540)

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
(111) 27518

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/464

(220) 14/05/2018
(181) 14/05/2028

(591) бела, светло и темно сина, сива,

(450) 30/09/2019
(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE

сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена
(551) индивидуална

LIMITED Suite 8, Plaza 212,
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(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(111) 27619

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/472

(220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

(591) бела, светло и темно сина, сива,

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

сребрена, светла и темна црвена

кл. 3 детергент за миење садови
(111) 27617

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/474

(220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

(591) бела, светло и темно сина, сива,

12, 1000, Скопје, MK

сребрена, портокалова, светла и темна
црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(111) 27620

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/473

(220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(591) бела, светло и темно сина, светло и

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

темно зелена, сива, жолта, светла и
темна црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет
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(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска

(551) индивидуална

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

кл. 3 детергент за миење садови

12, 1000, Скопје, MK

(111) 27611

(151) 25/09/2019

(540)

(210) TM 2018/478

(220) 15/05/2018

(510, 511)

(181) 15/05/2028
(450) 30/09/2019
(732) 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
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(111) 27614

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/477

(220) 15/05/2018

(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена, светло и темно

(181) 15/05/2028

црвена

(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска

(551) индивидуална
(510, 511)

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

кл. 3 детергент за миење садови

12, 1000, Скопје, MK

(111) 27613

(151) 25/09/2019

(540)

(210) TM 2018/479

(220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019
(732) 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
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(181) 15/05/2028
(450) 30/09/2019
(732) 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,

светло и темно

црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(111) 27616

(151) 25/09/2019

(591) бела, светло и темно сина, светло и

(210) TM 2018/480

(220) 15/05/2018

темно зелена, светло и темно црвена,

(181) 15/05/2028
(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

жолта
(551) индивидуална

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

отстранување на бигор

(540)

(111) 27665

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/484

(220) 16/05/2018
(181) 16/05/2028

(510, 511)
кл. 3 гел за чистење на тоалетна школка и

(450) 30/09/2019
(732) E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit
and Food Products Manufacturing
Company Head Office: 26, Petrou Ralli
Avenue, 118 10, Tavros, Athens, GR
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, светло и темна жолта, светло и

(540)

темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење тоалет
(111) 27618

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/481

(220) 15/05/2018
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(591) црвена, кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и препарати направени од
жита;леб, двопек, крекери, бисквити,
колачиња, житни препарати, плочки од
житарки, чоколадо, торти, обланди
(591) светло и темно кафена, бела
(111) 27516

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/570

(220) 12/06/2018
(181) 12/06/2028

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали, необработени
или полуобработени; жици од благородни

(450) 30/09/2019
(732) Colgate - Palmolive Company, A

метали; кутии од благородни метали;

Delaware Corporation 300 Park Avenue,
New York, N. Y. 10022, US

медали; трофеи; розети; сувенири од
бакар; уметнички дела од благородни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

метали; статуетки од благородни метали,
накит

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

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и увоз и извоз со кутии од

COLGATE MAX WHITE
EXPERT SHINE

благородни метали; медали; трофеи;
розети; сувенири од бакар; уметнички
дела од благородни метали; статуетки од

(551) индивидуална
(510, 511)

благородни метали, накит; благородни
метали

кл. 3 паста за заби и средство за
плакнење уста
(111) 27488

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/577

(220) 18/06/2018

(111) 27533

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/579

(220) 19/06/2018

(181) 19/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Diamond Quest Ltd OMC Chambers,
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG

(181) 18/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ Данче Наумовска Охрид ул. Гоце

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

Делчев бр. 108, 6000, Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(540)

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(510, 511)

Пиринска 66, 7500, Прилеп

кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри

(540)

за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; делови за устата
за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;
запалки за пушачи
(111) 27532

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/580

(220) 19/06/2018
(181) 19/06/2028

(551) индивидуална

(450) 30/09/2019
(732) Diamond Quest Ltd OMC Chambers,

(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;

P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG

кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за

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

цигари; врвови за цигари; делови за устата
за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;

(540)

запалки за пушачи
(111) 27512

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/582

(220) 20/06/2018
(181) 20/06/2028

(450) 30/09/2019
(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;

импорт АД Скопје ул. 810 бр. 2, 1000,
Скопје, MK

кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; делови за устата

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;

Vardarka

запалки за пушачи

(551) индивидуална

(111) 27541

(151) 25/09/2019

(510, 511)
кл. 33 вино

(210) TM 2018/581

(220) 19/06/2018
(181) 19/06/2028

(111) 27557

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/583

(220) 20/06/2018

(450) 30/09/2019
(732) Diamond Quest Ltd OMC Chambers,

(181) 20/06/2028
(450) 30/09/2019

P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG
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(732) КАРАОРМАН АД извоз-увоз

(732) Друштво за производство на

Скопје ул. Перо Наков бр. 144, 1000,

мелнички, пекарски и слаткарски

Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

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

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

(540)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(591) златно жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

Жито Лукс бел

(111) 27514

(151) 25/09/2019

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер и

(210) TM 2018/584

(220) 20/06/2018

црна
(554) тродимензионална

(181) 20/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) MERISANT COMPANY 2 SARL

(551) индивидуална
(510, 511)

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 20000
Neuchatel, CH

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба

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

на леб

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(111) 27641

(151) 25/09/2019

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/588

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на

CANDEREL
(551) индивидуална

мелнички, пекарски и слаткарски

(510, 511)
кл. 1 вештачки засладувачи (хемиски

производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

производи)
(111) 27640

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/587

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
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(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена,
окер и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

Жито Лукс полубел
(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена,
окер и црна

(111) 27643

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/590

(220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

производи, промет на големо и мало и

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.

на леб

44, Скопје, MK

(111) 27642

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/589

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

Жито Лукс полубел

(540)

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена,
окер и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

Жито Лукс диететски
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(181) 21/06/2028

(540)

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ
КЛАСИК
(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер,
сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ
ИНТЕГРАЛЕН

(111) 27646

(151) 25/09/2019

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер,
сива и црна

(210) TM 2018/595

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на

(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и

кл. 35 малопродажба и големопродажба

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

на леб

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

(111) 27645

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/592

(220) 21/06/2018

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(181) 21/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство на

(540)

мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.„Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, MK

(591) кафена, црвена и бела

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.

(551) индивидуална

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
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(510, 511)

фотографирање, сликање, раководење,

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

обработка, управување, прегледување,

кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

складирање, монтажа, уредување,
комбинирање, делење, ракување,

(111) 27511

(151) 25/09/2019

модифицирање, коментирање, пренос и
прикажување на податоци, слики, видео

(210) TM 2018/599

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

записи, мултимедијални датотеки и други
дигитални податоци; софтвер за

(450) 30/09/2019
(732) GoPro,Inc 3000 Clearview Way, San
Mateo, CA 94402, US

обработка на фотографии и видео записи

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

апликации за поставување, преземање,
уредување, складирање, дистрибуција и

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

делење на фотографска и видео содржина
преку глобални и локални компјутерски

(540)

мрежи и преку мобилни уреди;

за десктоп компјутери и мобилни уреди;
компјутерски софтвер и софтверски

мултимедијални датотеки кои може да се
преземат и содржат дигитални аудио и
видео датотеки со слики, видео записи,
мултимедијални датотеки и други
дигитални податоци генерирани од
корисникот; додатоци за камера, имено,

(591) црна, бела, сива, нијанси на сина
(551) индивидуална

постоља, паметни постоља, ленти, носачи,

(510, 511)
кл. 9 фотографска опрема, имено камери,

држачи, појаси, носачи за расвета и друга
опрема за држење, монтирање,

дигитални камери, видео камери; рачни
преносни електронски уреди за снимање,

позиционирање и маневрирање со камери;
камери за сферно фотографско и видео

складирање, пренос или репродукција на

снимање; камери за снимање на приказ од
360 степени; панорамски камери;

фотографска, видео и мултимедијална
содржина; футроли, куќишта и додатоци за

централни матични плочи и сродни

камери, имено, батерии, објективи,
дигитални уреди за гледање фотографии,

хардвер и софтвер камери за сферно
фотографско и видео снимање;

безжични адаптери, адаптери за
напојување, прстенести адаптери за

софтверски алати и апликации за
поддршка на сферна видео содржина;

прицврстување на предмети на камера,

компјутерски софтвер за фотографирање,
сликање, раководење, обработка,

далечински управувачи, микрофони, SD
картички, блицеви за фотоапарати, уреди

управување, прегледување, складиштење,

за монтирање за фотографска опрема,
троношци и каиши за камери; футроли и

монтажа, уредување, комбинирање,
делење, ракување, модифицирање,

торби за фотографски апарати;
компјутерски софтвер за користење во

коментирање, пренос и прикажување на
сферна и панорамска фотографска и

врска со фотографска и видео опрема и

видео содржина; решенија за напојување
камери за сферно фотографско и видео

камери, имено, софтвер за
176

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

снимање, вклучувајќи батерии, безжични

видеографија; обезбедување содржини

адаптери, адаптери за напојување и

достапни преку Интернет, имено, онлајн

полначи; прилагодени хардверски
решенија за камера; прилагодени

фотографии и видео содржина, што не
може да се преземат, наменети за

интегрирани платформски решенија;
стапови за „селфи“, имено, рачни

образование и разонода, од областа на
медиуми, вести, политика, образование,

моноподи; ленти за фиксирање камери,
имено, ленти околу глава, ленти, рамени и

разонода, спорт, култура, комедија,
бизнис, здрав живот и животен стил,

градни појаси; монтажни носачи за камери;

велнес, мода, лична убавина, актуелни

постоља за камери; стегачи за камери;
пловки за камери; плутачки рачки за

случувања, прашања за зачувување и
одржливост на животната средина, храна,

камери; торби за одлагање камери;
водоотпорни и неводоотпорни заштитни

финансии, технологија, патување, книги,
фини уметности, музика, уметност, наука,

футроли за камери; заштитни навлаки за
објективи на камери; заштитини фолии

книжевност, слободно време, гејминг,
религија, изведувачки уметности и

прилагодени за екран на камери; заштита

филантропија; обезбедување онлајн

од ветар направена од пластика; филтри
за фотографска опрема; жици и кабли за

аудио, аудиовизуелна, мултимедијална,
сликовна и видео содржина наменети за

струјна мрежа на камера; ѕидни полначи;
полначи поставени во автомобил

разонода и образование, од областа на
медиуми, вести, политика, образование,

кл. 41 фотографски и видео услуги,
имено, снимање фотографии и видео

забава, спорт, култура, комедија, бизнис,
здрав живот и животен стил, велнес, мода,

записи; обезбедување онлајн аудио,

лична убавина, актуелни случувања,

аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна
и видео содржина, која не може да се

прашања за зачувување и одржливост на
животната средина, храна, финансии,

преземе, за образовни цели, од областа
на медиуми, вести, политика,

технологија, патувања, книги, фини
уметности, музика, уметности, наука,

образование, разонода, спорт, култура,
комедија, бизнис, здрав живот и животен

книжевност, слободно време, гејминг,
религија, изведувачки уметности и

стил, велнес, мода, лична убавина,

филантропија, преку безжична мрежа,

актуелни случувања, прашања за
зачувување и одржливост на животната

обезбедување електронска содржина за
разонода, имено, обезбедување онлајн

средина, храна, финансии, технологија,
патувања, книги, фини уметности, музика,

образовна аудио, аудиовизуелна,
мултимедијална и видео содржина, која не

уметност, наука, книжевност, слободно
време, гејминг, религија, изведувачки

може да се преземе, од областа на
медиуми, вести, политика, образование,

уметности и филантропија; обезбедување

забава, спорт, култура, комедија, бизнис,

образовни услуги, имено, изведување
настава од областа на фотографија,

здрав живот и животен стил, велнес, мода,
лична убавина, актуелни случувања,

видеографија, компјутерски хардвер и
софтверски апликации; обезбедување

прашања за зачувување и одржливост на
животната средина, храна, финансии,

настава, обука, упатства за учење и
совети од областа на фотографија,

технологија, патувања, книги, фини
уметности, музика, уметност, наука,
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книжевност, слободно време, гејминг,

технологија, патување, разонода, спорт,

религија, изведувачки уметности и

фитнес, рекреативни активности, вести,

филантропија, и обезбедување веб
страница која содржи фотографии и видео

посебен интерес од областа на наука,
природа, забава, уметност, поп култура,

записи, кои не може да се преземат, со
слики, видео записи, мултимедијални

авантуристички спортови, музика и
фотографија; обезбедување база на

датотеки, и други дигитални податоци
намемети за образование и забава од

податоци која може да се пребарува
онлајн, од областа на фотографија и

областа на медиуми, вести, политика,

видеографија, наменета за образование и

образование, забава, спорт, култура,
комедија, бизнис, здрав живот и животен

разонода, се однесува на информативни
упатства, слики, видео записи,

стил, велнес, мода, лична убавина,
актуелни случувања, прашања за

мултимедијални датотеки, и други
дигитални податоци од областа на

зачувување и одржливост на животната
средина, храна, финансии, технологија,

фотографија и видеографија на теми
поврзани со технологија, патување,

патувања, книги, фини уметности, музика,

разонода, спортови, фитнес, рекреација,

уметност, наука, книжевност, слободно
време, гејминг, религија, изведувачки

вести, посебен интерес од областа на
наука, природа, луѓе, уметност, поп

уметности и филантропија; организирање
спортски и културни случувања во

култура, авантуристички спортови, музика
и фотографија; услуги на онлајн

заедницата, и организирање регионални,
државни и национални спортски

библиотека, имено, обезбедување услуги
на електронска библиотека која содржи

случувања, имено, велосипедизам,

фотографии и видео записи преку онлајн

планински велосипедизам,
мотоциклистички и авто трки, скејтборд,

компјутерска мрежа; фотографски и
видеографски услуги, имено,

скијање, ски скокови, сноуборд,
падобранство, сурфање, нуркање,

обезбедување фотографска и видео
содржина за трети страни за употреба во

пливање, рафтинг, кајак, планинарење, и
трчање; услуги на разонода, имено,

создавање на телевизиски програми,
телевизиски реклами, филмски записи и

обезбедување веб сајтови што содржат

филмови; обезбедување он лајн часописи,

фотографии, аудио, видео и
мултимедијални презентации, што не

имено, блогови, за споделување на
мислења, идеи, искуства, коментари,

може да се преземат, од областа на
технологија, патување, забавни вести,

упатства, техники и совети од областа на
фотографија и видеографија;

спорт, фитнес, рекреативни активности,
вести за актуелни случувања, посебен

обезбедување конференции, семинари,
работилници и водич од областа на

интерес од областа на природата, луѓе од

фотографија и видеографија наменети за

забава, уметност, поп култура,
авантуристички спортови, музика и

забава и образование
кл. 42 обезбедување веб хостинг

фотографија; обезбедување веб сајтови
кои содржат аудио и видео содржини, што

платформа за поставување, преземање,
складирање, дистрибуција, уредување и

не може да се преземат, наменети за
разонода и образование од областа на

делење на фотографска, видео и
мултумедијална содржина; обезбедување
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привремена употреба на онлајн софтвер,

податоци и библиотеки на трети страни од

кој не може да се преземе, за употреба за

областа на фотографија и видеографија

поставување, преземање, складирање,
дистрибуција, уредување и делење

(111) 27491

(151) 20/09/2019

фотографска, видео и мултимедијална
содржина преку локални и глобални

(210) TM 2018/601

(220) 21/06/2018
(181) 21/06/2028

компјутерски мрежи и преку мобилни
уреди; обезбедување привремена

(450) 30/09/2019
(732) CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil,

употреба на онлајн „облак“ (cloud)

Jung-gu, Seoul, KR

компјутерски софтвер, кој не може да се
преземе, за употреба за поставување,

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

преземање, складирање, дистрибуција,
уредување и делење фотографска, видео

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

и мултимедијална содржина преку локални
и глобални компјутерски мрежи и преку

(540)

мобилни уреди; услуги за P2B (peer-tobrowser) делење фотографии, имено,
обезбедување веб сајт со технологија која
на корисниците им овозможува да
постават, видат и преземат дигитални

(591) сина, црвена, портокалова, бела и
црна

фотографии и видео записи;
обезбедување веб сајт кој подразбира

(551) индивидуална
(510, 511)

привремена употреба на софтвер, кој не
може да се преземе, а кој им овозможува
нa корисниците на веб сајтот да постават

кл. 9 софтвер за компјутерски апликации;
мултимедијални датотеки што може да се
преземат; дигитални видео снимки што

онлајн видео записи за делење со други
наменети за разонода; обезбедување на

може да се преземат; музички датотеки
што може да се преземат; датотеки со

веб сајт кој на корисниците на компјутери
им дава можност за поставување, размена

слики што може да се преземат; билети
што може да се преземат; електронски

и делење на фотографии, видео записи и
видео логови; компјутерски услуги, имено,
обезбедување платформи за пребарување

публикации што може да се преземат; цдиња; двд-ија; анимирани цртани филмови;
слушалки; маски за мобилни телефони;

кои им овозможуваат на корисниците да
лоцираат, пристапат, копираат, пренесат,

софтвер за електронски игри; камери;
машини за сметање; фотокопири

уредат и делат фотографска, видео и
мултимедијална содржина; услуги на

[фотографски, електростатични,
термички]; апарати за итни случаеви и

делење датотеки, имено, обезбедување
веб сајт со технологија која на корисницте
им овозможува преземање електронски

спасување; монитори; апарати против
кражби; леќи; обработено стакло, освен
градежно стакло; сметалки; електрични

датотеки со фотографии и видео записи
генерирани од страна на корисници од

брави; метра за дрводелци; епрувети;
оптички апарати и инструменти освен за

области од општ интерес; хостирање
онлајн веб капацитети за други за бази на

наочари и фотографски апарати;
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фотографски апарати и инструменти;

уреди со електронско контролирање;

апарати за прецизно мерење; очила;

компјутерски хардвер и компјутерски

механизми за апарати што се вклучуваат
со паричка; нуркачки маски; апарати за

периферни уреди; претходно снимени двдија со музичка содржина; снимени двд-ија

проверка на јајцата со светлина; машини
за дистрибуција за електрична енергија;

(не со музика); медиумска содржина; ваги
за мерење тежина кои не за медицински

неонски натписи; електрични батерии;
апарати и инструменти за мерење на

цели; електрични контролни уреди за
загревање и управување со енергија;

електрична енергија; електрични жици;

апарати за електролиза; апарати за

електрични аудио и визуелни апарати и
инструменти; телекомуникациски машини

гаснење пожар; индустриски рентген
апарати; суви батерии; украсни магнети за

и опрема; апликациски софтвер за
паметни телефони; компјутери; електични

на фрижидер
кл. 35 рекламирање; организирање

приклучоци; кациги; дискови за снимање
звук; магнетни картички; автомати за

изложби за комерцијални или рекламни
цели; промовирање на стоки и услуги на

дозирање; електрични околувратници за

други; произведување на програми за

тренирање на животни; заштитни чизми за
употреба во индустријата [за заштита од

телевизиска продажба; телевизиско
рекламирање; рекламни и комерцијални

несреќа или повреда]; систем за видео
конференција; уреди за монтирање на

информативни услуги преку интернет;
советување за бизнис работење и

камери и монитори; систем за домашно
кино; аудиовизуелни апарати за настава;

организација; бизнис менаџмент кај
уметничките професии; бизнис менаџмент

инструменти за контролирање на бојлери;

кај забавувачи; комерцијално одржување

наочари; апарати за регулирање на време;
сигурносни појаси; безбедносни уреди за

на стоки и услуги за издавање на лиценци;
раководење на бренд; канцеларии за

железнички сообраќај; апарати за
контрола на пожар; сигурносни апарати за

вработување; агенции за услуги за
регрутација на кандидати (модели);

надзор; часовници со аларм; триаголници
за сигнализација; сплавови за спасување;

раководење со датотеки; услуги на
агенции за увоз и извоз; услуги за он-лајн

сателитски апарати; сензори за воздух за

нарачување; услуги на нарачување за

возила; електрични огради; озонери
[озонатори] ; батерии и полначи за

достава на стока; аукционерство;
консултатски услуги поврзани со

батерии; електрични ѕвончиња; радио
трансивери; паметни телефони; слушалки

управување на телефонски кол центри;
изнајмување автомати; организирање на

за мобилни телефони; роботи за учење;
полупроводници; касети за игри за

претплата на медиумски пакети; услуги за
малопродажба кои вклучуваат лекови за

користење на апарати за електронски

медицинска употреба; услуги на

игри; свирче за самозаштита; ракавици
отпорни за оган; заштитни наочари; облека

малопродажба кои вклучуваат ѓубрива;
услуги на малопродажба кои вклучуваат

за заштита од пожар; метрономи; физички
и хемиски лабараториски апарати и

конзервирано месо, риба, зеленчук и
овошје; услуги на малопродажба кои

инструменти; математички инструменти;
автоматски апарати за гаснење пожар;

вклучуваат слаткарски производи; услуги
на малопродажба кои вклучуваат хемиско
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зачувување; услуги на малопродажба кои

вклучуваат неелектрични светлечки

вклучуваат води [пијалаци]; услуги на

апарати и уреди; услуги на малопродажба

малопродажба кои вклучуваат
безалкохолни пијалаци; услуги на

кои вклучуваат метални винтови; услуги на
малопродажба кои вклучуваат

малопродажба кои вклучуваат алкохолни
пијалаци; услуги на малопродажба кои

неелектрични машинки за бричење; услуги
на малопродажба кои вклучуваат челик;

вклучуваат млеко; услуги на
малопродажба кои вклучуваат тутун;

услуги на малопродажба кои вклучуваат
камен; услуги на малопродажба кои

услуги на малопродажба кои вклучуваат

вклучуваат фотографски апарати и

хемиски производи и лепливи материи кои
што се користат во индустријата; услуги на

инструменти; услуги на малопродажба кои
вклучуваат часовници; услуги на

малопродажба кои вклучуваат медицински
апарати и инструменти; услуги на

малопродажба кои вклучуваат автомати;
услуги на малопродажба кои вклучуваат

малопродажба кои вклучуваат шишиња за
бебиња; услуги на малопродажба кои

автомобили; услуги на малопродажба кои
вклучуваат машини за шиење; услуги на

вклучуваат козметика; услуги на

малопродажба кои вклучуваат електрични

малопродажба кои вклучуваат средства за
чистење; услуги на малопродажба кои

аудио и визуелни апаратури и
инструменти; услуги на малопродажба кои

вклучуваат рачни апарати за чистење;
услуги на малопродажба кои вклучуваат

вклучуваат телекомуникациски машини и
опрема; услуги на малопродажба кои

архитектонски бои; услуги на
малопродажба кои вклучуваат скапоцени

вклучуваат двд-ија; услуги на
малопродажба кои вклучуваат електрични

камења; услуги на малопродажба кои

миксери за употреба во домаќинствата;

вклучуваат градежно стакло; услуги на
малопродажба кои вклучуваат кујнски

услуги на малопродажба кои вклучуваат
компјутерски софтвер; услуги на

прибор; услуги на малопродажба кои
вклучуваат подметки; услуги на

малопродажба кои вклучуваат антифриз;
услуги на малопродажба кои вклучуваат

малопродажба кои вклучуваат градежно
дрво ; услуги на малопродажба кои

запалки на гас; услуги на малопродажба
кои вклучуваат барут; услуги на

вклучуваат обработено дрво; услуги на

малопродажба кои вклучуваат спортски

малопродажба кои вклучуваат хратиени
ѕидни тапети и ќилими; услуги на

артикли ; услуги на малопродажба кои
вклучуваат игри и играчки; услуги на

малопродажба кои вклучуваат
канцелариски материјали; услуги на

малопродажба кои вклучуваат опрема за
риболов; услуги на малопродажба кои

малопродажба кои вклучуваат кожа;
услуги на малопродажба кои вклучуваат

вклучуваат облека; услуги на
малопродажба кои вклучуваат накит;

пулпа; услуги на малопродажба кои

услуги на малопродажба кои вклучуваат

вклучуваат ташни; услуги на
малопродажба кои вклучуваат постелнина;

производи што се носат на глава; услуги
на малопродажба кои вклучуваат машини

услуги на малопродажба кои вклучуваат
обувки; услуги на малопродажба кои

за свиларство; услуги на малопродажба
кои вклучуваат хемиски влакна за

вклучуваат апарати за загревање на топла
вода; услуги на малопродажба кои

текстилна употреба; услуги на
малопродажба кои вклучуваат преѓа и
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конец за текстилна употреба; услуги на

програми; пренос на мултимедијална

малопродажба кои вклучуваат ткаенини;

содржина преку комуникациски мрежи

услуги на малопродажба кои вклучуваат
неметални мрежи; услуги на

кл. 41 произведување и дистрибуција на
радио и телевизиски програми; снимање

малопродажба кои вклучуваат
грамофонски плочи; услуги на

на дискови; произведување на аудио
снимки; дистрибуција (освен транспорт) на

малопродажба кои вклучуваат книги;
услуги на агенции за купување билети;

аудио снимки; одржување претстави во
живо; услуги на резервирање билети и

услуги на агенции за продажба на смеси

резервација за забавни, спортски и

за производство на техничка керамика;
услуги за бизнис посредување поврзани со

културни настани; информации за забава
и разонода; обезбедување на филмови

нарачка на пошта преку телекомуникации;
малопродажни продавници за широка

кои не се преземаат и телевизиски
програми по пат на услуги на видео-на-

потрошувачка; сеопфатен трговски центар
на интернет

барање; организирање и водење на
настани на културно доживување;

кл. 38 услуги на пренесување преку

организирање и водење на културни шоуа

сателит и телевизиско емитување;
пренесување на содржината на слики

и изведби; произведување на анимации;
обезбедување на он-лајн музика, која не

преку интернет; услуги на емитување на
интернет; емитување на телешопинг

се презема; организирање на изложби за
забавни цели; изнајмување сценски декор

програми; емитување на телевизиско
програми користејќи видео-на-барање и

за приредби; обезбедување на аудио и
видео студија; обезбедување на опрема за

услуги на плати-за-да-гледаш (pay-per-

филмови, шоуа, драми, музика и

view) телевизија; емитување на видео-набарање; емитување на филм и

образовна обука; обезбедување и водење
на спортски капацитети; гејминг услуги;

телевизиски рубрики преку мобилни
комуникациски мрежи; услуги на претплата

произведување и едитирање на печатени
материјали; изнајмување на звучни записи

за емитување телевизија; обезбедување
на кориснички пристап на мобилни

и видео записи; позајмување на книги и
други публикации; образовни и услуги на

интернет портали; услуги на стриминг на

обука поврзани со музиката и забавните

дигитални медиуми; обезбедување на
кориснички пристап до дигитални музички

индустрии; фотографија; планирање на
забави [забава]; работење на библиотеки;

сајтови на интернет; пренос на податоци,
аудио, видео, гејминг содржина и

онлајн јазично образување; водење на
образовни настани; изнајмување на

мултимедијална содржина по пат на
услуги за пренос на-барање (on-demand);

спортска опрема, освен возила;
обезбедување и управување со забавни

праќање на електронски пораки за услуги

капацитети; превод ; фотографски

за информации за шопинг; услуги за
интернет портали; пренос на вести

репортажи; дресирање на животни;
видеоснимање; организирање и водење

(новости); сервиси за видео стриминг;
услуги на кабловска телевизија;

на натпревари [образование или забава];
резервација на седишта за шоуа и

емитување на програми на кабелска
телевизија; емитување на телевизиски

спортски настани; обука за дресирање на
животни; тренинг и обука; обука за
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риболовни способности; услуги на забава

(551) индивидуална

во ноќни клубови; организирање и водење

(510, 511)

на изложби за забавни, културолошки или
образовни цели; организирање, припрема

кл. 6 обични метали и нивни легури;
метални градежни материјали; метални

и водење на семинари, работилници
[обука] и изложби за културни и образовни

преносни конструкции; жици и кабли од
обичен метал кои не се електрични;

цели ; интернет образование и обука;
академии во полето на глумата; обуки за

браварски производи; мали метални
производи; метални цевки; производи од

глумење, пеење и играње; читални (study

метал кои не се опфатени во други класи

room academies); стручно образование и
обука за убавина; управување со забавни

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест,
лискун и производи од нив кои не се

паркови

опфатени во други кпаси; полуфабрикати
од пластични материјали; материјални за

(111) 27493

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/605

(220) 22/06/2018

подлошка, за заптисување и за изолација;
свитливи неметални цевки

(181) 22/06/2028

кл. 19 неметални градежни материјали;

(450) 30/09/2019
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez

врати и прозорци направени од пластика и
делови за нив направени од пластика;

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR

цврсти неметални цевки за градба; црна
смола и битумен; неметални преносни

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

конструкции
кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики;

(540)

декоративни пруги од пластика за
нанесување на врати и прозорци;
производи од дрво, плута, трска,

Benipin
(551) индивидуална

рогозина,килибар, морска пена и замена
на сите тие материјали, или од пластика

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27523

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/610

(220) 22/06/2018
(181) 22/06/2028

(111) 27500

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/611

(220) 25/06/2018

(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за управување со
недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ

(450) 30/09/2019
(732) Марјан Тодороски бул.
Македонски Просветители бр. 11 А,

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.
2, Скопје, MK

Охрид, MK
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(540)

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

EAST GATE
(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(591) светло и темно сина, црна, бела
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работи

активности

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

кл. 43 услуги за подготвување храна и

монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

пијалаци; привремено сместување

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) 27496

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/613

(220) 25/06/2018

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање
патувања

(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за управување со

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни

недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.

активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и

2, Скопје, MK
(540)

пијалаци; привремено сместување
(111) 27497

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/612

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за управување со

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

2, Скопје, MK
(540)

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

(591) црна и бела
(551) индивидуална

инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

складирање стока; организирање

управување со работи; канцелариски
работи

патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

настава; забава; спортски и културни
активности

недвижен имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање
патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување

(111) 27498

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/614

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019

настава; забава; спортски и културни
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(732) Друштво за управување со
недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.
2, Скопје, MK
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна и бела
(551) индивидуална

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

управување со работи; канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот

инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

кл. 37 градежни конструкции; поправки;

складирање стока; организирање

инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување

складирање стока; организирање
патувања

настава; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување

активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 27499

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/615

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

(111) 27494

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/616

(220) 25/06/2018

(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019
(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151,
Бардовци, Скопје, MK

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за управување со
недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,
бр.57/1-6, 1000, Скопје

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.
2, Скопје, MK

(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

(551) индивидуална
(510, 511)

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

кл. 3 средства за белење и други материи

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;

за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;

печатени работи; книговезнички

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;

нив што не се опфатени со другите класи;

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

и настава (освен апарати); пластични

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги

материјали за пакување
(што не се
вклучени во другите класи); печатарски

користат уметниците; сликарски четки;

букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување
(што не се

кл. 25 облека, обувки и капи

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

кл. 24 текстил и текстилни производи кои

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси

квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

мраз
(111) 27492

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/617

(220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;

(450) 30/09/2019
(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151,

мраз

Бардовци, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,

(111) 27585

(151) 04/09/2019

(210) TM 2018/694

(220) 10/07/2018
(181) 10/07/2028

бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

домот, услуги на осигурување поврзани со

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

имотот, осигурување поврзано со лични

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

предмети, обезбедување на лизинг,
банкарско осигурување, осигурување на
згради, финансиско осигурување,
осигурување на хипотеки, годишно

PAGAMAX
(551) индивидуална

осигурување, осигурување на производи,
патничко осигурување, кредитно

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27634

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/739

(220) 24/07/2018

осигурување, авиациско осигурување,
осигурување за комбиња, осигурување за
хотели, осигурителни услуги поврзани со
моторни возила, осигурување на кредитен
ризик, обезбедување на фондови,

(181) 24/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56, 1000, lj, SI

осигурување на бизнис, осигурување на
хартии од вредност, приватно здравствено
осигурување, осигурување на правни

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

трошоци, осигурување на хотелско
сместување, осигурување за канцеларии,

(540)

гаранциски програми за осигурување,
осигурување на апарати за комуикација,
осигурување на системи против кражби,
агенции за осигурување на бродови,

(591) зелена, бела, темно сива
(551) индивидуална

осигурување против загуба на кредит,
осигурување за сопственици на имот,
договори за продолжена гаранција за

(510, 511)
кл. 36 осигурување, реосигурување,

осигурување, осигурување со продолжена
гаранција, осигурување на давање заеми

осигурување на живот, здравствено
осигурување, осигурување од несреќи,

за хипотеки, услуги на осигурување
поврзани со стоки во транзит, агенции за

поморско осигурување, осигурување од
пожар, брокерство, советување и
информации во врска со осигурување,

осигурување на живот, осигурување на
кредитен ризик (факторинг), осигурување
на имот, финансиски услуги за

осигурителни информации, актуарски
услуги, финансиски проценки

осигурување на фондови, осигурување
против загуба на документи,

(осигурување, банкарство, недвижности),
проценка на трошоци (финансиски

прилагодување на барања за неживотно
осигурување, посредување за

проценки), евалуации и проценка на ризик
за потреби на осигурување, финансиски
анализи, финансиски услуги, финансиско

осигурување н превоз, осигурување од
одговорност на трето лице, осигурување
од професионална одговорност,

управување, финансиско советување,
капитални инвестиции, финансиски

осигурување на ризик од надминување на
време и трошоци, осигурителни услуги

информации, финансиски клиринг, услуги
на осигурување на недвижности,

поврзани со живот, осигурување поврзано
со превоз, осигурување во странска

осигурување на гаражи, осигурување на
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валута (услуги на -), осигурување на

сушење и вентилација, делови за

полуги/плочки од скапоцени метали

поставување на водоводни цевки, бањи и

(услуги на -), осигурување од ризик на
истек на време и средства, пензиско

тоалети
кл. 12 конструктивни делови во облик на

осигурување

панели и материјали за покривање на
машини за земја, воздух и вода;

(111) 27612

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/741

(220) 23/07/2018

внатрешни делови за средства како
панелни инструменти составени од фибер

(181) 23/07/2028

панели

(450) 30/09/2019
(732) Фармацевтска хемиска

кл. 16 декоративни хартии
кл. 17 стоки изработени од синтетички

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

панели (полупроизводи), особено
пластични панели за облажување на

12, 1000, Скопје, MK

ѕидови и производство на мебел и подови,
ламинирани слоеви, сендвич панели,

(540)

декоративни ламинати во форма на

Dopezal

панели или фолии, конструктивни делови
во форма на панели , облоги за ѕидови,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

тавани и подови за згради; подни
ламинати; пластични фолии како фолии за

(111) 27631

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/742

(220) 24/07/2018

обложување; изолациски плочи, како
плочи за топлинска изолација
кл. 19 градежни материјали (неметални)

(181) 24/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) FRONT LLC Magjistralja Nënë

за апликации во ентериер и екстериер,
посебно пластични панели и пластични
ламинирани панели како ѕидни површини
и мебел, како и обложувањето на ѕидови и

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000,
Prishtinë, ZB

одвојување на ѕидови, дрвени панели,
фибер панели, фибер панели со

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

подобрена површина, на пример со

1000, Скопје
(540)

површински слоеви со форми, структури,
обоени, лакирани и / или декоративни
слоеви од хартија како и од
пластифицирани површини; обложени

(591) црна и сива

фибер панели, фибер панели со линиски
структури или релјевни во површинскиот

(551) индивидуална

слој; повеќеслојни конструктивни делови

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои);

во форма на панели кои содржат фибер
панели, дрвени кутии, иверки од дрво;

средства за заштита од 'рѓа; заштитни
препарати за градежни материјали, слоеви
на материјали засновани на вештачки

цевки (неметални); подвижни структури (не
од метал); фибер-дрвен бетон;

смоли
кл. 11 панели за готвење, ладење,

повеќеслојни делови во форма на панели
кои употребуват дрво, иверки плочи,
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картон во форма на сеќа, пенаста

(732) FRONT LLC Magjistralja Nënë

пластика, синтетички материјали,

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000,

импрегнирана смола и јако декоративни
хартии и слично; делови од врати;

Prishtinë, ZB

тавански елементи за обложување на
тавани; рамки за прозори; ламинатни

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

врати
кл. 20 рамки, мебел и делови од нив,

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

особено врз основа на пластични плочи,
ламинирана пластична плочка или
декоративни ламинати; особено плочки за

(551) индивидуална
(510, 511)

производство на мебел, површински
материјал за мебел; кујнска маса,горниот

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои);
средства за заштита од 'рѓа; заштитни

дел на маса , челниот дел, простирки од
дрвено влакно, скали и други делови за

препарати за градежни материјали, слоеви
на материјали засновани на вештачки
смоли

поправки цели, странични ленти, крајни
ленти на подови тавани, странични
ремени, ламинирани слоеви, ламинати за

кл. 11 панели за готвење, ладење,
сушење и вентилација, делови за

врати
кл. 27 подови (плочки, талпи, паркет)

поставување на водоводни цевки, бањи и
тоалети

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

кл. 12 конструктивни делови во облик на
панели и материјали за покривање на
машини за земја, воздух и вода;

канцелариски работи
кл. 37 градежништсво, градежни
конструкции; поправки; инсталациски

внатрешни делови за средства како
панелни инструменти составени од фибер

услуги; одржување на згради и опрема
кл. 40 третман на материјали особено

панели
кл. 16 декоративни хартии

третман на дрво, дрвени влакни, дрвени
чипсови, материалите од ламинирана

кл. 17 стоки изработени од синтетички
панели (полупроизводи), особено
пластични панели за облажување на

пластика и декоративни ламинати
кл. 42 консултантски услуги во областа на
архитектурата и информатиката; услуги за

ѕидови и производство на мебел и подови,
ламинирани слоеви, сендвич панели,

внатрешен дизајн; индустриски дизајн и
развој на производи од областа на

декоративни ламинати во форма на
панели или фолии, конструктивни делови

дрвната индустрија; тестирање на
материјали; пројектирање на конструкции

во форма на панели , облоги за ѕидови,

и консултации за истите

тавани и подови за згради; подни
ламинати; пластични фолии како фолии за

(111) 27632

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/743

(220) 24/07/2018
(181) 24/07/2028

обложување; изолациски плочи, како
плочи за топлинска изолација
кл. 19 градежни материјали (неметални)
за апликации во ентериер и екстериер,

(450) 30/09/2019

посебно пластични панели и пластични
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ламинирани панели како ѕидни површини

услуги; одржување на згради и опрема

и мебел, како и обложувањето на ѕидови и

кл. 40 третман на материјали особено

одвојување на ѕидови, дрвени панели,
фибер панели, фибер панели со

третман на дрво, дрвени влакни, дрвени
чипсови, материалите од ламинирана

подобрена површина, на пример со
површински слоеви со форми, структури,

пластика и декоративни ламинати
кл. 42 консултантски услуги во областа на

обоени, лакирани и / или декоративни
слоеви од хартија како и од

архитектурата и информатиката; услуги за
внатрешен дизајн; индустриски дизајн и

пластифицирани површини; обложени

развој на производи од областа на

фибер панели, фибер панели со линиски
структури или релјевни во површинскиот

дрвната индустрија; тестирање на
материјали; пројектирање на конструкции

слој; повеќеслојни конструктивни делови
во форма на панели кои содржат фибер

и консултации за истите

панели, дрвени кутии, иверки од дрво;
цевки (неметални); подвижни структури (не

(111) 27519

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/746

(220) 24/07/2018

од метал); фибер-дрвен бетон;

(181) 24/07/2028

повеќеслојни делови во форма на панели
кои употребуват дрво, иверки плочи,

(450) 30/09/2019
(732) Јане Јосифовски бул. „Јане

картон во форма на сеќа, пенаста
пластика, синтетички материјали,

Сандански“ бр. 41 4/8 , MK

импрегнирана смола и јако декоративни
хартии и слично; делови од врати;

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

тавански елементи за обложување на
тавани; рамки за прозори; ламинатни
врати
кл. 20 рамки, мебел и делови од нив,
особено врз основа на пластични плочи,

(551) индивидуална
(510, 511)

ламинирана пластична плочка или
декоративни ламинати; особено плочки за

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со

производство на мебел, површински

работата;канцелариски работи;ажурирање

материјал за мебел; кујнска маса,горниот
дел на маса , челниот дел, простирки од

на рекламен материјал;аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси];барање

дрвено влакно, скали и други делови за
поправки цели, странични ленти, крајни

спонзорства;бизнис (помош во водењето
бизнис);бизнис информации;бизнис

ленти на подови тавани, странични
ремени, ламинирани слоеви, ламинати за

испитување;бизнис истражување;бизнис
менацмент на хотели;ангажирање

врати

персонал;комерцијални информации и

кл. 27 подови (плочки, талпи, паркет)
кл. 35 рекламирање; водење на

советување на потрошувачи - корисници
на услуги;односи со јавност;промоција

работење; управување со работи;
канцелариски работи

/продажба за трети лица/, поддршка при
оn-linе продажба за трети лица,

кл. 37 градежништсво, градежни
конструкции; поправки; инсталациски

организирање на изложби во
комерцијални и рекламни цели,
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професионална насока на уметнички

летување [забава], услуги на клубови

активности;објавување рекламни текстови,

[забава или образование]

маркетинг истражување, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), проспекти,

(111) 27502

(151) 20/09/2019

печатени примероци/, информативни
агенции, надворешно рекламирање,

(210) TM 2018/747

(220) 25/07/2018
(181) 25/07/2028

организирање на бизнис настани за
комерцијални и рекламни цели,

(450) 30/09/2019
(732) KUBOTA CORPORATION 47-go, 2-

пребарување податоци во компјутерски

ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku,

датотеки за трети лица
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

, Osaka, JP

скпадирање стока; организирање
патувања; услуги на туристички агенции;

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

информации за туристички патувања;
организација на туристички аранжмани;

KUBOTA
(551) индивидуална

резервации за патувања; патници

(510, 511)
кл. 7 апарати за заварување со моторен

(превезување и придружување патници);
разгледувања културни знаменитости и

генератор, бензиски мотор (не за

обиколки [туризам]
кл. 41 образовни услуги, разонода

сувоземни возила), дизел мотори (не за
сувоземни возила), делови за мотори,

(забава), спортски и културни активности,
забава, забави (известување и планирање

мотори со внатрешно согорување, не за
сувоземни возила, и нивни делови и

забави), известување за рекреација,

фитинзи, не-електрични задвижувачи (не
за сувоземни возила) освен воденици и

кампови за летување (услуги на кампови
за летување), рекреација (известување за

ветерњачи, делови за не-електрични

рекреација); изложби (организирање
изложби) во културни или воспитни цели,

задвижувачи, освен воденици и
ветерњачи, хидраулични агрегати,

информирање за образование,
конференции (организирање и водење

генератори за мотори, стартери за мотори
и машини, AC мотори и DC мотори (не се

конференции), конгреси (организирање и

вклучени оние за сувоземни возила но се
вклучени делови за било кој AC мотори

водење конгреси), организирање и водење
конференции, објавување текстови / не се

или DC мотори), AC генератори

рекпамни/, образование (информирање за
образование), образовни услуги, обука

(алтернатори) и нивни делови и фитинзи,
DC генератори и нивни делови и фитинзи,

(практична обука, демонстрирање),
организирање и водење работилници,

пумпи за гориво за мотори за сувоземни
возила,
пумпи за уље за мотори за

семинари (организирање и водење

сувоземни возила, спојници од метал за
мотори, спојници за мотори кои не се од

семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), организирање

метал, разладни вентилатори за мотори,

саемски манифестации; спортски кампови
(услуги на спортски кампови); услови за

мотокултиваторски трактори за употреба
во земјоделство, комбајни за жетва,

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање), услуги на кампови за

машини за косење и врзување на снопови,
машини за жетва, машини за разсадување
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ориз, погонски машини за орање, машини

(не за сувоземни возила), кочници,

за посипување на ѓубре, жетилки

елементи за машини (не за сувоземни

(земјоделски машини), косилки, машини за
расадување на зеленчик, сејалки

возила), вентили (не за сувоземни возила),
свекички за мотори со внатрешно

(машини), машини за жетва на зеленчук,
машини за полирање ориз, машини за

согорување, ремени за динамо машини,
ремени за мотори и машини, глави на

лупење ориз, машини за распрскување,
вршилки (машини за вршење), машини за

цилиндри за мотори, клипови за цилиндри,
филтери за уље за мотори и машини,

пакување зеленчук, машини за

филтери за воздух за мотори и машини,

дезинфекција на земјиште, машини за
вадење коров, машини за сушење на

пречистувачи на воздух за мотори и
машини, преносни ланци, освен за

жетва, земјоделски машини и земјоделски
алатки, со кои не се управува рачно, и

сувоземни возила, компоненти за пренос
на енергија, освен за сувоземна возила,

нивни делови и фитинзи, косилки за
тревници (машини) и нивни делови и

трансмисиони ленти за транспорт /
преносници (машини) за машини, гусеници

фитинзи, косилки за тревници со седиште

за земјоделски машини, градежни машини

и нивни делови и фитинзи, багери
(машини за преместување/транспорт на

и машини за цивилно градење, шепасти
делови за машини за расадување ориз,

земја), моторни возила за утоварување,
возила за утоварување, набијачи (машини

шапести делови за машини за
обработување на земја, елементи за

за набивање стапови и шипки во земја),
сврдла за бушење земја, стругачи на

машини (не за сувоземни возила), пумпи,
пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини

земја, машини за набивање прагови испод

за дување, меови, кондензатори на воздух,

пруга, градежни машини нивни делови и
фитинзи, машини и апарати за цивилно

пумпи за разладување на машини,
машини за набивање отпад, машини за

градење и нивни делови и фитинзи,
машини за утовар-истовар и апарати за

сечење на градинарски отпад, сечива за
машини кои набиваат отпад, мелнички

нивни делови и фитинзи, лежишта (не за
сувоземни возила), осовини, вратила и

ваљаци од обложени челици.

шипки (не за сувоземни возила), осовини

(111) 27501

(151) 20/09/2019

за машини, коленести вратила, спојки за
осовини или конектори (не за сувоземни

(210) TM 2018/748

(220) 25/07/2018
(181) 25/07/2028

возила), редуктори на запчест преносник
(не за сувоземни возила), менувачи на

(450) 30/09/2019
(732) KUBOTA CORPORATION 47-go, 2-

брзина (не за сувоземни возила), затезачи
(на врски), не за сувоземни возила,

ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku,
, Osaka, JP

брегасти осовини (не за сувоземни

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

возила), запчести тркалца и запчаници (не
за сувоземни возила), каиши за пренос на

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

енергија (не за сувоземни возила),
пренесувачи на енергија и изменување (не
за сувоземн возила), федери (не за
сувоземни возила), ублажувачи на удари
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лупење ориз, машини за распрскување,
вршилки (машини за вршење), машини за
пакување зеленчук, машини за
дезинфекција на земјиште, машини за
вадење коров, машини за сушење на
жетва, земјоделски машини и земјоделски
алатки, со кои не се управува рачно, и
нивни делови и фитинзи, косилки за

(591) црна, бела, сива, шампањ-сива
(551) индивидуална

тревници (машини) и нивни делови и

(510, 511)
кл. 7 апарати за заварување со моторен

фитинзи, косилки за тревници со седиште
и нивни делови и фитинзи, багери

генератор, бензиски мотор (не за

(машини за преместување/транспорт на
земја), моторни возила за утоварување,

сувоземни возила), дизел мотори (не за
сувоземни возила), делови за мотори,

возила за утоварување, набијачи (машини
за набивање стапови и шипки во земја),

мотори со внатрешно согорување, не за
сувоземни возила, и нивни делови и

сврдла за бушење земја, стругачи на

фитинзи, не-електрични задвижувачи (не
за сувоземни возила) освен воденици и

земја, машини за набивање прагови испод
пруга, градежни машини нивни делови и

ветерњачи, делови за не-електрични

фитинзи, машини и апарати за цивилно
градење и нивни делови и фитинзи,

задвижувачи, освен воденици и
ветерњачи, хидраулични агрегати,

машини за утовар-истовар и апарати за
нивни делови и фитинзи, лежишта (не за

генератори за мотори, стартери за мотори
и машини, AC мотори и DC мотори (не се

сувоземни возила), осовини, вратила и

вклучени оние за сувоземни возила но се
вклучени делови за било кој AC мотори

шипки (не за сувоземни возила), осовини
за машини, коленести вратила, спојки за

или DC мотори), AC генератори

осовини или конектори (не за сувоземни
возила), редуктори на запчест преносник

(алтернатори) и нивни делови и фитинзи,
DC генератори и нивни делови и фитинзи,

(не за сувоземни возила), менувачи на
брзина (не за сувоземни возила), затезачи

пумпи за гориво за мотори за сувоземни
возила,
пумпи за уље за мотори за

(на врски), не за сувоземни возила,

сувоземни возила, спојници од метал за
мотори, спојници за мотори кои не се од

брегасти осовини (не за сувоземни
возила), запчести тркалца и запчаници (не

метал, разладни вентилатори за мотори,

за сувоземни возила), каиши за пренос на
енергија (не за сувоземни возила),

мотокултиваторски трактори за употреба
во земјоделство, комбајни за жетва,

пренесувачи на енергија и изменување (не
за сувоземн возила), федери (не за

машини за косење и врзување на снопови,
машини за жетва, машини за разсадување

сувоземни возила), ублажувачи на удари

ориз, погонски машини за орање, машини
за посипување на ѓубре, жетилки

(не за сувоземни возила), кочници,
елементи за машини (не за сувоземни

(земјоделски машини), косилки, машини за

возила), вентили (не за сувоземни возила),
свекички за мотори со внатрешно

расадување на зеленчик, сејалки
(машини), машини за жетва на зеленчук,

согорување, ремени за динамо машини,
ремени за мотори и машини, глави на

машини за полирање ориз, машини за

193

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

цилиндри за мотори, клипови за цилиндри,
филтери за уље за мотори и машини,

(111) 27504

(151) 20/09/2019

филтери за воздух за мотори и машини,
пречистувачи на воздух за мотори и

(210) TM 2018/751

(220) 26/07/2018
(181) 26/07/2028

машини, преносни ланци, освен за
сувоземни возила, компоненти за пренос

(450) 30/09/2019
(732) TOSOH CORPORATION 4560,

на енергија, освен за сувоземна возила,
трансмисиони ленти за транспорт /

Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, 7468501, JP

преносници (машини) за машини, гусеници

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

за земјоделски машини, градежни машини
и машини за цивилно градење, шепасти

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

делови за машини за расадување ориз,
шапести делови за машини за

HSZ
(551) индивидуална

обработување на земја, елементи за
машини (не за сувоземни возила), пумпи,

(510, 511)
кл. 1 синтетички зеолит за употреба во

пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини

хемикалии, индустриски хемикалии

за дување, меови, кондензатори на воздух,
пумпи за разладување на машини,
машини за набивање отпад, машини за
сечење на градинарски отпад, сечива за
машини кои набиваат отпад, мелнички
ваљаци од обложени челици.
(111) 27507

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/750

(220) 25/07/2018

(111) 27524

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/752

(220) 27/07/2018
(181) 27/07/2028
(450) 30/09/2019

(300)
(732) MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245,
US

(181) 25/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) JADRAN - GALENSKI
LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

HOT WHEELS

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика;
лосиони за коса; средства за чистење

VISET

заби; паста за заби; колонски води;

(551) индивидуална
(510, 511)

лосиони за тело; лосиони за сончање;
лосиони за тело во спреј; гелови за коса;

кл. 3 парфимериски производи,
козметички производи; тоалетни

детергенти; влажни марамчиња; пенести
купки; купки за туширање во вид на

производи

топчиња; 1а1к/пудра за тело; дезедоранси;
масло за тело; балсам за усни; гелови за

кл. 5 лекови за хумана медицина,
диететски производи, фармацевтски

туширање; лакови за нокти; купки за тело

производи, медицински проиводи
кл. 35 огласување и рекламирање

за туширање; препарати за дезифенкција
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на раце(немедицински); течност за

отпадоци; сламки за пиење; чешели;

плакнење уста; есенцијални масла; спреј

сунѓери; кујнски прибор; садови со

за коса; миризливи стапчиња; освежувачи
за простории

топлотна изолација за чување храна или
пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка;
количка за бебе; седишта за автомобил;

кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад
за мраз; кошнички за излети; кутии за

скутери; трицикл; корпи за велосипеди;
ѕвонче за велосипед; багажник за возила;

марамчиња; кади за деца; нокшир за деца;
канти за ѓубре; држачи за четки за заби;

носилки за бебиња; тапацири за

држачи за сапун; чутура; четки за коса;

возила;потпирачи за глава на седишта на
воизла; ролетни прилагодени за

сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз;
термофори

автомобили; браници; кануа; држачи за
вода за автомобили; бандажи за возила;

кл. 24 постелнина;чаршафи за маса што
не се од хартија;завеси;крпи;крпи за

навлаки за возила; чамец на надувување;
гуми; количка на едно тркало; мотоцикли

капење;знаме од
текстил;јоргани;прекривки;ќебе;пластични

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби;

подметки за маса;подметки за маса од

паричници; ранци; чанта; цегери; торби
кои се носат околу половината; торби за

винила;декоративни перници;ракавици за
миење;чаршафи;одбојници за детски

пазарење; актовки; кутии за клучеви;
костим за капење; торби за плажа;

креветчиња;авганистански
прекривки;држачи за лонци;ленени

спортски троби; џебни паричници; футроли
за кармин; футроли за кредитни картици;

подметки за чаши;завеси за туширање
кл. 30 бонбони; гуми за џваќање; пуканки;

носилки за пренесување домашни

чоколада; немедицински кондиторски

миленичиња; куфер; несесери што се
продаваат празни; носилки за

производи; сладолед; кафе; чај; украси за
торти што се јадат; житарици за појадок;

пренесување деца; помошни стапови за
одење

колачиња; макарони; печива; леб; крекери;
колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони;

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики;
пластични приврзоци за клучеви; перници;

зачини; пити; смрзнати кондиторски
производи

вреќи за спиење; перничиња; столици за
лулање; лулки за бебиња; креветчиња за
бебиња; пластични украси за храна; маси;

(111) 27525

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/753

(220) 27/07/2018

столови; работни столови; огради за
бебиња; дубачиња за бебиња; сандаци за
играчки; рамки за кревет; декоративни
вртешки ; столови за излет; воздушни

(181) 27/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245,

душеци што не се користат за медицинска

US

употреба; вреќи за спиење
кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби;

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

стакларија; кутии за храна; украси од
порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки

(540)

чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци
за готвење; прибор за мешање; корпи за
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(551) индивидуална

возила;навлаки за возила;чамец на

(510, 511)

надувување;гуми;количка на едно

кл. 3
сапуни;парфимерија;козметика;лосиони за

тркало;мотоцикли
кл. 18 чадори;рачна

коса;средства за чистење заби;паста за
заби;колонски води;лосиони за

торба;багаж;торби;паричници;ранци;чанта;
цегери;торби кои се носат околу

тело;лосиони за сончање;лосиони за тело
во спреј;гелови за коса;детергенти;влажни

половината;торби за
пазарење;актовки;кутии за клучеви;костим

марамчиња;пенести купки;купки за

за капење;торби за плажа;спортски

туширање во вид на топчиња;1а1к/пудра
за тело;дезедоранси;масло за

троби;џебни паричници;футроли за
кармин;футроли за кредитни

тело;балсам за усни;гелови за
туширање;лакови за нокти;купки за тело за

картици;носилки за пренесување домашни
миленичиња;куфер;несесери што се

туширање;препарати за дезифенкција на
раце(немедицински);течност за плакнење

продаваат празни;носилки за пренесување
деца;помошни стапови за одење

уста;есенцијални масла;спреј за

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што

коса;миризливи стапчиња;освежувачи за
простории

не се од хартија; завеси; крпи; крпи за
капење; знаме од текстил; јоргани;

кл. 8 прибор за на маса, особено, ножеви,
виљушки и лажици; грицкалки за нокти;

прекривки; ќебе; пластични подметки за
маса; подметки за маса од винила;

тримери за коса; прибор за јадење;
бричеви; џепни ножеви; рачни алати и

декоративни перници ; ракавици за миење;
чаршафи; одбојници за детски

апарати (за рачно управување); ножеви за

креветчиња; авганистански прекривки;

нуркање, држачи за ножеви за нуркање,
шило; прибор за бричење; сетови за

држачи за лонци; ленени подметки за
чаши; завеси за туширање

педикир; виткач за трепки; сетови за
маникир; лопати; ножици; пинцети; турпија

(111) 27527

(151) 25/09/2019

за нокти; неелектричен шрафцигер
кл. 10 шишиња за бебиња; цуцли за

(210) TM 2018/754

(220) 27/07/2018
(181) 27/07/2028

шишиња за бебиња; уред за мерење влага

(450) 30/09/2019
(732) GULLANE (THOMAS) LIMITED
Maple House, 149 Tottenham Court Road,

на креветот; цуцли за бебиња; чепкалки за
уши; пумпи за доилки; медицински
шприцеви; назални аспиратори;
термометри за бебиња

London, W1T 7NF, GB

кл. 12 велосипеди;авто
опрема;вагони;количка за бебе;седишта за

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

автомобил;скутери;трицикл;корпи за
велосипеди;ѕвонче за велосипед;багажник
за возила;колевка за бебе;ѕвонче за
велосипед;багажник за возила;ролетни
прилагодени за

(551) индивидуална

автомобили;браници;кануа;кануа;држачи
за вода за автомобили;бандажи за

(510, 511)
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кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика;

столови; работни столови; огради за

лосиони за коса; средства за чистење

бебиња; дубачиња за бебиња; сандаци за

заби; паста за заби; колонски води;
лосиони за тело; лосиони за сончање;

играчки; рамки за кревет; декоративни
вртешки ; столови за излет; воздушни

лосиони за тело во спреј; гелови за коса;
детергенти; влажни марамчиња; пенести

душеци што не се користат за медицинска
употреба; вреќи за спиење

купки; купки за туширање во вид на
топчиња; talk/пудра за тело; дезедоранси;

кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби;
стакларија; кутии за храна; украси од

масло за тело; балсам за усни; гелови за

порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки

туширање; лакови за нокти; купки за тело
за туширање; препарати за дезифенкција

чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци
за готвење; прибор за мешање; корпи за

на раце (немедицински); течност за
плакнење уста; есенцијални масла; спреј

отпадоци; сламки за пиење; чешели;
сунѓери; кујнски прибор; садови со

за коса; миризливи стапчиња; освежувачи
за простории

топлотна изолација за чување храна или
пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка;

кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад

количка за бебе; седишта за автомобил;
скутери; трицикл; корпи за велосипеди;

за мраз; кошнички за излети; кутии за
марамчиња; кади за деца; нокшир за деца;

ѕвонче за велосипед; багажник за возила;
носилки за бебиња; тапацири за

канти за ѓубре; држачи за четки за заби;
држачи за сапун; чутура; четки за коса;

возила;потпирачи за глава на седишта на
воизла; ролетни прилагодени за

сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз;
термофори

автомобили; браници; кануа; држачи за

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што

вода за автомобили; бандажи за возила;
навлаки за возила; чамец на надувување;

не се од хартија; завеси; крпи; крпи за
капење; знаме од текстил; јоргани;

гуми; количка на едно тркало; мотоцикли
кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби;

прекривки; ќебе; пластични подметки за
маса; подметки за маса од винила;

паричници; ранци; чанта; цегери; торби
кои се носат околу половината; торби за

декоративни перници ; ракавици за миење;
чаршафи; одбојници за детски

пазарење; актовки; кутии за клучеви;

креветчиња; авганистански прекривки;

костим за капење; торби за плажа;
спортски троби; џебни паричници; футроли

држачи за лонци; ленени подметки за
чаши; завеси за туширање

за кармин; футроли за кредитни картици;
носилки за пренесување домашни

кл. 30 бонбони; гуми за џваќање; пуканки;
чоколада; немедицински кондиторски

миленичиња; куфер; несесери што се
продаваат празни; носилки за

производи; сладолед; кафе; чај; украси за
торти што се јадат; житарици за појадок;

пренесување деца; помошни стапови за

колачиња; макарони; печива; леб; крекери;

одење
кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики;

колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони;
зачини; пити; смрзнати кондиторски

пластични приврзоци за клучеви; перници;
вреќи за спиење; перничиња; столици за

производи

лулање; лулки за бебиња; креветчиња за
бебиња; пластични украси за храна; маси;

(111) 27526

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/755

(220) 27/07/2018
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кл. 29 подготвени производи од месо

(181) 27/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,

кл. 35 услуги при продажба на мало и

Ohio 45202, US

(111) 27528

(151) 25/09/2019

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

(210) TM 2018/765

(220) 30/07/2018

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(181) 30/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez

големо со месни преработки

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Demoxif
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, светло си на, зелена, жолта
бела
(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 5 пелени и/или гаќи за еднократна
употреба направени од хартија и/или
целулоза
(111) 27598

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/757

(220) 30/07/2018

(111) 27664

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/807

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

(450) 30/09/2019
(732) David Allen & Co 407-F Bryant
Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(181) 30/07/2028
(450) 30/09/2019
(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,

(540)

Куманово, MK
(540)

(591) црна, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 oбразовни услуги и обуки;
спроведување часови за обука и курсеви

(551) индивидуална
(510, 511)

со методи за подобрување на
индивидуалните и организациските
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вештини за продуктивност, комуникација,

и за обука на претплатените челенови во

пишување, вештини за маркетинг и

областа на индивидуална и деловна

управување со времето; водење и
организирање на семинари и работилници

продуктивност, само-подобрување и
управување со времето

за да им помогнат на другите да развијат
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни

(111) 27662

(151) 25/09/2019

навики за работа, техники за планирање и
организација, и лична продуктивност и

(210) TM 2018/809

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

развој, и дистрибуција на материјали за
обуки во врска со истите; услуги за
обезбедување на онлајн часови, семинари

(450) 30/09/2019
(732) David Allen & Co 407-F Bryant
Circle Ojai, California 93023, US

и за обука на претплатените челенови во
областа на индивидуална и деловна

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

продуктивност, само-подобрување и
управување со времето

(540)

(111) 27663

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/808

(220) 14/08/2018

GETTING THINGS DONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 oбразовни услуги и обуки;

(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) David Allen & Co 407-F Bryant
Circle Ojai, California 93023, US

спроведување часови за обука и курсеви
со методи за подобрување на
индивидуалните и организациските
вештини за продуктивност, комуникација,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

пишување, вештини за маркетинг и
управување со времето; водење и

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

организирање на семинари и работилници

DAVID ALLEN COMPANY
(551) индивидуална

за да им помогнат на другите да развијат
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни

(510, 511)
кл. 41 oбразовни услуги и обуки;

навики за работа, техники за планирање и
организација, и лична продуктивност и

спроведување часови за обука и курсеви
со методи за подобрување на

развој, и дистрибуција на материјали за
обуки во врска со истите; услуги за

индивидуалните и организациските

обезбедување на онлајн часови, семинари

вештини за продуктивност, комуникација,
пишување, вештини за маркетинг и

и за обука на претплатените челенови во
областа на индивидуална и деловна

управување со времето; водење и
организирање на семинари и работилници

продуктивност, само-подобрување и
управување со времето

за да им помогнат на другите да развијат
вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни

(111) 27661

(151) 25/09/2019

навики за работа, техники за планирање и

(210) TM 2018/811

(220) 15/08/2018

организација, и лична продуктивност и
развој, и дистрибуција на материјали за

(181) 15/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за сметководство и
консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ

обуки во врска со истите; услуги за
обезбедување на онлајн часови, семинари
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Скопје ул. Февруарски поход бр. 60/1-

печатарски производи, брошури,

15, Скопје, MK

фотографии, известувања, книги, нацрти,

(540)

магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во
списанија; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; организирање модни ревии
за промотивни цели; бизнис информации,
бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање); бизниз менаџмент

(591) златна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кај уметничките професии; демонстрација
на производи, ангажирање манекен(к)и за

кл. 35 смедководствени и финансиски
услуги

рекламирање или промовирање
производи; барање спонзорства;

кл. 45 правни услуги

вработување персонал, информации за

(111) 27508

(151) 02/09/2019

(210) TM 2018/812

(220) 15/08/2018
(181) 15/08/2028

дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки),
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица (комерцијална администрација

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за реклама и издаваштво

за издавање лиценци за стоки и сулуги за
други лица), медиуми за комуникација,

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт

маркетинг услуги, изложби (организирање

Скопје БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА Б
47/1-8, Скопје, MK

на изложби) во комерцијални и рекламни
цели, изнајмување време за рекламирање

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

преку медиумите, изнајмување рекламен
простор, информации, јавно мислење

(540)

(испитување на јавното мислење),
информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за
малопродажба; оп-Ппе рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање

(551) индивидуална

/огласување/, преписи на соопштенија,

(510, 511)

промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио

од нив што не се опфатени со другите
класи, печатени работи, книговезнички

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

материјал, печатарски букви, клишиња,
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огласи), организирање трговски саеми за

презентација на дела од визуелна

комерцијални или рекламни цели, ширење

уметност или литература пред јавноста за

на рекламни огласи и рекламен материјал
(трактати, проспекти, печатени

забавни или образовни цели, изложби
(организирање изложби за културни или

материјали, примероци), обработка на
текстови, организирање дејности и

образаовни цели), пишување текстови што
не се рекламни, подготвување и

советување за организирање; советување
за бизнис работење и организација;

емтиување на вести, преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

телевизиско рекламирање; уметнички

медиуми и снимки, приредби (одржување

професии (бизнис менаџмент кај
уметничките професии)

приредби), разговори (организирање и
водење на разговорите), разонода,

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски и културни активности; услуги за

текстови (пишување текстови) што не се
рекламни текстови, продавање на билети,

продукција на радио и телевизиски
програми, забавни програми. шоу

услуги на репортери, услуги на пишување
сценарија, услуги на студија за снимање,

програми (продукција на шоу програми);

телевизиска забава, студија, услуги на

резервирање места за шоу програми;
организирање шоу програми [импресарио

естрадни уметници [забавувачи], услуги на
компонирање музика; телевизиски

услуги]; водење концерти (организирање и
водење концерти), електронско

програми (продукција на радио и
телевизиски програми), титлување

издаваштво, забава (планирање на
забава), информации за образовни и

филмови, услуги на фотографија,
фотографски репортажи, тонски снимки

забавни настани, известување за забави,

(изнајмување на тонските снимки),

звучни записи (изнајмување звучни
записи), избори на маж на годината;

филмови (изнајмување на филмовите);
прикажување филмови; синхронизација;

избори на убавици (организирање избори
на убавици); изнајмување сценски декор

филмски студија; конгреси (организирање
и водење на конгреси), конференции

конференции (организирање и водење
конференции), микрофилмување

(организирање и водење на конференции),
лотарии (организирање лотарии), ноќни

[снимање микрофилмови], монтажа на

клубови; одржување претстави во живо

видеоленти, он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

(111) 27588

(151) 25/09/2019

обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се

(210) TM 2018/814

(220) 15/08/2018
(181) 15/08/2028

даунлодираат, објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови,

(450) 30/09/2019
(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE

образование (информирање за

LIMITED Suite 8, Plaza 212,

образование), организирање саеми,
организирање натпревари, организирање

Blanchardstown Corporate Park 2,
Blanchardstown, Dublin 15, IE

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели,

(540)
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мрежи за цели на рекламирање и
продажба; деловни услуги поврзани со
обезбедување спонзорство

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27540

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/816

(220) 14/08/2018

(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

кл. 35 управување, организација и
администрација на малопродажни места,
особено на облека, обувки и спортски

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

производи; малопродажба на облека,
обувки, торби и спортски производи;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

услуги за електронска трговија, имено,
обезбедување на информации за

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

производи преку телекомуникациски
мрежи за цели на рекламирање и

(540)

IBONI

продажба; деловни услуги поврзани со

(551) индивидуална

обезбедување спонзорство
(111) 27587

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/815

(220) 15/08/2018

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(181) 15/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE

(111) 27535

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/817

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

LIMITED Suite 8, Plaza 212,
Blanchardstown Corporate Park 2,
Blanchardstown, Dublin 15, IE

bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

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

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална

CRITEO

(510, 511)
кл. 35 управување, организација и

(551) индивидуална
(510, 511)

администрација на малопродажни места,

кл. 5 фармацевтски производи

особено на облека, обувки и спортски
производи; малопродажба на облека,
обувки, торби и спортски производи;
услуги за електронска трговија, имено,

(111) 27536

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/819

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

обезбедување на информации за
производи преку телекомуникациски

(450) 30/09/2019
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(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

TICAGREX

hemijska industrija Vršac Beogradski put

(551) индивидуална
(510, 511)

bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 5 фармацевтски производи

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

TRIOMA

(111) 27506

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/823

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

(551) индивидуална

(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(510, 511)

hemijska industrija Vršac Beogradski put

кл. 5 фармацевтски производи

bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 27537

(151) 02/09/2019

(210) TM 2018/820

(220) 14/08/2018

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

THROMBOMELT

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(111) 27539

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/824

(220) 14/08/2018

(551) индивидуална

(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(111) 27538

(151) 25/09/2019

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(210) TM 2018/821

(220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

URIFUR

(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

(540)

KRITEO
(551) индивидуална

bb, , 26300, Vršac, RS

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)
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преговарање и разрешување на

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за трговија,

конфликти

производство, услуги, шпедиција, увозизвоз ПЕКАБЕСКО АД ул. 10 бр. 44, с.

(111) 27490

(151) 20/09/2019

Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK

(210) TM 2018/864

(220) 05/09/2018
(181) 05/09/2028

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

MYSTERY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за перење и други средства

(591) бела, црвена, жолта, светло кафена,

за употреба при перење на алишта;

зелена, црна
(551) индивидуална

препарати за чистење, нега и обработка и
разубавување на ткаенини; омекнувач на

(510, 511)
кл. 29 колбаси, тенок колбас

ткаенини, средства за подобрување на
кондицијата на ткаенините

кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: колбаси, тенок колбас
(111) 27513

(151) 30/08/2019

(210) TM 2018/861

(220) 25/09/2018

(111) 27489

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/876

(220) 10/09/2018

(181) 10/09/2028
(450) 30/09/2019
(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,

(181) 05/09/2028
(450) 30/09/2019
(732) Cambridge Enterprise Limited The
Old Schools, Trinity Lane, Cambridge,

Куманово, MK
(540)

Cambridgeshire, CB2 1TN, UK
(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)

ICthinking
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) ПОРТОКАЛОВА, ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА

кл. 41 подготовка за образовни курсеви,

И БЕЛА

обука и подучување во полето на пред-

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 подготвени производи од месо

(111) 27522

(151) 25/09/2019

кл. 35 услуги при продажба на мало и

(210) TM 2018/900

(220) 18/09/2018

големо со месни преработки

(181) 18/09/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство,
преработка и трговија со земјоделски

(111) 27630

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/889

(220) 17/09/2018

(181) 17/09/2028
(450) 30/09/2019
(732) КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје ул. Перо

производи и саден материјал
СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул.

Наков бр. 1 (управна зграда ЖАС- I кат),
1000, Скопје, MK

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)

(540)

Рафаел Батино бр. 37, Скопје, MK

(591) црвена, бела, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање,

Еликсир
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

вклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирањеили снимање,

производи

автоматски мачини и механизми за
апаратите што се активираат со монети

кл. 29 желеа, џемови и компоти
кл. 31 пијалоци од овошје и овошни

или жетони, регистар каси, машини за

сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 37 градежни конструкции, поправки,

(111) 27520

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/901

(220) 18/09/2018

инсталациски уреди
кл. 38 телекомуникации

(181) 18/09/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство,
преработка и трговија со земјоделски

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање кои се
однесуваат на иститеуслуги за

производи и саден материјал
СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул.

индустриски анализи и истражување,
проектирање и развој на компјутерски

Рафаел Батино бр. 37, Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

хардвер и софтвер
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здравствена заштита; услуги за

(540)

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонски услуги; естетска и
реконструктивна стоматологија со
имплантологија; терапевтски услуги
(111) 27576

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/964

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа -

(591) виолетова, зелена и розева
(551) индивидуална

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица ул.

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

Младинска бр. 277, Струмица, MK

производи
кл. 29 желеа, џемови и компоти

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

кл. 31 пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за

(540)

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

ENDOMAK DENTAL GROUP

производство на пијалаци
(111) 27578

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/961

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;компјутерско
рекламирање преку интернет;телевизико
рекламирање;директно рекламирање
преку пошта;бизнис испитување;бизнис

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена

информации;бизнис проценки;помош во
водењето бизнис;маркетинг
студии;маркетинг

заштита ЕНДОМАК Струмица ул.
Младинска бр. 277, Струмица, MK

истражување;советување за бизнис
работење и организација;собирање

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

информации во компјутерските бази на
податоци;комерцијална администрација за

(540)

издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица
кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); медицински клиники;

кл. 40 забен техничар (услуги на забен

здравствена заштита;болници;болници за

техничар)
кл. 44 забарство; медицинска помош;

закрепнување; изнајмување медицинска
опрема;медицинска помош;терапевтски

изнајмување медицинска помош;
медицински клиники; здравствени центри;

услуги; здравствени центри;услуги за
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советување за здравјето; пластична

услуги; здравствени центри;услуги за

хирургија; ортодонтски услуги

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(111) 27577

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/965

(220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа -

(111) 27638

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/994

(220) 12/10/2018

Поликлиника од примарна здравствена

(181) 12/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) Mylan Pharmaceuticals, Inc. 781

заштита ЕНДОМАК Струмица ул.
Младинска бр. 277, Струмица, MK

Chestnut Ridge Road Morgantown, West
Virginia 26505, US

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

SEMGLEE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
(591) сива, бела

на дијабетес

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;компјутерско

(111) 27658

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/998

(220) 15/10/2018

рекламирање преку интернет;телевизико
рекламирање;директно рекламирање

(181) 15/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) Riot Games, Inc. (a Delaware

преку пошта;бизнис испитување;бизнис
информации;бизнис проценки;помош во
водењето бизнис;маркетинг

corporation) 12333 W. Olympic Blvd. Los
Angeles, California 90064, US

студии;маркетинг
истражување;советување за бизнис

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

работење и организација;собирање
информации во компјутерските бази на

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

податоци;комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за

LEGENDS OF RUNETERRA
(551) индивидуална

други лица

(510, 511)

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

кл. 9 звучници; компјутерски глувчиња;
украсни магнети; софтвер за игри за

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

мобилни телефони кој може да се
превзема; слушалки-бубици; очила

имплантологија); медицински
клиники;здравствена

(оптика); дополнителна опрема за
компјутери, имено, заштитни навлаки и

заштита;болници;болници за

футроли за мобилни телефони,

закрепнување; изнајмување медицинска
опрема;медицинска помош;терапевтски

копјутерски глувчиња, слушалки, таблет
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компјутери, USB приклучоци; слушалки;

(510, 511)

слушалки со микрофон за компјутери;

кл. 5 фармацевтски препарати

моноподи за рачни дигитални електронски
уреди, имено, камери, мобилни телефони,

(111) 27659

(151) 25/09/2019

таблет компјутери; подлоги за "глувчиња";
очила за сонце; софтвер за видео игри

(210) TM 2018/1011

(220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028

кл. 38 услуги на емитување и пренос
(стриминг) на видео игри и

(450) 30/09/2019
(732) Burwitz Bernd Oscar Ulrich Auestr.

натпреварувања во играње на видео игри

5, 64560 Riedstadt, DE

по пат на глобални комуникациски мрежи,
Интернет и безжични мрежи

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000,

кл. 41 огранизирање и водење во живо на
натпреварувања во видео игри; услуги на

Скопје
(540)

разонода, имени, услуги на онлајн видео
игри; услуги на разонода, имено,
организирање на состаноци во живо со
обожавателите (фановите) и конференции
со интерактивен гејмплејм (процес на
играње на игри) меѓу учесниците во
област на гејминг, видео игри и еспортови; услуги на разонода, имено,
услуги на аудио и видео презентации на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински напивки

Интернет страници во област на видео
игри кои не можат да се превземаат;
давање на информации во врска со видео

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен
пиво);вино;ракија.

игри; давање на онлајн стрипови,
графички романи и приказни со сцени и
ликови засновани на видео игри кои не
може да се превземаат; давање на онлајн
совети и стратегии за видео игри
(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1010

(220) 18/10/2018

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1013

(220) 18/10/2018

(181) 18/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Радњанска 3,
Кавадарци, MK

услуги во врска со тривиа игри (квизови),

(111) 27589

(111) 27609

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(181) 18/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,
New York, New York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(591) во сите бои и комбинации

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 аспиратори; електрични мешалки;
блендери ; бојлери;машини за миење

STAQUIS
(551) индивидуална
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садови; машини за сушење; машини за

(181) 19/10/2028

месо; електрични куќни уреди; електрични
процесори за храна; електриќни уреди за
мелење; електрични рачни ножеви;

(450) 30/09/2019
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

електрични апарати и машини за чистење;
машини за лупење; машини за плакнење;

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

електрични ножици; машини за шиење;
вакуумски чистачи; машини за перење;

(540)

електрични машини за бришење за
домашни потреби
кл. 11 инсталации за осветлување;
загревање, производство на пареа,
печење, ладење, сушење, вентилација;
инсталации за еркондишн; инсталации за
вентилација на возила; уреди за печење

(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

за домашни потреби; камини, електрични

(551) индивидуална
(510, 511)

машини за кафе; опрема за греење;
електрични радијатори; тави; апарати за

кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми

печење; рерни за печење; уреди за
ладење, електрични готвачки преси;

кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за

електрични уреди за пржење; електрични
бојлери на гас; скари; апарати за

недвижен имот

вентилација, апарати за колач; електрични
садови за готвењ; електрични
котли;микробранови печки; плочи за

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

приготвување колачи, фен за коса;
апарати за печење кафе; апарати за

(111) 27543

(151) 25/09/2019

печење овошје; апарати за вентилација и
освежувањеч апарати и машини за

(210) TM 2018/1019

(220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028

замрзнување; уреди и инсталации за

(450) 30/09/2019
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

замрзнување; фрижидери и комори за
замрзнување
кл. 20 мебел, канцелариски мебел,
столици, работни маси, работни маси за

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

пишување, маси за компјутери, маси за
техничко цртање; регистри (шкафови за

(540)

регистри), шкафови за регистри,
шкафчиња, училишен мебел, полици за
шкафови за картотеки, полици за шкафови
за картотеки
(111) 27542

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1018

(220) 19/10/2018

(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна

(111) 27544

(151) 25/09/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1020

(220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028

кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и

(450) 30/09/2019
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(540)
(111) 27503

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/1028

(220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/09/2019

(591) бела, магента, темно сина, црна
(551) индивидуална

(300) 017892483 25/04/2018 EM
(732) HELLENIC FUELS AND

(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама

LUBRICANTS INDUSTRIAL AND

на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и

COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO
ABEE" 8A Cheimarras street, 15125

монетарни работи и работи врзани за

Marousi,, GR

недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

пијалоци, ресторани, кафулиња
(111) 27601

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1021

(220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, MK

(591) црвена, сина

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 1 гасови за употреба во дистрибуција
на течности;гас во течна форма за
210

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

индустриска употреба;криогени препарати

работење; малопродажни услуги во врска

во цврста состојба;течна или гасна

со следните производи: гасови за

форма;бутанол;бутан (зацврстен) за
индустриски цели

употреба во дистрибуција на течности; гас
во течна форма за индустриска употреба;

кл. 4 горива; бутан гориво; бутан за
осветлување; бутан полесно гориво; бутан

криогени препарати во цврста состојба;
течна или гасна форма; бутанол; бутан

гас за употреба како гориво; бутан гас за
употреба како гориво за домаќинството;

(зацврстен) за индустриски цели; горива;
бутанско гориво; бутан за осветлување;

пропан, пропан гас; пропан за греење;

бутан полесно гориво; бутан гас за

пропан за осветлување; пропан за
употреба како гориво; пропан гас кој се

употреба како гориво; бутан гас за
употреба како гориво за домаќинството;

продава во цилиндри за употреба во
факели; течен гас; течен нафтен гас; течни

пропан; пропан гас; пропан за греење;
пропан за осветлување; пропан за

нафтени гасови што се користат во
моторните возила; течни нафтени гасови

употреба како гориво; пропан гас кој се
продава во цилиндри за употреба во

што се користат за домашни цели; течни

факели; течен гас; течен нафтен гас; течни

нафтени гасови што се користат за
индустриски цели; осветлувачко масло;

нафтени гасови што се користат во
моторните возила; течни нафтени гасови

гасно гориво; зацврстен гас [гориво];
испарливи горивни смеси

што се користат за домашни цели; течни
нафтени гасови што се користат за

кл. 6 контејнери од метал за течен гас;
метални цевки за пренос на течност и гас;

индустриски цели; осветлувачко масло;
гориво за гас; зацврстен гас [гориво];

метални контејнери за компресиран гас

испарливи горивни смеси; контејнери од

или течен воздух; метални цилиндри за
компресиран гас или течности (празни);

метал за течен гас; метални цевки за
пренос на течности и гас; метални

контејнери од метал за хемикалии,
компресиран гас или течен воздух;

контејнери за компресиран гас или течен
воздух; метални цилиндри за компресиран

шишиња (метални контејнери) за
компресиран гас или течен воздух;

гас или течности (празни); контејнери од
метал за хемикалии; компресиран гас или

метални цилиндри за гас под притисок

течен воздух; шишиња (метални

кл. 7 пумпи, компресори и вентилатори;
пневматски пумпи за снабдување на течни

контејнери) за компресиран гас или течен
воздух; метални цилиндри за гас под

гасови
кл. 11 собна греалка која работи на

притисок; пумпи; компресори и
вентилатори; пневматски пумпи за

пропан гас; собни греалки со вертикално
поставена цилиндрична конвекција кои

снабдување на течни гасови; собна
греалка која работи на пропан гас; собни

работат на пропанска пареа; бутан факели

греалки со вертикално поставена

за употреба во кујна; грејни апарати за
цврсти, течни или гасни горива; шпорети

цилиндрична конвекција кои работат на
пропанска пареа; бутан факели за употреб

на гас; бојлери на гас; комбинирани
шпорети за готвење и контејнери за гас

а во кујна; апарати за греење за цврсти;
течни или гасни горива; шпорети на гас;

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариско

бојлери на гас; комбинирани шпорети за
готвење и контејнери за гас
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кл. 40 претворување на нафтен гас во
течна состојба
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со нив;
индустриска анализа и истражувачки
услуги; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; истражување и
пронаоѓање на нафта и гас; геофизички
истражувања за нафтените, гасните и

(591) црвена, портокалова и жолта

рударските индустрии; истражување и
пребарување на гас и нафта
(111) 27545

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1030

(220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(450) 30/09/2019
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD. a
corporation duly organized and existing

(111) 27594

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1032

(220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill

under the laws of Japan 19-8, Kyobashi 1chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

Road, Purchase, NY 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

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

(540)

MONCUT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди;
хербициди; митициди
(111) 27597

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1031

(220) 24/10/2018
(591) портокалова, жолта, окер, црвена,

(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill

црна, бела
(551) индивидуална

Road, Purchase, NY 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(510, 511)
кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

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

(111) 27593

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1033

(220) 24/10/2018

(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(181) 24/10/2028

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ЗА ОДВАЖНИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
екстракти;конзервирано, смрзнато, сушено
и зготвено овошје и зеленчук;желеа,

(591) црвена, жолта, окер, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни
производи;масла и масти за

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс
(111) 27592

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1034

(220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028

јадење;ужинки на база на овошје,
зеленчук, сирење или кашкавал, месо,
апетисани;подготвени апетисани;ужинки
на база на компир;чипс од компири;крцкав
чипс од компири

(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

Road, Purchase, NY 10577, US

производи од жито, леб, тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

печење; сол, селф; оцет, сосови (како

(540)

мирудии); зачини; мраз; ужинки на база на
брашно, пченка, житарки, ориз; пченкарен
чипс; тортиља чипс
(111) 27608

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1038

(220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ
Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000,

(591) зелена, жолта, окер, црвена, црна и
бела
(551) индивидуална

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(510, 511)
кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс
(111) 27595

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1036

(220) 24/10/2018

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
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уништување штетници; фунгициди,

(540)

хербициди

SINCERITAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за

(111) 27624

(151) 10/09/2019

(210) TM 2018/1042

(220) 25/10/2018
(181) 25/10/2028

(450) 30/09/2019
(732) ViiV Healthcare (No.4) Limited 980

медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска

Great West Road, Brentford, Middlesex

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за

TW8 9, GB
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

пломбирање заби, забарски смоли;

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,

XENTROVIA

хербициди

(551) индивидуална
(111) 27621

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1039

(220) 24/10/2018

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински

(181) 24/10/2028

производи и супстанции, вакцини

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство,

(111) 27626

(151) 25/09/2019

трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ
Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000,

(210) TM 2018/1045

(220) 26/10/2018
(181) 26/10/2028

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(450) 30/09/2019
(732) Агенција за маркетинг, издавачка

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

Лидија ДООЕЛ ул.„11 Октомври“ бр.
86,2/12, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;

(591) бела, зелена, црвена

дезинфекциони средства; препарати за

(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 41 образовни услуги, обука со

осветлување за возила, внатрешни и

предавање и изложбен дел од производи

надворешни светла; лампи, електрични

и услуги на компании од област нс
медицината, фармацијата и козметиката

сијалици, лампи за прожектирање, фенери
за осветлување, лустери, осветлувачки

(111) 27633

(151) 25/09/2019

сијалици, лампи за сенки, сијалици за
жмигавци и светла за паркирање на

(210) TM 2018/1048

(220) 26/10/2018
(181) 26/10/2028

возила (сијалици), предни светла за
возила, светла за стопирање, светла за

(450) 30/09/2019
(732) СИНАНИ НИМЕТУЛА ул. Дижонска
5/2, Скопје, MK

сигнализирање и светла за паркирање,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

кл. 35 рекламирање;водење на
работење;управување со

1000, Скопје
(540)

работи;маркетинг;канцелариски
работи;книговодство;комерциално или

(591) бела, порокалова, сина и сива

индустриска асистенција во

(551) индивидуална
(510, 511)

управувањето;услуги на продажба на мало
и големо на технички, електротекнички и

кл. 9 апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, фотографски,

електронски производи, нарочито на
апаратите за осветлување, греење,

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола

спроведување и инсталациите за
осветлување

рефлектори за возила, сијалици за
рефлектори, клима уреди

(инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,

(111) 27650

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1051

(220) 26/10/2018

акумулирање, регулирање или
контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на

(181) 26/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe
Street, Racine, WI 53403, US

податоци, дискови за снимање; компакт

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

дискови, ДВД и други дигитални медии за
снимање; автоматски машини и

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

механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони;
регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и
компјутери, компјутерски софтвер, апарати
за гасење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација,
(551) индивидуална
(510, 511)

снабдување со вода и санитарни намени;
инсталации за осветлување; апарати за
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кл. 3 парфеми за соба или атмосфера;
есенцијални масла за атмосфера;

(111) 27636

(151) 25/09/2019

препарати за мирисање на воздухот;
препарати за парфимирање на воздухот;

(210) TM 2018/1056

(220) 30/10/2018
(181) 30/10/2028

потпури; темјан
кл. 4 свеќи; парфимирани свеќи
(111) 27558

(151) 25/09/2019

(450) 30/09/2019
(300) 017933262 20/07/2018 EM
(732) Reuters Limited The Thomson
Reuters Building 30 South Colonnade,

(210) TM 2018/1053

(220) 26/10/2018

Canary Wharf, London E14 5EP, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(181) 26/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

(540)

bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за

DEMANURO
(551) индивидуална
(510, 511)

мобилни апликации, што може да се
преземе, кој содржи референтни

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
исхрана) за луѓе
(111) 27559

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1054

(220) 26/10/2018

информации во областите на финансиите,
инвестициите, бизнисот, вестите;
компјутерски програми за пристап до
разни бази на податоци во областа на
бизнисот; комуникациски софтвер за

(181) 26/10/2028
(450) 30/09/2019
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

потпомагање на преносот на електронски
податоци преку обезбедување пристап до
бази на податоци кои обезбедуваат
информации за бизнис; компјутерски

bb, , 26300, Vršac, RS

програми за користење при тргување со

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

акции и обврзници; компјутерски софтвер
за собирање и дистрибуција на податоци,

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

финансиска размена, работење со акции,
работење со обврзници и финансиски

(540)

трансакции; софтвер за усмерување и
извршување нарачки за купување и

D-MANURO
(551) индивидуална
(510, 511)

продавање на хартии од вредност за

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на

користење од страна на брокери и дилери
на хартии од вредност, како и нивните

исхрана) за луѓе

купувачи; софтвер што може да се
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преземе, кој обезбедува информации за

советување; фискални проценки;

користење во врска со длабинска анализа

берзански котирани цени; електронски

на клиентите, информации за регулаторна
усогласеност на финансиски услуги и

преноси на средства; обезбедување
финансиски информации за обврзници;

проценка на корпоративен ризик
кл. 16 печатени публикации, имено, книги,

обврзници со гаранција, комерцијална
продажба и фондови за размена и

списанија, журнали, именици, памфлети и
брошури кои содржат референтни

инвестициски фондови; финансиски
услуги, имено, обезбедување финансиски

информации на различни теми во

информации во вид на пазарно тргување и

областите на финансиите, инвестициите,
корпоративната сопственост и бизнисите

информации за котација за хартии од
вредност; услуги за поддршка при

кл. 35 компјутерски услуги, имено,
обезбедување бази на податоци со

тргување во областа на финансиски
хартии од вредност, имено, трговска

деловни вести и информации, деловни
корпоративни поднесоци, и деловни

споредба, собирање, обработка,
табулација, дистрибуција, преговарање, и

извештаи за правни истражувања и

извршување; обезбедување информации

истражувања за усогласеност;
обезбедување прилагодени статистички

за тргување со хартии од вредност, имено,
класификација на хартии од вредност,

извештаи во врска со демографски
податоци; услуги за оценување на

брокери, дилери и издавачи; пресметка,
обезбедување и ажурирање во корист на

бизниси; услуги за деловни информации;
агенции за комерцијални информации;

други на индекси и под-индекси на
финансиски хартии од вредност;

услуги за економски предвидувања; услуги

автоматизирани финансиски услуги,

за деловно истражување; обезбедување
статистички информации; обезбедување

имено, онлајн брокерство на хартии од
вредност преку глобална компјутерска

информации, анализи и извештаи за
општинските пазари и буџетски средства,

мрежа; обезбедување онлајн електронски
компјутерски бази на податоци кои

за спојувања и купувања, за сопственост
на корпорации, информации во врска со

содржат информации за хартии од
вредност преку глобална компјутерска

корпоративни и финансиски директори,

мрежа; обезбедување онлајн електронски

пост трговски операции на глобалните
пазари на хартии од вредност;

компјутерски бази на податоци кои ги
снабдуваат претплатниците со

обезбедување информативни услуги во
областите на економијата, финансиите,

информации за тргување за хартии од
вредност и им обезбедуваат на

монетарни и берзански информации,
информации за размена на валути

институциите и индивидуалните
инвеститори автоматска мрежа за

кл. 36 обезбедување информации на тема

тргување со хартии од вредност

услуги за финансиско советување;
обезбедување истражувачка помош на

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,
обезбедување телекомуникациски врски

тема услуги за финансиско советување;
обезбедување прилагодени статистички

со глобална компјутерска мрежа;
комуникација преку компјутерски

извештаи за финансиски податоци;
финансиска анализа; финансиско

терминали, имено, електронски пренос на
податоци, пораки и документи преку
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компјутерски терминали; компјутерски

потпомагање на преносот на електронски

потпомогнат пренос на податоци, пораки,

податоци преку обезбедување пристап до

информации и слики; услуги на
електронска пошта; електронски пренос на

бази на податоци кои обезбедуваат
информации за бизнис; компјутерски

пораки
кл. 42 услуги на софтвер како услуга

програми за користење при тргување со
акции и обврзници; компјутерски софтвер

(SaaS) со софтвер кој обезбедува
финансиски информации во вид на

за собирање и дистрибуција на податоци,
финансиска размена, работење со акции,

тргување, финансиска размена, трговски

работење со обврзници и финансиски

спогодби, информации за финансиски
пазари, информации за користење при

трансакции; софтвер за усмерување и
извршување нарачки за купување и

тргување со суровини и прогнозирање;
софтвер што не може да се преземе кој

продавање на хартии од вредност за
користење од страна на брокери и дилери

содржи финансиски информации како и
бази на податоци на јавни записи за

на хартии од вредност, како и нивните
купувачи; софтвер што може да се

користење во врска со длабинска анализа

преземе, кој обезбедува информации за

на клиентите и проценка на корпоративен
ризик; пронаоѓање на јавни документи;

користење во врска со длабинска анализа
на клиентите, информации за регулаторна

истражување и советување во областа на
разузнавањето и безбедноста

усогласеност на финансиски услуги и
проценка на корпоративен ризик

(111) 27637

(151) 25/09/2019

кл. 16 печатени публикации, имено, книги,
списанија, журнали, именици, памфлети и

(210) TM 2018/1059

(220) 30/10/2018

брошури кои содржат референтни

(181) 30/10/2028
(450) 30/09/2019

информации на различни теми во
областите на финансиите, инвестициите,

(300) 017914932 08/06/2018 EM
(732) Reuters Limited The Thomson

корпоративната сопственост и бизнисите
кл. 35 компјутерски услуги, имено,

Reuters Building 30 South Colonnade,
Canary Wharf, London E14 5EP, UK

обезбедување бази на податоци со
деловни вести и информации, деловни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

корпоративни поднесоци, и деловни

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

извештаи за правни истражувања и
истражувања за усогласеност;
обезбедување прилагодени статистички
извештаи во врска со демографски

REFINITIV
(551) индивидуална

податоци; услуги за оценување на
бизниси; услуги за деловни информации;

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за

агенции за комерцијални информации;

мобилни апликации, што може да се
преземе, кој содржи референтни

услуги за економски предвидувања; услуги
за деловно истражување; обезбедување

информации во областите на финансиите,

статистички информации; обезбедување
информации, анализи и извештаи за

инвестициите, бизнисот, вестите;
компјутерски програми за пристап до

општинските пазари и буџетски средства,
за спојувања и купувања, за сопственост

разни бази на податоци во областа на
бизнисот; комуникациски софтвер за
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на корпорации, информации во врска со

вредност преку глобална компјутерска

корпоративни и финансиски директори,

мрежа; обезбедување онлајн електронски

пост трговски операции на глобалните
пазари на хартии од вредност;

компјутерски бази на податоци кои ги
снабдуваат претплатниците со

обезбедување информативни услуги во
областите на економијата, финансиите,

информации за тргување за хартии од
вредност и им обезбедуваат на

монетарни и берзански информации,
информации за размена на валути

институциите и индивидуалните
инвеститори автоматска мрежа за

кл. 36 обезбедување информации на тема

тргување со хартии од вредност

услуги за финансиско советување;
обезбедување истражувачка помош на

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,
обезбедување телекомуникациски врски

тема услуги за финансиско советување;
обезбедување прилагодени статистички

со глобална компјутерска мрежа;
комуникација преку компјутерски

извештаи за финансиски податоци;
финансиска анализа; финансиско

терминали, имено, електронски пренос на
податоци, пораки и документи преку

советување; фискални проценки;

компјутерски терминали; компјутерски

берзански котирани цени; електронски
преноси на средства; обезбедување

потпомогнат пренос на податоци, пораки,
информации и слики; услуги на

финансиски информации за обврзници;
обврзници со гаранција, комерцијална

електронска пошта; електронски пренос на
пораки

продажба и фондови за размена и
инвестициски фондови; финансиски

кл. 42 услуги на софтвер како услуга
(SaaS) со софтвер кој обезбедува

услуги, имено, обезбедување финансиски

финансиски информации во вид на

информации во вид на пазарно тргување и
информации за котација за хартии од

тргување, финансиска размена, трговски
спогодби, информации за финансиски

вредност; услуги за поддршка при
тргување во областа на финансиски

пазари, информации за користење при
тргување со суровини и

хартии од вредност, имено, трговска
споредба, собирање, обработка,

прогнозирање;софтвер што не може да се
преземе кој содржи финансиски

табулација, дистрибуција, преговарање, и

информации како и бази на податоци на

извршување; обезбедување информации
за тргување со хартии од вредност, имено,

јавни записи за користење во врска со
длабинска анализа на клиентите и

класификација на хартии од вредност,
брокери, дилери и издавачи; пресметка,

проценка на корпоративен
ризик;пронаоѓање на јавни

обезбедување и ажурирање во корист на
други на индекси и под-индекси на

документи;истражување и советување во
областа на разузнавањето и безбедноста

финансиски хартии од вредност;
автоматизирани финансиски услуги,
имено, онлајн брокерство на хартии од
вредност преку глобална компјутерска
мрежа; обезбедување онлајн електронски

(111) 27625

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1064

(220) 31/10/2018
(181) 31/10/2028
(450) 30/09/2019

компјутерски бази на податоци кои
содржат информации за хартии од
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(732) ViiV Healthcare (No.4) Limited 980

кл. 44 обезбедување на здравствени и

Great West Road, Brentford, Middlesex

медицински онформации; здравствени

TW8 9GS, GB

услуги, имено обезбедување информации
во областа на здравјето, благосостојбата и

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

исхраната

ZENJOYCE
(551) индивидуална

(210) TM 2018/1083

(220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028

(210) TM 2018/1104

(220) 07/11/2018

(450) 30/09/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

производи и супстанци, вакцини
(151) 25/09/2019

(151) 25/09/2019
(181) 07/11/2028

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински

(111) 27549

(111) 27623

Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(450) 30/09/2019
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan

NAVY BLUE

49001, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун; замени
за тутун (не за медицински цели); пури,

UPJOHN
(551) индивидуална

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за

(510, 511)
кл. 5 целосна линија на медицински и

пушачи; хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари; џебни апарати за

фармацевтски препарати, за употреба во

виткање цигари; рачни машини за
вбризгување на тутун во хартиени туби;

врскa со луѓето
(111) 27546

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1085

(220) 05/11/2018

електронски цигари; течности за
електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање; уреди и делови за

(181) 05/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC

уреди за загревање на тутун и замени за
тутун наменети за инхалација

7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan
49001, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(111) 27647

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1106

(220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028

(450) 30/09/2019
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,

(540)

UPJOHN
(551) индивидуална
(510, 511)

Kucukcekmece, Istanbul, TR
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 2 премачкувачки (бои)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 17 изалоциони бои; изолација на

(540)

градби против влага (елементи за
изолација на градба против влага)

Oftamycin

кл. 19 премачкувачи (градежни
материјали)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27648

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1110

(220) 08/11/2018

(111) 27639

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1123

(220) 09/11/2018

(181) 09/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) SHIMANO INC., a corporation
organized and existing under the laws of

(181) 08/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez

Japan, Manufacturers and Merchants of,
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR

Osaka, JP

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

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(540)

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

Losapres
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27655

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1122

(220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028

(551) индивидуална

(450) 30/09/2019
(732) Металотехника ДОО Прилеп
ул.Ѓорче Петров број 23, Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 12 велосипеди, вклучувајќи
електрични велосипеди; делови, опрема и
додатоци за велосипеди, вклучувајќи и

(540)

електрични велосипеди имено, осовини,
осовини со интегриран менувач на брзини,
осовини кои содржат електричен
генератор, осовини со интегриран мерач
на моќност, рачки за брзо ослободување
на оски, уреди за брзо ослободување на
оски, оски на осовини на тркало, рачки за
(591) црна, бела, сина
(554)

ослободување на менувач, рачки на
менувач, опрема за менување на брзини,
менувачи, држачи за синџири, касети,

(551) индивидуална
(510, 511)

запчаници, макари адаптирани за
употреба кај велосипеди, синџири, сајли
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на менувач, курбли, курбла со интегриран
мерач на моќност, погони, преден синџир

(111) 27622

(151) 25/09/2019

на погон, педали, педала со интегриран
мерач на моќност, плочки за педали,

(210) TM 2018/1129

(220) 12/11/2018
(181) 12/11/2028

корпички за педали (клипсери), рачки на
сопирачки, сопирачки, сајли за сопирачки,

(450) 30/09/2019
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

влошки за сопирачки, фелни, ротори на
диск сопирачки, пакни за сопирачки,

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR , TR

тркала, гуми, внатрешни гуми, жици за

(740) Друштво за застапување од областа

тркала (шпици за тркала), навртки за
шпици на тркала (нипли за тркала), средни

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

осовини, цевки за седла, делови за
склопување на рамки и вилушки

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

амортизери, управувачи (волани), носачи
на управувач за велосипеди (стем за
велосипеди), рачки на волани, рогови на
волани, носачи на седла, седла,
индикатори за брзина на велосипеди,

(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на
жолта

електрични мотори за велосипеди,
прекинувачи за велосипеди
(111) 27660

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1124

(220) 09/11/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; слатки;
крекери; наполитанки; торти; тартови;
десерти, имено пекарски десерти, десерти

(181) 09/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) IFFCO ITALIA S.R.L. Via Volterra, 9,
20146, Milano, IT

базирани на брашно и чоколадо, мус
десерти, замрзнати десерти; сладоледи;
мраз за јадење

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

(111) 27603

(151) 25/09/2019

(540)

(210) TM 2018/1143

(220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028

(450) 30/09/2019
(732) Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
(591) сина, жолта и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29 млеко, млечни производи, крем,

Qatar National Bank

крем за готвење, маргарин, путер,
растителни масти за храна, шантили крем

(551) индивидуална
(510, 511)

(Chantilly cream), крем на растителна база
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кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена
(551) индивидуална
(111) 27602

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1144

(220) 15/11/2018

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено

(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Qatar National Bank P.O. Box 1000

банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена

Doha, QA

(111) 27599

(151) 25/09/2019

(740) Друштво за застапување од областа

(210) TM 2018/1146

(220) 15/11/2018

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(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) црна, бела и сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,

банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена
(111) 27600

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1145

(220) 15/11/2018

имено монетарна размена

(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA

(111) 27649

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1147

(220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(300)
(732) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,

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

Kucukcekmece, Istanbul, TR

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

Progast

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27627

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1149

(220) 15/11/2018

(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) ЛИОН ДОО ул. “Ленинова“ бр. 1,

(591) бела, жолта и црвена

2200, Св. Николе, MK

кл. 29 месо и производи од месо, живина
и производи од живина, дивеч и производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

од дивеч, колбаси и производи од колбаси,
риба и производи од риба, морска храна
(што не е жива) и производи од истата,
мекотели и ракови (што не се живи) и
производи од истите, екстракти од месо,
екстракти од риба, екстракти од живина,
екстракти од дивеч и екстракти од
зеленчук, овошје и зеленчук, исто и
маринирано благо и/или кисело,
конзервирано овошје и зеленчук, пулпа од

(591) бела, светло и темно виолетова,
розова, жолта, црвена, кафена, црна, сина

овошје и зеленчук, сите видови на
производи од компир (вклучени во оваа

(551) индивидуална
(510, 511)

класа), сите горе споменати стоки исто
така конзервирани, готвени, сушени и/или

кл. 30 производи од тесто и слатки,
бисквити, бонбони, вафли, обланди,

замрзнати; деликатеси од риба, особено

кроасани, какао, какао крем, колачиња,

маринирани харинги, филети од харинги
наполнети со кисели краставички, пржени

чоколадо, чоколадни бонбони, флипс,
подготовки од жита, корнфлекс

харинги, сирови млади харинги, јагленар
во масло, чаден лосос, чадени рибини

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови

филети, кавијар, ракчиња и месо од
ракови во саламура и/или сос;

(111) 27653

(151) 25/09/2019

предјадења, во суштина составени од

(210) TM 2018/1150

(220) 16/11/2018

месо и/или риба и/или морска храна и/или
живина и/или дивеч и/или колбаси и/или

(181) 16/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

зеленчук и/или овошје и/или сирење
(вклучено во оваа класа); салати базирани

DE

на месо, риба, живина, дивеч, колбаси,
морска храна, зеленчук и/или овошје;

(740) Друштво за застапување од областа

полупроцесирани оброци, оброци спремни

на индустриската сопственост ЖИВКО

за сервирање и замрзната храна, особено
224

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

исклучително или во суштина што се

преливање на овошни торти, стабилизатор

содржи од месо, риба, живина, дивеч,

за шлаг, печива со вкусови и ароми за

морска храна, компири, процесирани
овошја, зеленчуци и/или сирење (вклучено

торти поинакви од есенцијални масла,
шеќерни трошки, марципан, марципан

во оваа класа); желеа, џемови,
мармалади, овошна каша и други слатки

маса, нугат, обланди кои се печат, ванила
и ванилин шеќер, ванилини стапчиња;

намази (овошни производи); процесирани
бадеми, процесирани јаткасти плодови

пченкарен скроб, сос за згуснување;
пудинг, прашок за лравење крем; оброци

или сите видови на мешавина од јаткасти

од тестенини во било кој вид, исто така и

плодови, исто така со сушени овошја;
ужинки базирани на компири кои се

готови за сервирање и /или длабоко
замрзнати; слатки оброци спремни за

вклучени во оваа класа, особено чипс од
компири и стапчиња од компири; масла и

сервирање базирани на тестенини, ориз
и/или интегрални производи, особено

масти за јадење, маслиново масло; јајца,
млеко и млечни производи (вклучени во

пудинг од ориз, семолина пудинг,
палачинки Kaiserschmarrn (исецкани и

оваа класа); десерти базирани на јогурт,

зашеќерени палачинки со суво грозје); сол,

сурутка, крем, млеко и/или овошја; супи,
чорби, подготовки за супа, гулаши, исто

сенф; мајонез, ремулада, песто, кечап;
оцет, сосови (зачини), преливи за салати;

така спремни за сервирање; свежи овошја
и зеленчук, сечени и во форма на салати

зачини, екстракти од зачини, сушени и
замрзнати сушени билки за зачинување;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и

пици и пици производи; тестенини, исто
така и спремни за сервирање и/или

житни производи, житарки, мусли и

длабоко замрзнати; отворени сендвичи,

интегрални производи; напитоци од кафе,
напитоци од чај, напитоци од какао и

отворени округли лепчиња и отворени
багети; суши; салати базирани на ориз

напитоци од чоколадо; подготовки од кафе
и какао за правење алкохолни и

и/или тестенини; полу процесирани
оброци, оброци спремни за сервирање и

безалкохолни пијалоци; ароми за
прехамбени производи; леб и производи

замрзната храна, особено исклучиво или
во суштина што се содржат од тестенини

од леб, печива и слаткарски производи;

и/или ориз и/или интегрални производи

слатки и бонбони (исто користејќи
хранливи засладувачи), чоколадо и

и/или печива и/или слаткарски производи
(вклучени во оваа класа); пити

чоколадни стоки, чоколадни бонбони, мраз
што се јаде; мед, меласа; инстант

кл. 31 свежи овошја и зеленчук; свежи
јаткасти плодови од сите видови и бадеми;

мешавини за правење на сите видови на
кнедли; инстант теста, особено тесто за

риба, мекотели и ракчиња (живи)
кл. 32 пива; минерални и газирани води и

кнедли, тесто од квасец, надуена смеса;

други безалкохолни пијалоци; овошни

состојки за печење, особено прашок за
печиво, квасец, преливи, чоколадни

пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други
подготовки за правење пијалоци

преливи за преливање на слаткарски
производи, печива и пралине и за

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива)

подготвување филови за слаткарски
производи, печива и пралине; желе за

(111) 27654

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1151

(220) 16/11/2018
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(740) Друштво за застапување од областа

(181) 16/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE

на индустриската сопственост ЖИВКО

(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

BATURRICA

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво);
вина, пенливи вина

EMOTIONALI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки, особено слаткарски

(111) 27628

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1161

(220) 16/11/2018

производи, чоколадо, чоколадни
производи, долготрајни печива, мраз
(111) 27651

(151) 25/09/2019

(181) 16/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE

(210) TM 2018/1153

(220) 16/11/2018

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

(181) 16/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

Куманово
(540)

DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 29 месо и колбаси, производи од месо

(540)

и сувомеснати производи, конзервирано

ANESSIA

месо и колбаси, желе од месо, месни
екстракти, оброци готови за послужување

(551) индивидуална
(510, 511)

кои првенствено се состојат од месо и/или
колбаси и/или производи од месо и/или

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво);
особено жестоки алкохолни пијалаци
(111) 27652

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1154

(220) 16/11/2018

сувомеснати производи и/или зеленчуци;
сите горенаведени производи исто така и
во конзервирана состојба

(181) 16/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(111) 27629

(151) 25/09/2019

(210) TM 2018/1162

(220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028

(450) 30/09/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE

DE
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

печиво, сода бикарбона (за печење);

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

зачини и мешавини од зачини; намирници

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

за ароматизирање, вклучени во оваа
класа, ароми од агруми, освен етерични

(540)

масла, наменети за печење; пекарски
мешавини, мешавини за правење на леб,

Castello

фондан (паста за торти); тестенини;
печива и слатки; леб и производи од леб,

(551) индивидуална
(510, 511)

презла и лебни трошки; колачи, торти;

кл. 29 сите видови на состојки за печење,
кои се вклучени во оваа класа, кандирано

кондиторски производи; пудинзи, прашок
за пудинг, состојки за правење на десерти

овошје, кандирани цреши, суво грозје, суво
грозје од сорта султана, кандирана кора од
портокал и кандирана кора од лимон;
подготвени бадеми и јаткасти плодови од
сите видови; рендан кокос (кокосово

(111) 27550

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1172

(220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028

(450) 30/09/2019
(732) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје ул.
Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK

брашно); готови полнења за печење, кои
во главно се состојат од семе од афион,
јаткасти плодови, бадеми, кокосово

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

брашно и/или овошје; желатин (за
исхрана); мелено семе од афион;

(540)

намирници за ароматизирање, кои се
вклучени во оваа класа, имено, кора и/или
пулпа од агруми, вклучително во сушена
или дехидрирана форма; конзервирано и
варено овошје и зеленчук
кл. 30 брашно и производи направени од
житарки; шеќер; сол; какао; скроб за
исхрана, компиров скроб, пченкарен скроб;
сврзувачки агенси за сосови, сос во прав;
сите сите видови на состојки за печење,
вклучени во оваа класа, имено глазури за

(591) бела, портокалова, кафена, црна,
розева

торти, преливи, премази, препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

зацврстување на изматен шлаг крем,
ароми и есенции за печење, шеќерен

кл. 30 сендвичи, донер
кл. 43 ресторани, ресторани со

прелив, марципан, смеси од марципан,
слатки од јаткасти плодови, обланда,

самопослужување

ванила и ванилин шеќер, ванилини
стапчиња; мед, меласа; чоколадо и
производи од чоколадо, чоколадни
преливи, листови од чоколадо, гранули и
снегулки од чоколадо; чоколадни украси за

(111) 27604

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1208

(220) 29/11/2018
(181) 29/11/2028
(450) 30/09/2019

торти и слатки; квасец; нараснувачки
агенси за печење, особено прашок за
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(732) НЕТ-БИТ ДОО Партизански

кл. 42 софтвер како услуга [ЅааЅ];

Одреди бр. 18А, кат 3, 1000, Скопје, MK

изработка на компјутерски програми;

(540)

осовременување на компјутерските
програми; изнајмување компјутерски
програми; одржување компјутерски
програми; анализа на компјутерски
системи; програмирање компјутерски
системи; умножување компјутерски

(591) сина и бела
(551) индивидуална

програми; инсталирање компјутерски
програми конверзија на компјутерски
програми и податоци, освен физичка

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски програми [софтвер што може

конверзија; советување за компјутерски
програми; следење компјутерски системи

да се симнува од интернет]; компјутерски
програми, снимени; компјутерски

со далечински пристап; надгледување
компјутерски системи заради откривање

оперативни програми, снимени; апликации
за компјутерски софтвери, што можат да

дефекти; надгледување компјутерски
системи заради откривање неовластен
пристап или повреда на податоци;

се преземат
кл. 35 собирање информации во
компјутерските бази на податоци;

обновување комјутерски бази на податоци;
компјутерско програмирање; изнајмување

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци;

веб [интернет] сервери; услуги за заштита
на компјутери од вируси; советување во

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; ажурирање и

врска со информатичка технологија;
хостирање сервери;
чување резервни копии на податоци

одржување податоци во компјутерски бази
на податоци; ажурирање и одржување
информации во регистри; аутсорсинг

надвор од мрежата; електронско
зачувување податоци; услуги на

услуги [поддршка на бизниси];
професионално бизнис консултирање

надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни

кл. 37 компјутерски хардвер
(инсталирање, одржување и поправање на

услуги од областа на компјутерската
технологија;
креирање и дизајнирање за други на

компјутерски хардвер)
кл. 38 комуникација со помош на
компјутерски терминали; обезбедување

индекси на информации засновани на
Интернет [услуги на информатичка

пристап до бази на податоци;
комуникација со помош на мрежи со

технологија];консултации за безбедноста
на Интернет; консултации за безбедност

оптички кабли; изнајмување модеми;
изнајмување телекомуникациска опрема;

на податоци; електронско нагледување на
податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитет преку

обезбедување телекомуникациски врски
на глобалната компјутерска мрежа;
обезбедување кориснички пристап на

Интернет; услуги на кодирање податоци;
истражување и развој за други;

глобалната компјутерска мрежа
[провајдери на услуги];

советодавни услуги од областа на
телекомуникациските технологии;

проток на податоци;
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електронско надгледување на користење

пристап до бази на податоци;

кредитни картички заради откривање

комуникација со помош на мрежи со

измами преку Интернет; давање простор
за веб [интернет] страници; обработка во

оптички кабли; изнајмување модеми;
изнајмување телекомуникациска опрема;

облак [Cloud computing]

обезбедување телекомуникациски врски
на глобалната компјутерска мрежа;

(111) 27605

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1209

(220) 29/11/2018

обезбедување кориснички пристап на
глобалната компјутерска мрежа

(181) 29/11/2028

[провајдери на услуги];

(450) 30/09/2019
(732) НЕТ-БИТ ДОО Партизански

проток на податоци;
кл. 42 софтвер како услуга [ЅааЅ];

Одреди бр. 18А, кат 3, 1000, Скопје, MK

изработка на компјутерски програми;
осовременување на компјутерските

(540)

програми; изнајмување компјутерски
програми; одржување компјутерски
програми; анализа на компјутерски
системи; програмирање компјутерски
системи; умножување компјутерски

(591) сина и бела
(551) индивидуална

програми; инсталирање компјутерски
програми конверзија на компјутерски

(510, 511)

програми и податоци, освен физичка
конверзија; советување за компјутерски

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски програми [софтвер што може

програми; следење компјутерски системи

да се симнува од интернет]; компјутерски
програми, снимени; компјутерски

со далечински пристап; надгледување
компјутерски системи заради откривање

оперативни програми, снимени; апликации
за компјутерски софтвери, што можат да

дефекти; надгледување компјутерски
системи заради откривање неовластен

се преземат

пристап или повреда на податоци;
обновување комјутерски бази на податоци;

кл. 35 собирање информации во
компјутерските бази на податоци;

компјутерско програмирање; изнајмување

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци;

веб [интернет] сервери; услуги за заштита
на компјутери од вируси; советување во

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; ажурирање и

врска со информатичка технологија;
хостирање сервери;

одржување податоци во компјутерски бази

чување резервни копии на податоци
надвор од мрежата; електронско

на податоци; ажурирање и одржување
информации во регистри; аутсорсинг

зачувување податоци; услуги на

услуги [поддршка на бизниси];
професионално бизнис консултирање

надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни

кл. 37 компјутерски хардвер
(инсталирање, одржување и поправање на

услуги од областа на компјутерската
технологија;

компјутерски хардвер)

креирање и дизајнирање за други на
индекси на информации засновани на

кл. 38 комуникација со помош на
компјутерски терминали; обезбедување
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Интернет [услуги на информатичка

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

технологија];консултации за безбедноста

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

на Интернет; консултации за безбедност
на податоци; електронско нагледување на

(540)

податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитет преку
Интернет; услуги на кодирање податоци;
истражување и развој за други;

(591) црвена, бела, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

советодавни услуги од областа на
телекомуникациските технологии;
електронско надгледување на користење

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може да си симнува од интернет);

кредитни картички заради откривање
измами преку Интернет; давање простор

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски
софтвер

за веб [интернет] страници; обработка во
облак [Cloud computing]
(111) 27582

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1210

(220) 30/11/2018

кл. 42 изнајмување компјутерски
програми; програмирање компјутерски
системи; советување за компјутерски
програми; одржување на компјутерски

(181) 30/11/2028
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за услуги, трговија и
производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ

програми; инсталирање компјутерски
програми
кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми (правни услуги)

МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица
ул. Маврово бр. 11, Струмица, MK
(740) Александар Митов Бул. Партизански
Одреди 131/25, Скопје
(540)

(111) 27574

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1219

(220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа -

FYBROGEL
(551) индивидуална

Поликлиника од примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК

(510, 511)
кл. 31 растителни семиња;зрнеста храна

Струмица ул. Младинска бр. 277,
Струмица, MK

[жита]

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
(111) 27575

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1218

(220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК
Струмица ул. Младинска бр. 277,

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

Струмица, MK

230

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски

може да си симнува од интернет);

програми (правни услуги)

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

(111) 27580

(151) 16/09/2019

софтвер
кл. 42 изнајмување компјутерски

(210) TM 2018/1221

(220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028

програми; програмирање компјутерски
системи; советување за компјутерски

(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа -

програми; одржување на компјутерски

Поликлиника од примарната

програми; инсталирање компјутерски
програми

здравствена заштита ЕНДОМАК
Струмица ул. Младинска бр. 277,

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми (правни услуги)

Струмица, MK

(111) 27579

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1220

(220) 03/12/2018

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(181) 03/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарната

(591) црвена, бела, сина
(551) индивидуална

здравствена заштита ЕНДОМАК
Струмица ул. Младинска бр. 277,

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми (софтвер што

Струмица, MK

може да си симнува од интернет);

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

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

(540)

софтвер
кл. 42 изнајмување компјутерски
програми; програмирање компјутерски
системи; советување за компјутерски
програми; одржување на компјутерски

(591) црвена, бела, сина

програми; инсталирање компјутерски
програми

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми (правни услуги)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може да си симнува од интернет);
апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски
софтвер

(111) 27554

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1255

(220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) EWOPHARMA AG Vordergasse 43
CH-8200 Schaffhausen, CH

кл. 42 изнајмување компјутерски
програми; програмирање компјутерски
системи; советување за компјутерски
програми; одржување на компјутерски
програми; инсталирање компјутерски

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

програми
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(540)

(591) сина, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,

кл. 36 услуги на обработка на финансиски
трансакции; електронска обработка и

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

пренос на податоци за плаќање на сметки
за корисниците на интернет и
комуникациски мрежи; услуги за пренос на

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

електронски фондови; услуги за обработка
на трансакции со кредитни картички,

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

дебитни картички и поклон картички;
услуги на комерцијалисти, имено, услуги

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

на обработка на платежни трансакции;
обезбедување електронски мобилни
платежни услуги за други; финансиски

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

услуги; услуги на обработка на плаќања;
услуги на финансиски трансакции;

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

олеснување и организирање на
финансирање и дистрибуција на собирање

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиење
(111) 27581

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1256

(220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028

средства и донации; онлајн хуманитарни
услуги за собирање средства и услуги на
финансиски донации

(450) 30/09/2019
(732) Facebook, Inc 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025, US

(111) 27571

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1263

(220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

Скопје, MK

(540)
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(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(540)

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) жолта, зелена, кафена, бела,
црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и крем банани

(591) жолта, зелена, сина, кафена, бела,
црвена, златна

(111) 27572

(151) 16/09/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1264

(220) 11/12/2018

кл. 30 слатки и крем банани

(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

(111) 27569

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1266

(220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(540)

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) жолта, зелена, кафена, бела,
црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и крем банани

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна

(111) 27570

(151) 16/09/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1265

(220) 11/12/2018

кл. 30 наполитанки (вафли)

(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019

(111) 27568
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(210) TM 2018/1267

кл. 30 наполитанки (вафли)

(220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(111) 27573

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1269

(220) 11/12/2018

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,

(540)

Скопје, MK
(540)

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,

кл. 30 наполитанки (вафли)

црвена, зелена, златна
(551) индивидуална

(111) 27586

(151) 16/09/2019

(210) TM 2018/1268

(220) 11/12/2018

(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(111) 27505

(151) 20/09/2019

(210) TM 2018/1314

(220) 26/12/2018

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, MK

(181) 26/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) BOSNALIJEK d.d. Jukiceva 53,
71000, Sarajevo, BA

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

LYSODERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27567

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/82

(220) 21/01/2019
(181) 21/01/2029
(450) 30/09/2019
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(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

мраз

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

кл. 32 минерална и сода вода и други

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

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

препарати за производство на пијалоци

(540)

(111) 27565

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/114

(220) 24/01/2019

FUNIT

(181) 24/01/2029

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/09/2019
(732) Sanrio Company, Ltd. 1-6-1, Osaki,

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27560

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/106

(220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029

Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други
материи за перење; препарати за
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

чистење, полирање, триење и
нагризнување; немедицински сапуни;

(551) индивидуална
(510, 511)

парфимерија; есенцијални масла;
козметички производи и производи за

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,

лична хигиена без лекови; лосиони за коса

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

без лекови; немедицински средства за
чистење на заби; препарати за

производи, масла и масти за јадење

освежување на простор; препарати за
нокти; производи и препарати за нега и

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

чистење на коса и кожа; лепила за
козметички цели; лосиони после бричење;

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

антиперспиранти; антистатички препарати

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

за домаќинство; ароматици; квила кора за
перење; соли за бања; козметички
235

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

препарати за бањи; маски за убавина;

[мириси]; пемза; песок; шмиргла;

соли за белење; сода за белење; плавила

миризливо дрво; шампони за домашни

за перење алишта; спрејови за
освежување на здив; ленти за освежување

миленици; крем за чевли; лак за чевли;
восок за чевли; препрати за измазнување

на здив; хемикалии за осветлување на
боја за домаќинство [перење алишта];

[штиркање]; сапун за осветлување на
текстил; стирк глазура за перење алишта;

препарати за отстранување бои;
козметички комплети; козметички

препарати за сончање; марамици со
козметички лосиони; препарати за

препарати за слабеење; козметика за

отстранување лакови; восок за

животни; памучни стапчиња за козметички
цели; памучна волна за козметички цели;

депилација; восок за перење алишта;
восок за полирање; восоци за кожа;

козметички креми; креми за белеење на
кожата; креми за кожа; обезмастувачи;

препарати за депилација; желе [петролеј]
за козметички цели; украсни апликации за

полирање на протези; препарати за
чистење протези; дезодоранси за луѓе;

козметички цели; миризливи стапчиња
[джаков стапчиња]; мириси; хартија за

дезодоранси за животни и домашни

маснотии за кожи; хартија за чистење на

миленици; детергенти; козметички бои;
колоњска вода; тоалетна вода; бои за

лице; препарати за капење, не за
медицински цели, миризливи стапчиња за

коса; препарати за боење на коса; крем за
коса, гел за коса, шампони, средства за

простории
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,

омекнување на коса и препарати за
навлажнување на коса; парфеми; кармини;

геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,

креми и лосиони за кожа и лице; лажни

за вагање,за мерење, сигнализација,

нокти; лакови за нокти и лакови и
разредувачи за нив; препарати за заштита

откривање, тестирање, инспекција,
апарати и инструменти за спасување и

од сонце; препарати за белење
[деколоранси] за козметички цели; ароми

настава; апарати и инструменти за
спроведување, префрлување,

за торти [есенцијални масла]; млеко за
чистење за тоалетна употреба; козметика

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на

за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на

дистрибуцијата или употребата на

ткаенина [за перење алишт]; лажни
трепки; восок за подови; спреј за коса;

електрична енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренесување,

препарати за виткање на коса; белило за
перење; препарати за накиснување на

репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и преземени

алишта; штирак за алишта; лосиони за
козметички цели; шминка; пудра за

медиуми, компјутерски софтвер, празна
дигитална или аналогна снимка и

шминкање; препарати за шминкање;

медиуми; механизми за апарати кои

препарати за отстранување шминка;
маскара; течност за испирање на уста, а

работат на жетони; каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски

не за медицински цели; налепници за
нокти; препарати за нега на нокти;

периферни уреди; нуркачки костуми, маски
за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи,

козметички моливи; полир за мебел и под;
помади за козметички цели; потпури

штипки за нос за нуркачи и пливачи,
ракавици за нуркачи, апарат за дишење за
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подводно пливање; апарат за гасење

снимање звук; апарати репродукција на

пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен

звук; апарат за пренос на звук; кутии за

апарат; батерии; кутии за батерии;
полначи за батерии; двоглед; калкулатори;

очила; рамки за очила; наочари [очила];
очила за сонце; прекидачи, електрични;

камери, кинематографски камери, и
делови и додатоци за нив; леќи за камери;

штекери, електрични приклучоци;
магнетофони; телефонски апарати,

мерки за капацитет; анимирани цртани
филмови; касетофон; синџири за очила;

приемници, предаватели, жици; телескопи;
телевизии; телевизиски апарати;

кинематографски филм [изложени];

индикатори за температура; инсталации за

часовници [уреди за снимање на времето];
уреди за компакт дискови; компакт дискови

заштита од кражба, електрични;
термометри; термостати; видео касети,

[аудио-видео]; компакт дискови [меморија
само за читање]; компјутерски оперативни

касети за видео игри; видео снимки;
видеокасети; видео екрани; видео

програми, снимени; компјутерски
програми; компјутерски софтвер [снимен];

рекордери; текстуални процесори; видео
компакт дискови; дигитални разноврсни

компјутери; принтери за употреба со

дискови; видео компактен диск и

компјутери; контактни леќи; садови за
контактни леќи; апарат за обработка на

дигитални разноврсни дискови; аудио и
визуелни апарати со уреди за пеење;

податоци; мерки за шивачи; електрични
ѕвона за врата; електронски џебни

носители, носачи, кутии за аудио и видео
касети, компакт дискови, ласерски

преведувачи; апарати за гасење пожар;
филмови, изложени; аларми за пожар;

дискови, видео дискови и дигитални
разноврсни дискови; подлошки за

рефлектори [фотографија]; рамки за

глувчиња; телефони, безжични телефони,

фотографски слајдови; уред за
регулирање на топлина; џубокси; оптички

мобилни телефони, мобилни телефони и
делови, додатоци за нив; кутии или утроли

леќи; ваги за писма; појаси за живот;
пливки за спасување; елеци за спасување;

за мобилен телефон; пејџери, и делови и
додатоци за нив; кутии и футроли за

сплавови за спасување; брави,
електрички; електронски брави и клучеви;

пејџери; кеси, прекривки, футроли, носачи
и држачи за мобилни телефони и пејџери;

магнетни медиуми за податоци; магнетни

слушалки; ушни перничиња за слушалки;

кодирани картички; магнетни енкодери;
магнети; лупа; апарати, уреди и

слушалки; слушалки и микрофони /
звучници за употреба со мобилни

инструменти за мерење; микрофони;
микроскопи; неонски знаци; лаптоп

телефони; индикатори за повици за
телефони, мобилни телефони и пејџери;

компјутери; електронски пенкала;
фонографски плочи; фотокопири; џебни

електронски дневници; електрични
алармиа; аларми; читачи на бар-код;

калкулатори; апарати за проектирање;

барометри; интерфон; електрични

екрани за проектирање; радија; рекордери;
уред за далечинско управување; ленири

звучници; централни процесни единици
[процесори]; чипови [интегрални кола];

[мерила]; ваги; паметни картички [картички
со интегрирано коло]; детектори за чад;

хронографи [апарат за снимање на време];
компјутерски тастатури; компјутерски

штекери, приклучоци и други контакти;
апарат за снимање звук; дискови за

мемориски уреди; компјутерски периферни
уреди; акустични спојки; спојки [опрема за
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обработка на податоци]; оптички медиуми

компјутерски игри; софтвер за

за податоци; оптички дискови; дискови

компјутерски игри, снимен; компјутерски

[магнетни]; апарати за нуркачи; маски за
нуркачи; костуми за нуркање; електронски

софтвер, можност за преземање;
електронски изданија [за преземање];

табли за известување; електронски
пенкала [единици за визуелно

компјутерски програми [софтвер за
преземање]; компјутерски софтверски

прикажување]; врвци за очила; окуларни
инструменти; очила за сонце; факс

апликации, за преземање; емотикони за
преземање за мобилни телефони; лични

машини; филтри за употреба во

стерео систему; сателити за научни цели;

фотографија; флопи дискови; ленти за
чистење на главата [снимање];

потпирач за зглобови за употреба со
компјутери; дигитални фото рамки; ремени

хигрометри; интегрирани кола;
интеркомуникациски апарат; интерфејси

за мобилен телефон; држачи за мобилен
телефон; држачи адаптирани за лаптопи;

[за компјутери]; машини за фактурирање;
капаци за леќи; единици на магнетна

антенски капачиња за мобилен телефон;
футроли за паметни телефони; маски за

лента [за компјутери]; магнетни ленти;

паметни телефони; електронски кола и

лажички за мерење; метрономи;
микропроцесори; модеми; машини за

CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање
на автоматска програма за играње за

броење и сортирање пари; монитори
[компјутерски хардвер]; монитори

користење на електронски музички
инструменти; преносни медија плеери;

[компјутерски програми]; глувче [опрема за
обработка на податоци]; оптички влакна

преземање датотеки со слики; преземање
графики за мобилни телефони, музички

[влакна] [нишки за спроведување на

фајлови за преземање; тонови за

светлина]; оптичко стакло; оптички добра;
часовници за паркинг; агломер [мерни

преземање за мобилни телефони; DVD
плеери; глобален систем за

инструменти]; радиотелеграфски уреди;
радиотелефонски уреди; скенери [опрема

позиционирање [GPS]; УСБ флеш
драјвови; компјутерски дискови; лаптоп

за обработка на податоци];
полупроводници; слајдови [фотографија];

компјутери; диоди што емитуваат светлина
[LED]; органски диоди што емитуваат

ленти за снимање звук; апаратза

светлина [OLED]; уреди за заштита од

демагнетизирање за магнетни ленти;
телеграфски жици; телеграфи [апарат];

несреќи за лична употреба; заштитни
маски; ремени за мобилни телефони;

телепринтери; телепромптери;
телеграфски машини за чукање; апарати

компаси; електрични врски; покривки за
електрични приклучоци; дистрибутивни

за билети; предаватели
[телекомуникации]; уреди за пренесување

конзоли [електрична енергија]; комплети
за употреба на телефони без употреба на

[телекомуникација]; мерачи на вакум;

раце; противпожарно црево; прскалка за

видеотелефонии; аларми-свирче; спортско
свирче; чепиња за уши за нуркачи; мерачи

противпожарно црево; програми за игри за
домашни машини за видео игри; програми

на време за јајца; очила за спорт; маски за
нуркање; заштитни кациги за спорт;

за игри за машини за видео игри во
аркади; личен дигитален асистент;

навигациски апарати за возила [на
компјутери во возилата]; програми за

чепчиња за уши за пливање; соларни
батерии; таблет компјутери; дигитални
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камери; електронски читачи на книги;

иглички [накит]; украсни игли; прстени;

паметни телефони; паметни часовници;

статуи од благородни метали; брошеви за

паметни очила; системи за пратење на
активност за носење; паметни прстени;

вратоврски; часовници, рачни часовници и
делови за нив; ремени за рачни

стапови за селфи [рачни моноподи];
електронски интерактивни бели табли;

часовници, белезии за рачни часовници,
синџири за рачни часовници; кутии за

електрични и електронски единици за
ефекти за музички инструменти; аудио

рачни часовници; штоперици; орнаменти
[накит]; украсни игли, игли за вратоврска;

интерфејси; заштитни филмови

медали; привезоци за клучеви; привезоци

прилагодени за компјутерски екрани;
заштитни филмови прилагодени за

за клучеви со приспособување; синџири за
клучеви со приспособување; бижутерија;

паметни телефони; опрема за виртуелна
реалност; лабораториски роботи, роботи

синџири за клучеви и кутии за клучеви од
благородни метали и / или скапоцени

за настава, роботи за безбедносен надзор,
хуманоидни роботи со вештачка

камења; приврзоци; брезлетни[накит];
кутии за рачни часовници [презентација];

интелигенција; роботи за телеприсутност;

кутии за часовници; часовници и рачни

торби адаптирани за лаптопи; торби и
кутии за камери и фотографска опрема;

часовници, електрични; сончев саат;
дијаманти; накит за костуми; полу-

компјутери за носење, џојстици за
употреба со компјутери, освен за видео

скапоцени камења; уметнички дела од
благородни метали; аларми; линиски

игри, сопрема за виртуелна реалност,
паметни очила, батерии и полначи за

манжетни; украсни игли [игли за
вратоврска]; статуетки од благородни

електронски цигари; ракавици за податоци

метали; значки од благородни метали;

кл. 14 благородни метали и нивни легури
и шипки од благородни метали; кутии од

украси за чевли благородни метали;
трофеи [награди]; комеморативни

благородни метали; петлици за ракави од
благородни метали; брошеви за

штитови; амајлии; монистра за правење
накит, украсни игли за капи

вратоврски од благородни метали; игли за
вратоврски од благородни метали;

кл. 16 хартија, картон; печатени
материјали; книговезнички материјали;

уметнички дела од благородни метали;

фотографии; канцелариски материјали и

украсни игли од благородни метали;
украси за чевли од благородни метали;

канцелариски реквизити, освен мебел;
лепила за канцелариска или куќна

статуи од благородни метали; статуетки
од благородни метали; накит, скапоцени и

употреба; материјали што ги користат
уметници и материјали за цртање; четки

полу-скапоцени камења; имитација на
накит и украси; скапоцени камења;

за боја; материјали за обука и настава;
пластични обвивки, филмови и кеси за

хоролошки и хронометриски инструменти;

виткање и пакување; тип на печатач,

брошеви; синџири [накит]; украси за
привезоци за клучеви и привезоци за

блокови за печатење; календари, книги,
каталози, разгледници, постери, месечни

клучеви; украсни ситници; монети; значки,
имено медали и / или монети; петици за

изданија, печатени изданија, весници и
списанија; честитки; инструменти за

ракави; обетки; златени нишки; кутии за
скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани;

пишување; гумени печати; печати и
штембили [канцелариски материјал];
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подлоги за печати, подлоги за мастило;

обележувачи за книги; шкафови за

фото албуми; апарати за врамување на

канцелариски материјал; сликарско

уметнички слики, слики или фотографии;
сликарски штафелај; мрсна хартија за

платно; тетратки; дневници; досие
[канцелариски материјал]; блок за

кожа; држач за фотографии; мастила;
марамици, тоалетна хартија, хартиени

пишување; блок за белешки, хартија за
пиување; хартија за цртање, комплети за

салфетки за остранување на шминка;
хартиени бришачи; подметачи за јадење и

пишување; креди, црни табли, табли з
апостери; држачи за пасош; држачи за

подметачи за чаши од хатија или картон;

чековна книшка; ластици за канцеларија;

хартија за пакување, хартија за виткање и
материјали за пакување; водени бои што

слики; матрици; производи за бришење,
гуми за бришење, течности за бришење;

ги користат уметници; графички
репродукции, портрети; литографи;

електрични отворачи за писма; ноти; табли
за бришење; украси и декорации од

пенкала, моливи, наливперо, пенкала на
полнење; врвови за пенкала; држачи за

хартија и/или картон; хартиени марамици;
хартиени салфетки; хартиени кеси за

пенкала; дополнувања за пенкала и

ручек; картонски кофчези и куфери;

предмети за пишување; лово за моливи;
боички; мрсни боички; прибори за пенкала

боенки; извештаи; врзувачи за хартија;
џебни нотези; фломастери; книги;

и моливи; острилки; машини за острење
на моливи; спајалици; притискачи за

комплети моливи со црно олово; комплети
боички; ленири; подлоги за пишување;

хартија; игли за хартија, игли за цртање;
пастелни боички; пасти и лепаци за

тератки за автограми; спајалици
[канцелариски материјал]; хефталици

канцелариска или куќна употреба;

[канцелариски мачини]; ножици за селотејп

папиемаше; полици и кутии за хартија;
држаи за писма; отворачи за писма;

[кацелариски материјал]; знаци за
предупредување; уништувач на хартија;

селотејп и кутија за селотејп; материјали
за цртање, табли, оенкала и инструменти;

уништувач на ЦД за канцелариска и куќна
употреба; машини и апарати за

комплети за цртање; албуми за марки и
пари; кеси за канта за ѓубре; кеси за

пластифицирање; електричен апарат за
пакување со топлина за заштита за

отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за

документи и фотографии; држачи и и кутии

подароци; хартиени кеси; кеси за носење,
кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од

за визит картички; хартиени декорации за
кутии за ручек или храна; албуми;

хартија]; хартиени кеси за забава;
хартиени кеси за подароци; кеси за мраз,

хартиени и пластични кеси [коверти,
торбици], за пакување; папка; картонски

конусни хартиени кеси, пластични кеси за
сендвич; кеси з аготвење во микробранова

или хартиени кутии; карти; држачи и кутии
за печати и штембили; стрипови; компаси

печка, хартиени кеси за пазарење;

за цртање; хартиени ленти и картички за

хартиени кеси; пластични кеси за
пазарење, хартиени кеси за амбалажа;

снимање на компјутерски програми;
хартија за копирање [канцелариски

пластични кеси за амбалажа; пластични
кеси за пакување; хартиени кеси за

материјал]; течности за корекција
[канцелариски реквизити]; папки за

отпадоци; поставени кеси;коверти; хартија
за впивање; обележувачи за страни;

документи; штитници за прсти
[канцелариски реквизити]; знамиња [од
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хартија]; папки [кканцелариски материјал];

бришачи за чистење

папки за хартии; гумирана лента

кл. 18 кожа и имитација на кожа;

[канцелариски материјал]; хартиени
марамици; индекс картички; ленти за

животински кожи и делови од животински
кожи; куфери и торби; чадори, чадори за

мастило; заштитна обвивка за хартии;
етикети, не од текстил; мапи; музички

сонце и бастуни; камшици, узди и седло;
јаки, ремени и облека за животни; торби;

честитки; билтени; блок [кнацелариски
материјал]; кутии со би за употреба во

чанти; паричници, куфери, актовки,
футроли за клучеви, торбички; аташе

училишта; памфлети; уништувачи на

актовки; ранци; кеси за облека; торби за

хартија [за кнацелариска употреба];
држачи за моливи; поштенски марки;

купување; кожени врвци; кожени појаси за
рамо; ремени за седло, ремени за багаж;

налепници; хартиени салфетки; клинче з;
билети; ленти за машини за пишување;

стапови; кутии за картички [кутии за
хартија со белешки]; околувратници за

машини за пишување [електрични или неелектрични]; хартија за виткање

животни или домашни миленици; чипка
изработена од кожа или имитација на

[канцелариски материјал]; четки за

кожа; несесер; маска за животни; школски

пишување; креда за пишување; плочки за
пишување; прекривки [канцелариски

ташни; кожни ленти; рачки за куфер;
куфери; комплети за патување; патни

материјал]; хартиени прекривки за саксии;
ножици за хартија [канцелариски

ковчези; футроли за чадор; рачки за
чадор; рачки за бастуни за одење; ремени

материјал]; хартија за заштита; кеси за
готвење во микробранова печка; хартиени

за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и
футроли, од кожа или кожа и картон или

филтри за кафе; прирачници; везени

имитација на кожа; чанти; кожни ремени;

украси [шеми]; ножеви за хартија
[канцелариски реквизити]; хартиени

планински стапови; музички кутии;
мрежести кеси за шопинг; ранци; школски

чаршафи за маса; платнени чаршафи за
маса; хартиени или каротнски табли со

торби; вреќи за алати од кожа или
имитации на кожа [празни]; патни торби;

знаци; обележувачи на индекс картички;
пакувања хартија; налепници за

торби за игри; кеси, пликово и торбички од
кожа за пакување; прекривки за мебел од

пренозливи телефони; уметнички слики

кожа или имитации на кожа; рамки за

[слики], врамени и неврамени; хартиени
бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за

чанти; торби со ремени за носење
доенчиња; кошнички со тркала; футроли

документи за канцелариска употреба;
картонски кутии за шапки; уреди за рашно

за клучеви; торби за спорт; облека за
домашни миленици; ремени и торби со

етикетирање; пенкала за означување;
палети за боја; четки за боја; четки за

ремени за носење деца; прекривки за
животни; узди, ремени и оглавници за

сликари; бришачи за табли за пишување;

домашни миленици и животни; рамки за

Хuan хартија за сликање и калиграфија;
механички моливи; washi матрици за

чанта; кутии за визит-карти; рандселс
[јапонски школски чанти]; ремени за

украсување на храна и пијалоци; значки за
име [канцелариски реквизити], ленти за

водење деца, моторизирани куфери,
ознаки за багаж; кожа

баркод; сјај за канцелариски цели;
хартиени ознаки за багаж;; хартиени

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки;
облека за плажа; опрема за капење,
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костуми за капење; спортска облека;

играчки; мечиња; статуетки за играње и

водоотпорна облека; ракавици; ракавици

комплети за играње; гимнастички и

без прсти; ремени [облека]; облека за
деца, мажи и жени; облека за бебиња;

спортски предмети; топки за играње,
гумени топки и балони; празнични

пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња,
не од хартија; долна облека; облека за

декорации и украси; декорации и украси за
новогодишни елки; украси за забава;

спиење и пижами; бањарки; прерамки;
шапка; капи што се носат на глава;

играчки возила; електрични возила
[играчки]; даски за сурфање; сноуборд;

штитници за сонце; штитници што се носат

ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или

на глава; беретки; капи за капење и
туширање; муфови; штитници за уши од

заштитни потполнки за спортови игри;
воздушни пиштоли [играчки]; игри со

студ; штитници за нозе од студ, без
електрично греење; облеказа носење

табла; топки за игри; ѕвончиња за
новогодишна елка; топки за билијард;

околу врат, вратоврски, кравати, лептир
машни; чорапи, хулахопки, подвезици;

маси за билијард; коцки за градење
[играчки]; игри со табла; експлозивни

обувки, спортски обувки; влечки; обувки за

бонбони [новогодишни бонбони што

плажа; костуми за маскембал; заштитни
ракави; шамии; бандани [марами за околу

пукнуваат кога се отвораат]; чизми за
лизгање со лизгалки; апарати и

врат]; сандали за бања; влечки за капење;
чизми за скијање; чизми; прерамки за

машинерија за куглање; игри со градење;
свеќници за новогодишна елка; табли за

облека [трегери]; градници; кратки
панталони [за носење]; женска поткошула;

дама; дама [игра]; шах; шаховски табли;
новогодишна елка од синтетички

капути; манжетни; крзнени шалови;

материјали; држачи за новогодишна елка;

панделки за носење на глава [облека];
јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери

магионичарска опрема; огномет играчка;
кутии за коцки за играње; пикадо; коцки з а

[шемизет]; трикотажа [облека];
надворешна облека; наметки; панталони;

играње; кревети за кукли; облека за кукли;
куќи з акукли; соби за кукли; домино; табли

парки; пуловери; сандали; шалови; шамии;
маици; комбинезон [долна облека];

за игри; табли [игри]; тегови; штитници за
лакти [спортска опрема]; опрема за

заштитно одело; штитници за обувки;

вежбање [растегнувачи]; опрема за

чизми за спорт; спортски дресови; костуми;
костум за капење; маици со кратки ракави;

возење на саеми/панаѓури; шишиња за
храна за кукли; јадици; опрема за

панталони; долна облека; униформи;
елеци; костуми за скијање на вода; стегачи

рибарење; пераји за пливање; макари за
риболов; летечки дискови [играчки];

за раце [облека]; долна облека;
гимнастички чевли; корсет [долна облека];

автоматски игри; палки за игри; апарати за
игри; машини за видео игри; подвижни

облека за гимнастика; појаси за носење;

игри со екрани од течен кристал; машини

облека за велосипедисти; маски за
спиење; облека која содржи материи за

за видео игри за аркади; ташни за голф;
палки за голф; ракавици за голф; ракавици

слабеење; везена облека; штитници за
штикли за чевли

за игри и спорт; практични шеги; макари за
летала; летала; штитници за колена

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарати за видео игри; кукли; кадифени

[спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за
игри; марионети; театарски маски; маски
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за игри; мобили [играчки]; возила макети

преработки; конзервирано, сушено и

во размер; експлозивни каписли за забави,

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

игранки; заштитни потполнки [дел од
спортска опрема]; друштвени игри;

јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други
производи од млеко; јастиви масла и

ексползивни каписли [играчки]; пиштоли
играчки; топки за играње; тетараски кукли;

масти; бујон; бујонски концентрати; супа;
супени концентрати; путер; кавијар;

рекети; тропалки [за играње]; игри со
прстени; коњче за нишање; ролшуи; даски

сирење; млечни производи; прехранбени
производи направени од риба; храна

за едрење; скии; санки [спортска опрема];

подготвена од риба; матирано овошје;

лизгалки [предмети за играње]; меури од
сапуница [предмети за играње]; вртимушки

замрзнато овошје; овошни чипсови;
маргарин; мармалад; месни желеа; месо

[играчки]; даски за скокање [спортска
опрема]; статички велосипеди за вежбање;

конзервирано [конзервирано]; млечни
пијалаци; конзервирани печурки;

базени [ за играње]; базени на
надувавање; пераји за пливање; даски за

подготвени ореви; пасти [од џигер];
паштета [од џигер]; путер од кикирики;

пливање; мрежести ракавици за пливање;

кикирики, обработен; грашок, конзервиран;

игри на надувавање за базени; нишалки;
маси за пинг-понг; играчки за домашни

овошна кора; чипс; помфрит; мекици од
компири; салати; кисела зелка; колбаси;

миленици; скии за воа; играчки за
пливање, игри, спортови и активности

масло од сусам; препарати за правење
супа; супи; тофу; салати од зеленчук;

вовода; топки за плажа; мачини за забава,
автоматски и со парички; торби за скии и

препарати за супа од зеленчук; шлаг;
јогурт; инстант супа; инстант чорба;

даски за сурфање; бинго картички; мрежи

инстант пире од компир; инстант мисо

за пеперутки; карти за играње; конфети;
ролери со тркала во една редица;

супа; претходно подготвено јадење од
кари; претходно варена чорба со кари;

сложувалки; калеидоскопи; јарболи за
даски за едрење; мрежи за вадење

грицки; алги [за јадење]; преработено и
конзервирано месо, риба, живина и дивеч;

уловена риба за спортски риболовци;
возила играчки со далечинско; тркала за

сланина; препарати за правење бујон;
путер од чоколаден орев; сувомеснати

рулет; снежни топки; обувки за снег;

производи; крокети; кристализирани

јапонски карти за играње; елеци за
пливање; ремени за пливање; предмети за

овошја; риба, конзервирана; овошни
желеа; овошни салати; овошје,

капење и пливање; пловечки предмети за
пливање; водени крилја; мускули за

конзервирано; пченкарно масло;
маслиново масло за храна; суво грозје;

пливање; хартиени капи за забави;
апарати за боду билдинг; чипови за

доматно пуре; зеленчук, конзервиран;
риба и морски плодови [кои не се живи];

коцкање; грепкиза лотарија; макети во

преработени и конзервирани риби и

размер [играчки]; пачинко; апарати за
забава [за играње]; роботи играчки;

морски плодови; риба и морски плодови,
конзервирани; прехранбени производи

дронови [играчки]; катички за размена за
игри; шатори за играње; конзоли за видео

направени од / подготвени од морски
плодови за кулинарски цели; алгинати за

игри; џојстик за играње видео игри
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

кулинарски цели; конзервиран грав;
шејкови со млеко; пијалаци со млеко во
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кои преовладува млеко; ферментирана

равиоли; прополис за човечка исхрана;

храна од зеленчук [кимчи]; масло од

шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини,

сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани
алги; сурутка; алое вера подготвена за

резанки од тесто и вермикели; удон
[тестенини од јапонски стил]; суши;

човечка исхрана; преработена риба;
гнезда од птици за јадење; бактерии од

ванила; вафли; замрзнат јогурт
[слаткарски мраз]; переци; грицки на база

млечна киселина; млеко од бадеми
[пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки;

на пченица; мешавини за грицкање кои се
состојат од крекери, переци или готови

црева за правење колбаси; јакитори; јуба

пуканки; слатки со бадеми; ароматични

[тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба
или зеленчук]

препарати за храна; средства за
спојување смеси за сладолед [јастиви

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе;
ориз, тестенини и резанки од тесто;

мразови]; ролни леб; земички; колачи;
карамели [бонбони]; гума за џвакање, не

тапиока и саго; брашно и препарати
направени од житарици; леб, колачи и

за медицински цели; пченкарен оброк;
крекери; јастиви мразови; златен сируп;

слатки, чоколада; сладолед, шербет и

мраз, природен или вештачки; макарони;

други видови мраз за јадење; шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол,

марципан; мајонез; овесна каша; пиперка
[зачини]; пити; туршија; двопек; сол за

зачини, мирудии, ароматични мирудии;
оцет, сосови и други зачини; мраз

готвење; сендвичи; сос од домати; зачини;
шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони];

[замрзната вода]; бисквити; прашок за
торти; јастиви украси за колачи; ароми за

овошна пита; пченично брашно; преливи
за салата; сос за месо; сос за тестенини;

колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони;

готови јадења со резанки од тесто; грицки

чоколадо; чоколадни пијалоци со млеко;
пијалоци базирани на чоколадо; намази

врз основа на житарици; грицки врз основ
на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно

базирани на чоколадо; слатки за
украсување на новогодишни елки;

брашно; пченкарен оброк; овесни
снегулки; глукоза за кулинарски цели;

пијалоци од какао со млеко; производи од
какао; пијалоци на база на какао; кафе

високо протеински плочки со житарици;
оброк; десертен крем [слаткарски

пијалоци; ароми за кафе; мешавини и

производ]; овесна храна; паста од соја

препарати за употреба како замена за
кафе; пијалоци базирани на кафе;

[додаток]; пијалоци базирани на чај;
градинарски зачини, зачувани [зачини];

колачиња; пуканки; пченкарни снегулки;
сладолед; кари [зачин]; крем од јајца;

глутенски адитиви за кулинарски цели;
овошни сосови; преработени семиња за

житни снегулки; ароми, освен етерични
масла; слатки од мраз; овошни желеа

употреба како зачини; рамен [аапонски
јадење врз основа резанки од тесто];

[слаткарски производи]; тесто со ѓумбир;

грицки од сирење; ѕепбеј [крекери од

сируп; инфузии, не медицински; кечап;
слатки; пастили [слаткарски производи];

ориз], бомбони за освежување на здивот
кл. 35 големопродажба и малопродажба и

пити со месо; маринади за месо, за
домаќинство; палачинки; пастили

нарачки пошта, кои се однесуваат на
продажба на материјали за забава и

[кондиторски производи]; колачи; паштета
[колачи]; црн пипер; пици; пудинзи;

празнични декорации и украси, сапуни,
парфимерија, есенцијални масла,
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козметика, лосиони за коса, производи за

за торти и колачи, тостери, печки, кујнски

нега на коса, тоалетни производи,

прибор, прибор и садови за служење или

средства за чистење на заби, средства за
лична хигиена; големопродажба,

складирање на храна и / или пијалоци;
големопродажба, малопродажба и нарачки

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на средства за чистење,

по пошта за продажба на стапчиња за
јадење, инструменти за сечење, порцелан,

средства за полирање и абразивни
средства, супстанции за перење, прибор

предмети од порцелан, кристал, емајл,
прибор од сребро, стакларија, предмети

за маникир, препарати за нега на нокти,

од теракота, керамика; големопродажба,

лак за нокти, боја за нокти; вештачки
нокти; Големопродажба и малопродажба и

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на фен за коса, ламби, абажури

нарачки по пошта, кои се однесуваат на
продажба на супстанции за диета, храна

за ламби и делови и додатоци за нив;
големопродажба, малопродажба и нарачки

за бебиња, санитарни препарати, свеќи,
фитили, стапчиња за палење, мазива,

по пошта за продажба на детски колички,
балони, велосипедски свирки, часовници и

лубриканти, масла за бои;

рачни часовници и додатоци и делови и

големопродажба и малопродажба и
нарачки по пошта, кои се однесуваат на

опрема за нив; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за

продажба на прибор за јадење, садови,
комплети за маникир, инструменти за

продажба на накит и имитација на накит,
украси [накит], легури од скапоцени

бричење, жилети, машини и машински
алати за кујни или за домаќинство, рачни

метали, кутии од благородни метали;
големопродажба, малопродажба и нарачки

алати; големопродажба, малопродажба и

по пошта за продажба на манжетни

нарачки по пошта на филмови, камери,
фото дискови, видеорекордери, аудио и

благородни метали, копчи за вратоврски
од благородни метали, иглички од

визуелни производи, аудио и видео ленти,
записи и дискови, инструменти и апарати

благородни метали; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за

за снимање, пренесување и / или
репродукција на звуци и / или слики,

продажба на уметнички дела од
благородни метали, украсни игли од

телевизори,каетофорни и / или

благородни метали, украси за чевли од

рекордери,плеери за видео касети и / или
дискови и / или рекордери, радио;

благородни метали, статуи од благородни
метали, статуетки од благородни метали;

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на телефони,

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на музички кутии,

безжични телефони, мобилни телефони,
футроли за мобилни телефони, украси и

музички инструменти, слики, фотографии,
канцелариски материјал; големопродажба,

ремени за телефони, индикатори за

малопродажба и нарачки по пошта за

повици, машини за пресметување,
калкулатори; големопродажба,

продажба на хартиени кеси за отпадоци,
хартиени салфетки за отстранување на

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на електронски и компјутерски

шминка, хариени покривки за саксии,
хартиени ленти, филтри за кафе;

игри, кинематографски филмови, светла,
вентилатори, прибор за готвење, калапи

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на хартиени крпи за
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лице, детски хартиени салфетки, пакети

кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери,

хартија, хартиени обележувачи за книги;

четки, предмети за чистење;

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на тоалетна

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на очила, рамки за

хартија, хартиени салфетки, хартиени
марамчиња, картонски или хартиени,

очила и очила за сонце и кутии и додатоци
за нив, текстил и текстилни производи,

хартиени салфетки, и хартиени
марамчиња; големопродажба,

постелнина постелнина, и чаршафи за
маса, подлоги за маса, мебел,

малопродажба и нарачки по пошта за

галантерија, марамчиња;

продажба на бои и материјали за
уметници, четки за бои, инструменти за

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на облека, обувки и

пишување; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за

капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки,
чипка и вез, штипки и украси за коса,

продажба на печатени материјали, книги,
весници, списанија и месечни изданија,

трегери, украси за чевли, украси шапки,
патенти и патенти за закопчување, теписи,

честитки и новогодишни честитки;

ќилими и простиркии; големопродажба,

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на карти за играње,

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на играчки, игри и предмети за

материјали за амбалажа и пакување;
големопродажба, малопродажба и нарачки

играње, кукли, статуетки, спортски
производи, украси за новогодишни елки;

по пошта за продажба на рамки и
штандови за слики, лепила за

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на храна и

канцелариска или куќна употреба;

пијалаци, слатки, цветни производи,

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на украси од кожа

ќибрити, пури, цигари и производи за
пушачи; рекламирање; организирање

или имитација на кожа за мебел, кутии од
кожа или имитација на кожа, футролли за

изложби и саеми за комерцијални или
рекламни цели; објавување на текстови за

клучеви од кожа или имитација на кожа;
големопродажба, малопродажба и нарачки

публицитет; промоција на продажбата [за
другите]; рекламни агенции; бизнис

по пошта за продажба на кутии од кожа

менаџмент на изведувачите; агенции за

или имитација на кожа, ремени за животни
од кожа или имитација на кожа, ленти од

увоз-извоз; собирање на информации во
компјутерски бази на податоци; директно

кожа или имитација на кожа, ремени од
кожа или имитација на кожа и прекривки за

рекламирање по пошта; бизнис менаџмент
на хотели; маркетиншко истражување;

мебел од кожа или имитација на кожа;
големопродажба, малопродажба и нарачки

надворешно рекламирање; регрутирање
на персонал; агенции за публицитет;

по пошта за продажба на кеси и багаж,

радио рекламирање; телевизиско

чанти и паричници, чадори, бастуни за
одење; големопродажба, малопродажба и

рекламирање; интернет рекламирање на
компјутерска мрежа; услуги за јавни

нарачки по пошта за продажба на мебел,
огледала, закачалки и штипки, кутии и

набавки за други [купување стоки и услуги
за други бизниси]; изнајмување рекламно

садови, плочки за имиња, мали предмети
за дома, прибор за домаќинство или

време на комуникациски медиуми;
канцелариски машини и опрема за
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изнајмување; изнајмување на автомати;

забава, рекреација, спорт и култура;

рекламирање по пошта; комерцијалн

телевизиска и радио забава; производство

лиценцирање на стоки и услуги на други;
комерцијални информации и совети за

на радио и телевизиски програми;
филмска и видео продукција; изнајмување

потрошувачите [продавница за совети за
потрошувачи]; демонстрација на стоки;

на кинематографски филмови, филмови,
видео ленти, ласерски дискови, видео

маркетинг; презентација на стоки на
комуникациски медиуми, за

дискови и дигитални разноврсни [видео]
дискови; изнајмување на звучни снимки;

малопродажба; производство на рекламни

изнајмување на сценографија; детски

филмови; односи со јавноста; публицитет;
изнајмување на материјал за публицитет;

градинки; клубови и салони опремени со
аудио и визуелни апарати со уреди за

изнајмување на рекламен простор;
изнајмување на фотокопирни машини;

пеење; соби и салони за игри;
организирање избори за убавина; циркуси;

изнајмување на канцелариски машини и
опрема; промоција на продажбата за

курсеви за кореспонденција; услуги на
забавувачи; организирање изложби за

други; уредување на излози; промовирање

културни или образовни цели; игри;

на стоки и услуги на други преку издавање
на трговски марки; телефонски маркетинг

тренинг за гимнастика; обезбедување
објекти за музеи [презентација, изложби];

[телемаркетинг]; спроведување на
програми за оние кои патуваат често со

оперативни лотарии; оркестарски услуги;
планирање на забави [забава]; услуги за

авион; финансиска ревизија; услуги за
односи со медиумите; корпоративни

пишување сценарио; театарски претстави;
зоолошки градини; електронско

комуникациски услуги; изнајмување

издаваштво; услуги за игри обезбедени

канцелариска опрема во колективни
објекти

онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување
[знаковен јазик]; стручно насочување

кл. 41 забава; забавни активности;
забавни паркови, тематски паркови;

[совет за образование или обука];
микрофилмување; услуги за компнирање

аркадни услуги; образовни услуги;
организирање, производство и

музика; ноќни клубови; фотографија;
филмска продукција на видео ленти;

презентација на шоу програми, концерти,

обезбедување караоке услуги;

претстави во живо, театарски претстави,
изложби, спортски натпревари, спортски и

обезбедување електронски изданија на
интернет [не може да се преземе];

културни активности; музички сали; кино;
кино услуги; кабарети; филмски студија;

објавување електронски книги и списанија
на интернет; снимање на видео

дискотеки; клубови; објавување книги,
текстови, списанија, весници и месечни

материјали; куглани; обезбедување на
фитнес објекти во областа на бејзбол;

списанија; библиотекарски услуги;

обезбедување затворени бејзбол полиња;

обезбедување објекти за забава, изложби,
концерти, шоу програми, претстави,

забава во природата на бејзбол [игри];
прикажување филмови на интернет;

спортски активности, игри, рекреативни и
културни активности; здравствени клубови;

услуги за забава, имено, обезбедување на
интерактивни електронски игри преку

услуги за летни кампови; обезбедување на
информации во врска со образование,

компјутерски мрежи; обезбедување
привремена употреба на интерактивни
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игри кои не може да се преземат; услуги за

да се преземе; обезбедување на филмови,

здравствени клубови [обука за здравје и

кои не можат да се преземат, преку услуги

фитнес]; филмска продукција, освен
рекламни филмови; кино презентации;

за пренос на видео по барање;
обезбедување телевизиски програми, не

информации за образованието;
информации за забава; услуги за игри

може да се превземат, преку услуги за
пренос на видео по барање; филмска

обезбедени преку интернет од
компјутерска мрежа; изнајмување опрема

дистрибуција; образовни услуги
обезбедени од помошници за лица со

и апарати за игри; обезбедување објекти

посебни потреби; испит за корисниците да

за голф; обезбедување електронски
изданија на интернет, не може да се

се квалификуваат за пилоти; инженерски
услуги за звук за настани; услуги на

преземе; објавување на текстови, освен
рекламни текстови; обезбедување објекти

техничар за осветлување за настани;
филмска режија, освен рекламни филмови

за рекреација; информации за рекреација;
изнајмување на аудио и визуелна опрема;

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн во врска со нив;

изнајмување камкордери; изнајмување на

индустриска анализа и индустриски

кинематографски филмови; изнајмување
на апарати за осветлување за театарски

истражувачки услуги; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; надзор и

сцени или телевизиски студија;
изнајмување на филмови; изнајмување

архитектонски консултации; архитектонски
консултации; компјутерско програмирање;

филмски проектори и додатоци;
изнајмување радио и телевизиски апарати;

одржување на компјутерски софтвер;
изработка на градежни планови;

изнајмување на сценографијата;

советување за заштитата на животната

изнајмување спортска опрема, освен
возила; изнајмување спортски терени;

средина; индустриски дизајн; внатрешно
уредување; услуги за дизајн на амбалажи;

изнајмување станици; изнајмување на
сценографијата за сцени; изнајмување на

дизајнирање облека; графички дизајн;
временска прогноза; урбано планирање;

видео камери; изнајмување на видео
рекордери; изнајмување на видеокасети;

дуплирање на компјутерски програми;
дизајн на компјутерски софтвер;

изнајмување играчки; обука за животни;

инсталација на компјутерски софтвер;

практична обука [демонстрации]; превод;
организирање и спроведување на

консултантски услуги во областа на
компјутерски хардвер; конверзија на

работилници [обука]; услуги за забава,
имено, обезбедување на аудио и видео

податоци или документи од физички на
електронски носачи; креирање и

материјали, слики, телевизиски програми и
видео снимки преку интернет компјутерска

одржување на веб-страници за други;
конверзија на податоци на компјутерски

мрежа; обезбедување на слики, звук и

програми и податоци [не физичка

видео преку интернет мрежи; давање
информации за измислени ликови;

конверзија]; хостинг на компјутерски
сајтови [веб-страници]; cloud computing;

обезбедување на онлајн музика, не може
да се преземе; обезбедување на музика на

изнајмување на компјутери, советување за
компјутерски софтвер; анализа на

интенет, не може да се преземе;
обезбедување видеа на интернет, не може

компјутерски системи; дизајн на
компјутерски систем; советување за
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компјутерска технологија; дигитализација

електрични тостери, микробранови печки,

на документи [скенирање]; совеување за

плочи за загревање, апарати и прибор за

информатичка технологија [ИТ]; резервна
копија на податоци надвор од локацијата;

подготовка на храна и пијалок;
сместување за животни; обезбедување

обезбедување информации за
компјутерска технологија и програмирање

простор за кампови; изнајмување на
столици, маси, чаршави, стакларија;

преку веб-страница; софтвер како услуга
[ЅааЅ]; советување за изработка на веб

изнајмување на апарати за готвење;
изнајмување на апарати за вода за пиење;

страница; внатрешно уредување;

изнајмување простории за состаноци;

компјутерски и технолошки услуги за
обезбедување на компјутерски податоци и

изнајмување на привремено сместување;
изнајмување на шатори; изнајмување

лични и финансиски информации и за
откривање на неовластен пристап до

преносни објекти

податоци и информации; развој на
компјутерски платформи; дизајн на бизнис

(111) 27566

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/115

(220) 24/01/2019

картички; графички дизајн на промотивни

(181) 24/01/2029

материјали
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

(450) 30/09/2019
(732) Sanrio Company, Ltd. 1-6-1, Osaki,

пијалоци; привремено сместување;
ресторани, кафулиња, кафетерии, барови,

Shinagawa-ku, Tokyo, JP

хали со ресторани, кантини, угостителски
услуги; ресторани за самопослужување;

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

снек барови; коктел салони; украсување на
храна; украсување на торти; информации
и совети во врска со подготовката на
оброците; услуги на личен готвач;
обезбедување и резервирање на објекти
за привремено сместување и сместување,
хотели, мотели, пансиони и обезбедување
на информации во врска со нив; услуги
што се однесуваат на резервација на соби
во хотел од страна на туристички агенти

(551) индивидуална

или брокери; услуги за летни кампови
[сместување]; обезбедување објекти за

(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други

изложби; ресторани, кафулиња,
кафетерии, барови, хали со ресторани,

материи за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и

кантини и салони опременисо аудио и

нагризнување; немедицински сапуни;
парфимерија; есенцијални масла;

визуелни апарати со уреди за пеење;
услуги за згрижување деца; детски јасли;

козметички производи и производи за

туристички домови; бар услуги; уредување
на храна и пијалаци за свадби;

лична хигиена без лекови; лосиони за коса
без лекови; немедицински средства за

организирање на свадбени приеми [места
за одржување]; изнајмување на

чистење на заби; препарати за
освежување на простор; препарати за
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нокти; производи и препарати за нега и

препарати за отстранување шминка;

чистење на коса и кожа; лепила за

маскара; течност за испирање на уста, а

козметички цели; лосиони после бричење;
антиперспиранти; антистатички препарати

не за медицински цели; налепници за
нокти; препарати за нега на нокти;

за домаќинство; ароматици; квила кора за
перење; соли за бања; козметички

козметички моливи; полир за мебел и под;
помади за козметички цели; потпури

препарати за бањи; маски за убавина;
соли за белење; сода за белење; плавила

[мириси]; пемза; песок; шмиргла;
миризливо дрво; шампони за домашни

за перење алишта; спрејови за

миленици; крем за чевли; лак за чевли;

освежување на здив; ленти за освежување
на здив; хемикалии за осветлување на

восок за чевли; препрати за измазнување
[штиркање]; сапун за осветлување на

боја за домаќинство [перење алишта];
препарати за отстранување бои;

текстил; стирк глазура за перење алишта;
препарати за сончање; марамици со

козметички комплети; козметички
препарати за слабеење; козметика за

козметички лосиони; препарати за
отстранување лакови; восок за

животни; памучни стапчиња за козметички

депилација; восок за перење алишта;

цели; памучна волна за козметички цели;
козметички креми; креми за белеење на

восок за полирање; восоци за кожа;
препарати за депилација; желе [петролеј]

кожата; креми за кожа; обезмастувачи;
полирање на протези; препарати за

за козметички цели; украсни апликации за
козметички цели; миризливи стапчиња

чистење протези; дезодоранси за луѓе;
дезодоранси за животни и домашни

[джаков стапчиња]; мириси; хартија за
маснотии за кожи; хартија за чистење на

миленици; детергенти; козметички бои;

лице; препарати за капење, не за

колоњска вода; тоалетна вода; бои за
коса; препарати за боење на коса; крем за

медицински цели, миризливи стапчиња за
простории

коса, гел за коса, шампони, средства за
омекнување на коса и препарати за

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

навлажнување на коса; парфеми; кармини;
креми и лосиони за кожа и лице; лажни

кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање,за мерење, сигнализација,

нокти; лакови за нокти и лакови и

откривање, тестирање, инспекција,

разредувачи за нив; препарати за заштита
од сонце; препарати за белење

апарати и инструменти за спасување и
настава; апарати и инструменти за

[деколоранси] за козметички цели; ароми
за торти [есенцијални масла]; млеко за

спроведување, префрлување,
трансформирање, акумулирање,

чистење за тоалетна употреба; козметика
за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на

регулирање или контрола на
дистрибуцијата или употребата на

ткаенина [за перење алишт]; лажни

електрична енергија; апарати и

трепки; восок за подови; спреј за коса;
препарати за виткање на коса; белило за

инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики

перење; препарати за накиснување на
алишта; штирак за алишта; лосиони за

или податоци; снимени и преземени
медиуми, компјутерски софтвер, празна

козметички цели; шминка; пудра за
шминкање; препарати за шминкање;

дигитална или аналогна снимка и
медиуми; механизми за апарати кои
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работат на жетони; каси, уреди за

екрани за проектирање; радија; рекордери;

сметање; компјутери и компјутерски

уред за далечинско управување; ленири

периферни уреди; нуркачки костуми, маски
за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи,

[мерила]; ваги; паметни картички [картички
со интегрирано коло]; детектори за чад;

штипки за нос за нуркачи и пливачи,
ракавици за нуркачи, апарат за дишење за

штекери, приклучоци и други контакти;
апарат за снимање звук; дискови за

подводно пливање; апарат за гасење
пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен

снимање звук; апарати репродукција на
звук; апарат за пренос на звук; кутии за

апарат; батерии; кутии за батерии;

очила; рамки за очила; наочари [очила];

полначи за батерии; двоглед; калкулатори;
камери, кинематографски камери, и

очила за сонце; прекидачи, електрични;
штекери, електрични приклучоци;

делови и додатоци за нив; леќи за камери;
мерки за капацитет; анимирани цртани

магнетофони; телефонски апарати,
приемници, предаватели, жици; телескопи;

филмови; касетофон; синџири за очила;
кинематографски филм [изложени];

телевизии; телевизиски апарати;
индикатори за температура; инсталации за

часовници [уреди за снимање на времето];

заштита од кражба, електрични;

уреди за компакт дискови; компакт дискови
[аудио-видео]; компакт дискови [меморија

термометри; термостати; видео касети,
касети за видео игри; видео снимки;

само за читање]; компјутерски оперативни
програми, снимени; компјутерски

видеокасети; видео екрани; видео
рекордери; текстуални процесори; видео

програми; компјутерски софтвер [снимен];
компјутери; принтери за употреба со

компакт дискови; дигитални разноврсни
дискови; видео компактен диск и

компјутери; контактни леќи; садови за

дигитални разноврсни дискови; аудио и

контактни леќи; апарат за обработка на
податоци; мерки за шивачи; електрични

визуелни апарати со уреди за пеење;
носители, носачи, кутии за аудио и видео

ѕвона за врата; електронски џебни
преведувачи; апарати за гасење пожар;

касети, компакт дискови, ласерски
дискови, видео дискови и дигитални

филмови, изложени; аларми за пожар;
рефлектори [фотографија]; рамки за

разноврсни дискови; подлошки за
глувчиња; телефони, безжични телефони,

фотографски слајдови; уред за

мобилни телефони, мобилни телефони и

регулирање на топлина; џубокси; оптички
леќи; ваги за писма; појаси за живот;

делови, додатоци за нив; кутии или утроли
за мобилен телефон; пејџери, и делови и

пливки за спасување; елеци за спасување;
сплавови за спасување; брави,

додатоци за нив; кутии и футроли за
пејџери; кеси, прекривки, футроли, носачи

електрички; електронски брави и клучеви;
магнетни медиуми за податоци; магнетни

и држачи за мобилни телефони и пејџери;
слушалки; ушни перничиња за слушалки;

кодирани картички; магнетни енкодери;

слушалки; слушалки и микрофони /

магнети; лупа; апарати, уреди и
инструменти за мерење; микрофони;

звучници за употреба со мобилни
телефони; индикатори за повици за

микроскопи; неонски знаци; лаптоп
компјутери; електронски пенкала;

телефони, мобилни телефони и пејџери;
електронски дневници; електрични

фонографски плочи; фотокопири; џебни
калкулатори; апарати за проектирање;

алармиа; аларми; читачи на бар-код;
барометри; интерфон; електрични
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звучници; централни процесни единици

видеотелефонии; аларми-свирче; спортско

[процесори]; чипови [интегрални кола];

свирче; чепиња за уши за нуркачи; мерачи

хронографи [апарат за снимање на време];
компјутерски тастатури; компјутерски

на време за јајца; очила за спорт; маски за
нуркање; заштитни кациги за спорт;

мемориски уреди; компјутерски периферни
уреди; акустични спојки; спојки [опрема за

навигациски апарати за возила [на
компјутери во возилата]; програми за

обработка на податоци]; оптички медиуми
за податоци; оптички дискови; дискови

компјутерски игри; софтвер за
компјутерски игри, снимен; компјутерски

[магнетни]; апарати за нуркачи; маски за

софтвер, можност за преземање;

нуркачи; костуми за нуркање; електронски
табли за известување; електронски

електронски изданија [за преземање];
компјутерски програми [софтвер за

пенкала [единици за визуелно
прикажување]; врвци за очила; окуларни

преземање]; компјутерски софтверски
апликации, за преземање; емотикони за

инструменти; очила за сонце; факс
машини; филтри за употреба во

преземање за мобилни телефони; лични
стерео систему; сателити за научни цели;

фотографија; флопи дискови; ленти за

потпирач за зглобови за употреба со

чистење на главата [снимање];
хигрометри; интегрирани кола;

компјутери; дигитални фото рамки; ремени
за мобилен телефон; држачи за мобилен

интеркомуникациски апарат; интерфејси
[за компјутери]; машини за фактурирање;

телефон; држачи адаптирани за лаптопи;
антенски капачиња за мобилен телефон;

капаци за леќи; единици на магнетна
лента [за компјутери]; магнетни ленти;

футроли за паметни телефони; маски за
паметни телефони; електронски кола и

лажички за мерење; метрономи;

CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање

микропроцесори; модеми; машини за
броење и сортирање пари; монитори

на автоматска програма за играње за
користење на електронски музички

[компјутерски хардвер]; монитори
[компјутерски програми]; глувче [опрема за

инструменти; преносни медија плеери;
преземање датотеки со слики; преземање

обработка на податоци]; оптички влакна
[влакна] [нишки за спроведување на

графики за мобилни телефони, музички
фајлови за преземање; тонови за

светлина]; оптичко стакло; оптички добра;

преземање за мобилни телефони; DVD

часовници за паркинг; агломер [мерни
инструменти]; радиотелеграфски уреди;

плеери; глобален систем за
позиционирање [GPS]; УСБ флеш

радиотелефонски уреди; скенери [опрема
за обработка на податоци];

драјвови; компјутерски дискови; лаптоп
компјутери; диоди што емитуваат светлина

полупроводници; слајдови [фотографија];
ленти за снимање звук; апаратза

[LED]; органски диоди што емитуваат
светлина [OLED]; уреди за заштита од

демагнетизирање за магнетни ленти;

несреќи за лична употреба; заштитни

телеграфски жици; телеграфи [апарат];
телепринтери; телепромптери;

маски; ремени за мобилни телефони;
компаси; електрични врски; покривки за

телеграфски машини за чукање; апарати
за билети; предаватели

електрични приклучоци; дистрибутивни
конзоли [електрична енергија]; комплети

[телекомуникации]; уреди за пренесување
[телекомуникација]; мерачи на вакум;

за употреба на телефони без употреба на
раце; противпожарно црево; прскалка за
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противпожарно црево; програми за игри за

брошеви; синџири [накит]; украси за

домашни машини за видео игри; програми

привезоци за клучеви и привезоци за

за игри за машини за видео игри во
аркади; личен дигитален асистент;

клучеви; украсни ситници; монети; значки,
имено медали и / или монети; петици за

чепчиња за уши за пливање; соларни
батерии; таблет компјутери; дигитални

ракави; обетки; златени нишки; кутии за
скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани;

камери; електронски читачи на книги;
паметни телефони; паметни часовници;

иглички [накит]; украсни игли; прстени;
статуи од благородни метали; брошеви за

паметни очила; системи за пратење на

вратоврски; часовници, рачни часовници и

активност за носење; паметни прстени;
стапови за селфи [рачни моноподи];

делови за нив; ремени за рачни
часовници, белезии за рачни часовници,

електронски интерактивни бели табли;
електрични и електронски единици за

синџири за рачни часовници; кутии за
рачни часовници; штоперици; орнаменти

ефекти за музички инструменти; аудио
интерфејси; заштитни филмови

[накит]; украсни игли, игли за вратоврска;
медали; привезоци за клучеви; привезоци

прилагодени за компјутерски екрани;

за клучеви со приспособување; синџири за

заштитни филмови прилагодени за
паметни телефони; опрема за виртуелна

клучеви со приспособување; бижутерија;
синџири за клучеви и кутии за клучеви од

реалност; лабораториски роботи, роботи
за настава, роботи за безбедносен надзор,

благородни метали и / или скапоцени
камења; приврзоци; брезлетни[накит];

хуманоидни роботи со вештачка
интелигенција; роботи за телеприсутност;

кутии за рачни часовници [презентација];
кутии за часовници; часовници и рачни

торби адаптирани за лаптопи; торби и

часовници, електрични; сончев саат;

кутии за камери и фотографска опрема;
компјутери за носење, џојстици за

дијаманти; накит за костуми; полускапоцени камења; уметнички дела од

употреба со компјутери, освен за видео
игри, сопрема за виртуелна реалност,

благородни метали; аларми; линиски
манжетни; украсни игли [игли за

паметни очила, батерии и полначи за
електронски цигари; ракавици за податоци

вратоврска]; статуетки од благородни
метали; значки од благородни метали;

кл. 14 благородни метали и нивни легури

украси за чевли благородни метали;

и шипки од благородни метали; кутии од
благородни метали; петлици за ракави од

трофеи [награди]; комеморативни
штитови; амајлии; монистра за правење

благородни метали; брошеви за
вратоврски од благородни метали; игли за

накит, украсни игли за капи
кл. 16 хартија, картон; печатени

вратоврски од благородни метали;
уметнички дела од благородни метали;

материјали; книговезнички материјали;
фотографии; канцелариски материјали и

украсни игли од благородни метали;

канцелариски реквизити, освен мебел;

украси за чевли од благородни метали;
статуи од благородни метали; статуетки

лепила за канцелариска или куќна
употреба; материјали што ги користат

од благородни метали; накит, скапоцени и
полу-скапоцени камења; имитација на

уметници и материјали за цртање; четки
за боја; материјали за обука и настава;

накит и украси; скапоцени камења;
хоролошки и хронометриски инструменти;

пластични обвивки, филмови и кеси за
виткање и пакување; тип на печатач,
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блокови за печатење; календари, книги,

хартиени кеси; пластични кеси за

каталози, разгледници, постери, месечни

пазарење, хартиени кеси за амбалажа;

изданија, печатени изданија, весници и
списанија; честитки; инструменти за

пластични кеси за амбалажа; пластични
кеси за пакување; хартиени кеси за

пишување; гумени печати; печати и
штембили [канцелариски материјал];

отпадоци; поставени кеси;коверти; хартија
за впивање; обележувачи за страни;

подлоги за печати, подлоги за мастило;
фото албуми; апарати за врамување на

обележувачи за книги; шкафови за
канцелариски материјал; сликарско

уметнички слики, слики или фотографии;

платно; тетратки; дневници; досие

сликарски штафелај; мрсна хартија за
кожа; држач за фотографии; мастила;

[канцелариски материјал]; блок за
пишување; блок за белешки, хартија за

марамици, тоалетна хартија, хартиени
салфетки за остранување на шминка;

пиување; хартија за цртање, комплети за
пишување; креди, црни табли, табли з

хартиени бришачи; подметачи за јадење и
подметачи за чаши од хатија или картон;

апостери; држачи за пасош; држачи за
чековна книшка; ластици за канцеларија;

хартија за пакување, хартија за виткање и

слики; матрици; производи за бришење,

материјали за пакување; водени бои што
ги користат уметници; графички

гуми за бришење, течности за бришење;
електрични отворачи за писма; ноти; табли

репродукции, портрети; литографи;
пенкала, моливи, наливперо, пенкала на

за бришење; украси и декорации од
хартија и/или картон; хартиени марамици;

полнење; врвови за пенкала; држачи за
пенкала; дополнувања за пенкала и

хартиени салфетки; хартиени кеси за
ручек; картонски кофчези и куфери;

предмети за пишување; лово за моливи;

боенки; извештаи; врзувачи за хартија;

боички; мрсни боички; прибори за пенкала
и моливи; острилки; машини за острење

џебни нотези; фломастери; книги;
комплети моливи со црно олово; комплети

на моливи; спајалици; притискачи за
хартија; игли за хартија, игли за цртање;

боички; ленири; подлоги за пишување;
тератки за автограми; спајалици

пастелни боички; пасти и лепаци за
канцелариска или куќна употреба;

[канцелариски материјал]; хефталици
[канцелариски мачини]; ножици за селотејп

папиемаше; полици и кутии за хартија;

[кацелариски материјал]; знаци за

држаи за писма; отворачи за писма;
селотејп и кутија за селотејп; материјали

предупредување; уништувач на хартија;
уништувач на ЦД за канцелариска и куќна

за цртање, табли, оенкала и инструменти;
комплети за цртање; албуми за марки и

употреба; машини и апарати за
пластифицирање; електричен апарат за

пари; кеси за канта за ѓубре; кеси за
отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за

пакување со топлина за заштита за
документи и фотографии; држачи и и кутии

подароци; хартиени кеси; кеси за носење,

за визит картички; хартиени декорации за

кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од
хартија]; хартиени кеси за забава;

кутии за ручек или храна; албуми;
хартиени и пластични кеси [коверти,

хартиени кеси за подароци; кеси за мраз,
конусни хартиени кеси, пластични кеси за

торбици], за пакување; папка; картонски
или хартиени кутии; карти; држачи и кутии

сендвич; кеси з аготвење во микробранова
печка, хартиени кеси за пазарење;

за печати и штембили; стрипови; компаси
за цртање; хартиени ленти и картички за
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снимање на компјутерски програми;

Хuan хартија за сликање и калиграфија;

хартија за копирање [канцелариски

механички моливи; washi матрици за

материјал]; течности за корекција
[канцелариски реквизити]; папки за

украсување на храна и пијалоци; значки за
име [канцелариски реквизити], ленти за

документи; штитници за прсти
[канцелариски реквизити]; знамиња [од

баркод; сјај за канцелариски цели;
хартиени ознаки за багаж;; хартиени

хартија]; папки [кканцелариски материјал];
папки за хартии; гумирана лента

бришачи за чистење
кл. 18 кожа и имитација на кожа;

[канцелариски материјал]; хартиени

животински кожи и делови од животински

марамици; индекс картички; ленти за
мастило; заштитна обвивка за хартии;

кожи; куфери и торби; чадори, чадори за
сонце и бастуни; камшици, узди и седло;

етикети, не од текстил; мапи; музички
честитки; билтени; блок [кнацелариски

јаки, ремени и облека за животни; торби;
чанти; паричници, куфери, актовки,

материјал]; кутии со би за употреба во
училишта; памфлети; уништувачи на

футроли за клучеви, торбички; аташе
актовки; ранци; кеси за облека; торби за

хартија [за кнацелариска употреба];

купување; кожени врвци; кожени појаси за

држачи за моливи; поштенски марки;
налепници; хартиени салфетки; клинче з;

рамо; ремени за седло, ремени за багаж;
стапови; кутии за картички [кутии за

билети; ленти за машини за пишување;
машини за пишување [електрични или не-

хартија со белешки]; околувратници за
животни или домашни миленици; чипка

електрични]; хартија за виткање
[канцелариски материјал]; четки за

изработена од кожа или имитација на
кожа; несесер; маска за животни; школски

пишување; креда за пишување; плочки за

ташни; кожни ленти; рачки за куфер;

пишување; прекривки [канцелариски
материјал]; хартиени прекривки за саксии;

куфери; комплети за патување; патни
ковчези; футроли за чадор; рачки за

ножици за хартија [канцелариски
материјал]; хартија за заштита; кеси за

чадор; рачки за бастуни за одење; ремени
за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и

готвење во микробранова печка; хартиени
филтри за кафе; прирачници; везени

футроли, од кожа или кожа и картон или
имитација на кожа; чанти; кожни ремени;

украси [шеми]; ножеви за хартија

планински стапови; музички кутии;

[канцелариски реквизити]; хартиени
чаршафи за маса; платнени чаршафи за

мрежести кеси за шопинг; ранци; школски
торби; вреќи за алати од кожа или

маса; хартиени или каротнски табли со
знаци; обележувачи на индекс картички;

имитации на кожа [празни]; патни торби;
торби за игри; кеси, пликово и торбички од

пакувања хартија; налепници за
пренозливи телефони; уметнички слики

кожа за пакување; прекривки за мебел од
кожа или имитации на кожа; рамки за

[слики], врамени и неврамени; хартиени

чанти; торби со ремени за носење

бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за
документи за канцелариска употреба;

доенчиња; кошнички со тркала; футроли
за клучеви; торби за спорт; облека за

картонски кутии за шапки; уреди за рашно
етикетирање; пенкала за означување;

домашни миленици; ремени и торби со
ремени за носење деца; прекривки за

палети за боја; четки за боја; четки за
сликари; бришачи за табли за пишување;

животни; узди, ремени и оглавници за
домашни миленици и животни; рамки за
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чанта; кутии за визит-карти; рандселс

облека за велосипедисти; маски за

[јапонски школски чанти]; ремени за

спиење; облека која содржи материи за

водење деца, моторизирани куфери,
ознаки за багаж; кожа

слабеење; везена облека; штитници за
штикли за чевли

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки;
облека за плажа; опрема за капење,

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарати за видео игри; кукли; кадифени

костуми за капење; спортска облека;
водоотпорна облека; ракавици; ракавици

играчки; мечиња; статуетки за играње и
комплети за играње; гимнастички и

без прсти; ремени [облека]; облека за

спортски предмети; топки за играње,

деца, мажи и жени; облека за бебиња;
пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња,

гумени топки и балони; празнични
декорации и украси; декорации и украси за

не од хартија; долна облека; облека за
спиење и пижами; бањарки; прерамки;

новогодишни елки; украси за забава;
играчки возила; електрични возила

шапка; капи што се носат на глава;
штитници за сонце; штитници што се носат

[играчки]; даски за сурфање; сноуборд;
ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или

на глава; беретки; капи за капење и

заштитни потполнки за спортови игри;

туширање; муфови; штитници за уши од
студ; штитници за нозе од студ, без

воздушни пиштоли [играчки]; игри со
табла; топки за игри; ѕвончиња за

електрично греење; облеказа носење
околу врат, вратоврски, кравати, лептир

новогодишна елка; топки за билијард;
маси за билијард; коцки за градење

машни; чорапи, хулахопки, подвезици;
обувки, спортски обувки; влечки; обувки за

[играчки]; игри со табла; експлозивни
бонбони [новогодишни бонбони што

плажа; костуми за маскембал; заштитни

пукнуваат кога се отвораат]; чизми за

ракави; шамии; бандани [марами за околу
врат]; сандали за бања; влечки за капење;

лизгање со лизгалки; апарати и
машинерија за куглање; игри со градење;

чизми за скијање; чизми; прерамки за
облека [трегери]; градници; кратки

свеќници за новогодишна елка; табли за
дама; дама [игра]; шах; шаховски табли;

панталони [за носење]; женска поткошула;
капути; манжетни; крзнени шалови;

новогодишна елка од синтетички
материјали; држачи за новогодишна елка;

панделки за носење на глава [облека];

магионичарска опрема; огномет играчка;

јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери
[шемизет]; трикотажа [облека];

кутии за коцки за играње; пикадо; коцки з а
играње; кревети за кукли; облека за кукли;

надворешна облека; наметки; панталони;
парки; пуловери; сандали; шалови; шамии;

куќи з акукли; соби за кукли; домино; табли
за игри; табли [игри]; тегови; штитници за

маици; комбинезон [долна облека];
заштитно одело; штитници за обувки;

лакти [спортска опрема]; опрема за
вежбање [растегнувачи]; опрема за

чизми за спорт; спортски дресови; костуми;

возење на саеми/панаѓури; шишиња за

костум за капење; маици со кратки ракави;
панталони; долна облека; униформи;

храна за кукли; јадици; опрема за
рибарење; пераји за пливање; макари за

елеци; костуми за скијање на вода; стегачи
за раце [облека]; долна облека;

риболов; летечки дискови [играчки];
автоматски игри; палки за игри; апарати за

гимнастички чевли; корсет [долна облека];
облека за гимнастика; појаси за носење;

игри; машини за видео игри; подвижни
игри со екрани од течен кристал; машини
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за видео игри за аркади; ташни за голф;

размер [играчки]; пачинко; апарати за

палки за голф; ракавици за голф; ракавици

забава [за играње]; роботи играчки;

за игри и спорт; практични шеги; макари за
летала; летала; штитници за колена

дронови [играчки]; катички за размена за
игри; шатори за играње; конзоли за видео

[спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за
игри; марионети; театарски маски; маски

игри; џојстик за играње видео игри
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

за игри; мобили [играчки]; возила макети
во размер; експлозивни каписли за забави,

преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

игранки; заштитни потполнки [дел од

јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други

спортска опрема]; друштвени игри;
ексползивни каписли [играчки]; пиштоли

производи од млеко; јастиви масла и
масти; бујон; бујонски концентрати; супа;

играчки; топки за играње; тетараски кукли;
рекети; тропалки [за играње]; игри со

супени концентрати; путер; кавијар;
сирење; млечни производи; прехранбени

прстени; коњче за нишање; ролшуи; даски
за едрење; скии; санки [спортска опрема];

производи направени од риба; храна
подготвена од риба; матирано овошје;

лизгалки [предмети за играње]; меури од

замрзнато овошје; овошни чипсови;

сапуница [предмети за играње]; вртимушки
[играчки]; даски за скокање [спортска

маргарин; мармалад; месни желеа; месо
конзервирано [конзервирано]; млечни

опрема]; статички велосипеди за вежбање;
базени [ за играње]; базени на

пијалаци; конзервирани печурки;
подготвени ореви; пасти [од џигер];

надувавање; пераји за пливање; даски за
пливање; мрежести ракавици за пливање;

паштета [од џигер]; путер од кикирики;
кикирики, обработен; грашок, конзервиран;

игри на надувавање за базени; нишалки;

овошна кора; чипс; помфрит; мекици од

маси за пинг-понг; играчки за домашни
миленици; скии за воа; играчки за

компири; салати; кисела зелка; колбаси;
масло од сусам; препарати за правење

пливање, игри, спортови и активности
вовода; топки за плажа; мачини за забава,

супа; супи; тофу; салати од зеленчук;
препарати за супа од зеленчук; шлаг;

автоматски и со парички; торби за скии и
даски за сурфање; бинго картички; мрежи

јогурт; инстант супа; инстант чорба;
инстант пире од компир; инстант мисо

за пеперутки; карти за играње; конфети;

супа; претходно подготвено јадење од

ролери со тркала во една редица;
сложувалки; калеидоскопи; јарболи за

кари; претходно варена чорба со кари;
грицки; алги [за јадење]; преработено и

даски за едрење; мрежи за вадење
уловена риба за спортски риболовци;

конзервирано месо, риба, живина и дивеч;
сланина; препарати за правење бујон;

возила играчки со далечинско; тркала за
рулет; снежни топки; обувки за снег;

путер од чоколаден орев; сувомеснати
производи; крокети; кристализирани

јапонски карти за играње; елеци за

овошја; риба, конзервирана; овошни

пливање; ремени за пливање; предмети за
капење и пливање; пловечки предмети за

желеа; овошни салати; овошје,
конзервирано; пченкарно масло;

пливање; водени крилја; мускули за
пливање; хартиени капи за забави;

маслиново масло за храна; суво грозје;
доматно пуре; зеленчук, конзервиран;

апарати за боду билдинг; чипови за
коцкање; грепкиза лотарија; макети во

риба и морски плодови [кои не се живи];
преработени и конзервирани риби и
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морски плодови; риба и морски плодови,

сируп; инфузии, не медицински; кечап;

конзервирани; прехранбени производи

слатки; пастили [слаткарски производи];

направени од / подготвени од морски
плодови за кулинарски цели; алгинати за

пити со месо; маринади за месо, за
домаќинство; палачинки; пастили

кулинарски цели; конзервиран грав;
шејкови со млеко; пијалаци со млеко во

[кондиторски производи]; колачи; паштета
[колачи]; црн пипер; пици; пудинзи;

кои преовладува млеко; ферментирана
храна од зеленчук [кимчи]; масло од

равиоли; прополис за човечка исхрана;
шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини,

сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани

резанки од тесто и вермикели; удон

алги; сурутка; алое вера подготвена за
човечка исхрана; преработена риба;

[тестенини од јапонски стил]; суши;
ванила; вафли; замрзнат јогурт

гнезда од птици за јадење; бактерии од
млечна киселина; млеко од бадеми

[слаткарски мраз]; переци; грицки на база
на пченица; мешавини за грицкање кои се

[пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки;
црева за правење колбаси; јакитори; јуба

состојат од крекери, переци или готови
пуканки; слатки со бадеми; ароматични

[тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба

препарати за храна; средства за

или зеленчук]
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе;

спојување смеси за сладолед [јастиви
мразови]; ролни леб; земички; колачи;

ориз, тестенини и резанки од тесто;
тапиока и саго; брашно и препарати

карамели [бонбони]; гума за џвакање, не
за медицински цели; пченкарен оброк;

направени од житарици; леб, колачи и
слатки, чоколада; сладолед, шербет и

крекери; јастиви мразови; златен сируп;
мраз, природен или вештачки; макарони;

други видови мраз за јадење; шеќер, мед,

марципан; мајонез; овесна каша; пиперка

меласа; квасец, прашок за печење; сол,
зачини, мирудии, ароматични мирудии;

[зачини]; пити; туршија; двопек; сол за
готвење; сендвичи; сос од домати; зачини;

оцет, сосови и други зачини; мраз
[замрзната вода]; бисквити; прашок за

шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони];
овошна пита; пченично брашно; преливи

торти; јастиви украси за колачи; ароми за
колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони;

за салата; сос за месо; сос за тестенини;
готови јадења со резанки од тесто; грицки

чоколадо; чоколадни пијалоци со млеко;

врз основа на житарици; грицки врз основ

пијалоци базирани на чоколадо; намази
базирани на чоколадо; слатки за

на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно
брашно; пченкарен оброк; овесни

украсување на новогодишни елки;
пијалоци од какао со млеко; производи од

снегулки; глукоза за кулинарски цели;
високо протеински плочки со житарици;

какао; пијалоци на база на какао; кафе
пијалоци; ароми за кафе; мешавини и

оброк; десертен крем [слаткарски
производ]; овесна храна; паста од соја

препарати за употреба како замена за

[додаток]; пијалоци базирани на чај;

кафе; пијалоци базирани на кафе;
колачиња; пуканки; пченкарни снегулки;

градинарски зачини, зачувани [зачини];
глутенски адитиви за кулинарски цели;

сладолед; кари [зачин]; крем од јајца;
житни снегулки; ароми, освен етерични

овошни сосови; преработени семиња за
употреба како зачини; рамен [аапонски

масла; слатки од мраз; овошни желеа
[слаткарски производи]; тесто со ѓумбир;

јадење врз основа резанки од тесто];
грицки од сирење; ѕепбеј [крекери од
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ориз], бомбони за освежување на здивот

повици, машини за пресметување,

кл. 35 големопродажба и малопродажба и

калкулатори; големопродажба,

нарачки пошта, кои се однесуваат на
продажба на материјали за забава и

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на електронски и компјутерски

празнични декорации и украси, сапуни,
парфимерија, есенцијални масла,

игри, кинематографски филмови, светла,
вентилатори, прибор за готвење, калапи

козметика, лосиони за коса, производи за
нега на коса, тоалетни производи,

за торти и колачи, тостери, печки, кујнски
прибор, прибор и садови за служење или

средства за чистење на заби, средства за

складирање на храна и / или пијалоци;

лична хигиена; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на стапчиња за

продажба на средства за чистење,
средства за полирање и абразивни

јадење, инструменти за сечење, порцелан,
предмети од порцелан, кристал, емајл,

средства, супстанции за перење, прибор
за маникир, препарати за нега на нокти,

прибор од сребро, стакларија, предмети
од теракота, керамика; големопродажба,

лак за нокти, боја за нокти; вештачки

малопродажба и нарачки по пошта за

нокти; Големопродажба и малопродажба и
нарачки по пошта, кои се однесуваат на

продажба на фен за коса, ламби, абажури
за ламби и делови и додатоци за нив;

продажба на супстанции за диета, храна
за бебиња, санитарни препарати, свеќи,

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на детски колички,

фитили, стапчиња за палење, мазива,
лубриканти, масла за бои;

балони, велосипедски свирки, часовници и
рачни часовници и додатоци и делови и

големопродажба и малопродажба и

опрема за нив; големопродажба,

нарачки по пошта, кои се однесуваат на
продажба на прибор за јадење, садови,

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на накит и имитација на накит,

комплети за маникир, инструменти за
бричење, жилети, машини и машински

украси [накит], легури од скапоцени
метали, кутии од благородни метали;

алати за кујни или за домаќинство, рачни
алати; големопродажба, малопродажба и

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на манжетни

нарачки по пошта на филмови, камери,

благородни метали, копчи за вратоврски

фото дискови, видеорекордери, аудио и
визуелни производи, аудио и видео ленти,

од благородни метали, иглички од
благородни метали; големопродажба,

записи и дискови, инструменти и апарати
за снимање, пренесување и / или

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на уметнички дела од

репродукција на звуци и / или слики,
телевизори,каетофорни и / или

благородни метали, украсни игли од
благородни метали, украси за чевли од

рекордери,плеери за видео касети и / или

благородни метали, статуи од благородни

дискови и / или рекордери, радио;
големопродажба, малопродажба и нарачки

метали, статуетки од благородни метали;
големопродажба, малопродажба и нарачки

по пошта за продажба на телефони,
безжични телефони, мобилни телефони,

по пошта за продажба на музички кутии,
музички инструменти, слики, фотографии,

футроли за мобилни телефони, украси и
ремени за телефони, индикатори за

канцелариски материјал; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за
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продажба на хартиени кеси за отпадоци,

чанти и паричници, чадори, бастуни за

хартиени салфетки за отстранување на

одење; големопродажба, малопродажба и

шминка, хариени покривки за саксии,
хартиени ленти, филтри за кафе;

нарачки по пошта за продажба на мебел,
огледала, закачалки и штипки, кутии и

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на хартиени крпи за

садови, плочки за имиња, мали предмети
за дома, прибор за домаќинство или

лице, детски хартиени салфетки, пакети
хартија, хартиени обележувачи за книги;

кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери,
четки, предмети за чистење;

големопродажба, малопродажба и нарачки

големопродажба, малопродажба и нарачки

по пошта за продажба на тоалетна
хартија, хартиени салфетки, хартиени

по пошта за продажба на очила, рамки за
очила и очила за сонце и кутии и додатоци

марамчиња, картонски или хартиени,
хартиени салфетки, и хартиени

за нив, текстил и текстилни производи,
постелнина постелнина, и чаршафи за

марамчиња; големопродажба,
малопродажба и нарачки по пошта за

маса, подлоги за маса, мебел,
галантерија, марамчиња;

продажба на бои и материјали за

големопродажба, малопродажба и нарачки

уметници, четки за бои, инструменти за
пишување; големопродажба,

по пошта за продажба на облека, обувки и
капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки,

малопродажба и нарачки по пошта за
продажба на печатени материјали, книги,

чипка и вез, штипки и украси за коса,
трегери, украси за чевли, украси шапки,

весници, списанија и месечни изданија,
честитки и новогодишни честитки;

патенти и патенти за закопчување, теписи,
ќилими и простиркии; големопродажба,

големопродажба, малопродажба и нарачки

малопродажба и нарачки по пошта за

по пошта за продажба на карти за играње,
материјали за амбалажа и пакување;

продажба на играчки, игри и предмети за
играње, кукли, статуетки, спортски

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на рамки и

производи, украси за новогодишни елки;
големопродажба, малопродажба и нарачки

штандови за слики, лепила за
канцелариска или куќна употреба;

по пошта за продажба на храна и
пијалаци, слатки, цветни производи,

големопродажба, малопродажба и нарачки

ќибрити, пури, цигари и производи за

по пошта за продажба на украси од кожа
или имитација на кожа за мебел, кутии од

пушачи; рекламирање; организирање
изложби и саеми за комерцијални или

кожа или имитација на кожа, футролли за
клучеви од кожа или имитација на кожа;

рекламни цели; објавување на текстови за
публицитет; промоција на продажбата [за

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на кутии од кожа

другите]; рекламни агенции; бизнис
менаџмент на изведувачите; агенции за

или имитација на кожа, ремени за животни

увоз-извоз; собирање на информации во

од кожа или имитација на кожа, ленти од
кожа или имитација на кожа, ремени од

компјутерски бази на податоци; директно
рекламирање по пошта; бизнис менаџмент

кожа или имитација на кожа и прекривки за
мебел од кожа или имитација на кожа;

на хотели; маркетиншко истражување;
надворешно рекламирање; регрутирање

големопродажба, малопродажба и нарачки
по пошта за продажба на кеси и багаж,

на персонал; агенции за публицитет;
радио рекламирање; телевизиско
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рекламирање; интернет рекламирање на

обезбедување објекти за забава, изложби,

компјутерска мрежа; услуги за јавни

концерти, шоу програми, претстави,

набавки за други [купување стоки и услуги
за други бизниси]; изнајмување рекламно

спортски активности, игри, рекреативни и
културни активности; здравствени клубови;

време на комуникациски медиуми;
канцелариски машини и опрема за

услуги за летни кампови; обезбедување на
информации во врска со образование,

изнајмување; изнајмување на автомати;
рекламирање по пошта; комерцијалн

забава, рекреација, спорт и култура;
телевизиска и радио забава; производство

лиценцирање на стоки и услуги на други;

на радио и телевизиски програми;

комерцијални информации и совети за
потрошувачите [продавница за совети за

филмска и видео продукција; изнајмување
на кинематографски филмови, филмови,

потрошувачи]; демонстрација на стоки;
маркетинг; презентација на стоки на

видео ленти, ласерски дискови, видео
дискови и дигитални разноврсни [видео]

комуникациски медиуми, за
малопродажба; производство на рекламни

дискови; изнајмување на звучни снимки;
изнајмување на сценографија; детски

филмови; односи со јавноста; публицитет;

градинки; клубови и салони опремени со

изнајмување на материјал за публицитет;
изнајмување на рекламен простор;

аудио и визуелни апарати со уреди за
пеење; соби и салони за игри;

изнајмување на фотокопирни машини;
изнајмување на канцелариски машини и

организирање избори за убавина; циркуси;
курсеви за кореспонденција; услуги на

опрема; промоција на продажбата за
други; уредување на излози; промовирање

забавувачи; организирање изложби за
културни или образовни цели; игри;

на стоки и услуги на други преку издавање

тренинг за гимнастика; обезбедување

на трговски марки; телефонски маркетинг
[телемаркетинг]; спроведување на

објекти за музеи [презентација, изложби];
оперативни лотарии; оркестарски услуги;

програми за оние кои патуваат често со
авион; финансиска ревизија; услуги за

планирање на забави [забава]; услуги за
пишување сценарио; театарски претстави;

односи со медиумите; корпоративни
комуникациски услуги; изнајмување

зоолошки градини; електронско
издаваштво; услуги за игри обезбедени

канцелариска опрема во колективни

онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување

објекти
кл. 41 забава; забавни активности;

[знаковен јазик]; стручно насочување
[совет за образование или обука];

забавни паркови, тематски паркови;
аркадни услуги; образовни услуги;

микрофилмување; услуги за компнирање
музика; ноќни клубови; фотографија;

организирање, производство и
презентација на шоу програми, концерти,

филмска продукција на видео ленти;
обезбедување караоке услуги;

претстави во живо, театарски претстави,

обезбедување електронски изданија на

изложби, спортски натпревари, спортски и
културни активности; музички сали; кино;

интернет [не може да се преземе];
објавување електронски книги и списанија

кино услуги; кабарети; филмски студија;
дискотеки; клубови; објавување книги,

на интернет; снимање на видео
материјали; куглани; обезбедување на

текстови, списанија, весници и месечни
списанија; библиотекарски услуги;

фитнес објекти во областа на бејзбол;
обезбедување затворени бејзбол полиња;

261

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

забава во природата на бејзбол [игри];

видео преку интернет мрежи; давање

прикажување филмови на интернет;

информации за измислени ликови;

услуги за забава, имено, обезбедување на
интерактивни електронски игри преку

обезбедување на онлајн музика, не може
да се преземе; обезбедување на музика на

компјутерски мрежи; обезбедување
привремена употреба на интерактивни

интенет, не може да се преземе;
обезбедување видеа на интернет, не може

игри кои не може да се преземат; услуги за
здравствени клубови [обука за здравје и

да се преземе; обезбедување на филмови,
кои не можат да се преземат, преку услуги

фитнес]; филмска продукција, освен

за пренос на видео по барање;

рекламни филмови; кино презентации;
информации за образованието;

обезбедување телевизиски програми, не
може да се превземат, преку услуги за

информации за забава; услуги за игри
обезбедени преку интернет од

пренос на видео по барање; филмска
дистрибуција; образовни услуги

компјутерска мрежа; изнајмување опрема
и апарати за игри; обезбедување објекти

обезбедени од помошници за лица со
посебни потреби; испит за корисниците да

за голф; обезбедување електронски

се квалификуваат за пилоти; инженерски

изданија на интернет, не може да се
преземе; објавување на текстови, освен

услуги за звук за настани; услуги на
техничар за осветлување за настани;

рекламни текстови; обезбедување објекти
за рекреација; информации за рекреација;

филмска режија, освен рекламни филмови
кл. 42 научни и технолошки услуги и

изнајмување на аудио и визуелна опрема;
изнајмување камкордери; изнајмување на

истражување и дизајн во врска со нив;
индустриска анализа и индустриски

кинематографски филмови; изнајмување

истражувачки услуги; дизајн и развој на

на апарати за осветлување за театарски
сцени или телевизиски студија;

компјутерски хардвер и софтвер; надзор и
архитектонски консултации; архитектонски

изнајмување на филмови; изнајмување
филмски проектори и додатоци;

консултации; компјутерско програмирање;
одржување на компјутерски софтвер;

изнајмување радио и телевизиски апарати;
изнајмување на сценографијата;

изработка на градежни планови;
советување за заштитата на животната

изнајмување спортска опрема, освен

средина; индустриски дизајн; внатрешно

возила; изнајмување спортски терени;
изнајмување станици; изнајмување на

уредување; услуги за дизајн на амбалажи;
дизајнирање облека; графички дизајн;

сценографијата за сцени; изнајмување на
видео камери; изнајмување на видео

временска прогноза; урбано планирање;
дуплирање на компјутерски програми;

рекордери; изнајмување на видеокасети;
изнајмување играчки; обука за животни;

дизајн на компјутерски софтвер;
инсталација на компјутерски софтвер;

практична обука [демонстрации]; превод;

консултантски услуги во областа на

организирање и спроведување на
работилници [обука]; услуги за забава,

компјутерски хардвер; конверзија на
податоци или документи од физички на

имено, обезбедување на аудио и видео
материјали, слики, телевизиски програми и

електронски носачи; креирање и
одржување на веб-страници за други;

видео снимки преку интернет компјутерска
мрежа; обезбедување на слики, звук и

конверзија на податоци на компјутерски
програми и податоци [не физичка
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конверзија]; хостинг на компјутерски

визуелни апарати со уреди за пеење;

сајтови [веб-страници]; cloud computing;

услуги за згрижување деца; детски јасли;

изнајмување на компјутери, советување за
компјутерски софтвер; анализа на

туристички домови; бар услуги; уредување
на храна и пијалаци за свадби;

компјутерски системи; дизајн на
компјутерски систем; советување за

организирање на свадбени приеми [места
за одржување]; изнајмување на

компјутерска технологија; дигитализација
на документи [скенирање]; совеување за

електрични тостери, микробранови печки,
плочи за загревање, апарати и прибор за

информатичка технологија [ИТ]; резервна

подготовка на храна и пијалок;

копија на податоци надвор од локацијата;
обезбедување информации за

сместување за животни; обезбедување
простор за кампови; изнајмување на

компјутерска технологија и програмирање
преку веб-страница; софтвер како услуга

столици, маси, чаршави, стакларија;
изнајмување на апарати за готвење;

[ЅааЅ]; советување за изработка на веб
страница; внатрешно уредување;

изнајмување на апарати за вода за пиење;
изнајмување простории за состаноци;

компјутерски и технолошки услуги за

изнајмување на привремено сместување;

обезбедување на компјутерски податоци и
лични и финансиски информации и за

изнајмување на шатори; изнајмување
преносни објекти

откривање на неовластен пристап до
податоци и информации; развој на

(111) 27564

(151) 16/09/2019

компјутерски платформи; дизајн на бизнис
картички; графички дизајн на промотивни

(210) TM 2019/119

(220) 28/01/2019
(181) 28/01/2029

материјали

(450) 30/09/2019
(732) GOFI-Group of finance and
investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување;
ресторани, кафулиња, кафетерии, барови,
хали со ресторани, кантини, угостителски

Melide, CH

услуги; ресторани за самопослужување;
снек барови; коктел салони; украсување на

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

храна; украсување на торти; информации
и совети во врска со подготовката на
оброците; услуги на личен готвач;
обезбедување и резервирање на објекти
за привремено сместување и сместување,

(591) сина, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

хотели, мотели, пансиони и обезбедување
на информации во врска со нив; услуги

кл. 36 банкарство и банкарски услуги

што се однесуваат на резервација на соби
во хотел од страна на туристички агенти
или брокери; услуги за летни кампови
[сместување]; обезбедување објекти за
изложби; ресторани, кафулиња,

(111) 27563

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/120

(220) 28/01/2019
(181) 28/01/2029
(450) 30/09/2019

кафетерии, барови, хали со ресторани,
кантини и салони опременисо аудио и

263

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Melide, CH

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД
СКОПЈЕ

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

(551) индивидуална

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(732) GOFI-Group of finance and
investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815

(111) 27547

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/227

(220) 15/02/2019

(181) 15/02/2029
(450) 30/09/2019
(732) У ПОВЕР ДОО експорт-импорт ул.
Аминта Трети бр. 33/А-1/29, Скопје, MK

(591) сина, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(111) 27562

(151) 16/09/2019

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(210) TM 2019/121

(220) 28/01/2019

(540)

(181) 28/01/2029
(450) 30/09/2019
(732) GOFI-Group of finance and
investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815

(591) црна, сива и жолта

Melide, CH

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 35 подготовка на договори за

(540)

снабдување со електрична енергија,
оперативно-економско советување
истотака во врска со енергетски прашања,
пресметка на енергетска ефикасност

(551) индивидуална

кл. 37 градежни работи, поправки,
инсталирање - особено во секторот за

(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги
(111) 27561

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/122

(220) 28/01/2019

снабдување со електрична енергија
кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија,
снабдување со електрична енергија на
потрошувачи, советување на енергетскиот
сектор, давање под закуп на броила за

(181) 28/01/2029
(450) 30/09/2019
(732) GOFI-Group of finance and
investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815

мерење на потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на
проценки, инженерски работи, планирање

Melide, CH
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

на проекти и подготовка на програми за
обработка на податоци од областа

Орце Николов 98, 1000, Скопје

снабдување со енергија

(540)
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(111) 27555

(151) 16/09/2019

претпријатија), пропагандни дејности,

(210) TM 2019/229

(220) 15/02/2019

проучување на пазарот /маркетинг/,

(181) 15/02/2029
(450) 30/09/2019
(732) Друштво за градежништво,
проектирање, трговија и услуги

управувачки активности на холдинг
компаниите, ширење рекламен материјал

ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз Скопје
ПАРИСКА 50/21, Скопје, MK

изолација на градби, изградба на саемски
штандови и продавници, градежништво,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

информации за градежни конструкции,

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

изолација против влага (градежништво),
рушење на објекти, врати и прозорци

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 37 надзор на градежни конструкции,

(поставување), реставрација на мебел,
боење, ентериери и екстериери,
гипсирање, информации во врска со
реновирања, тапети
кл. 42 архитектонски консултации,
архитектура, автентични уметнички
изработки, конструктивни нацрти, декор
(дизајн на ентериер), дизајн (индустриски),
дизајн на ентериерен декор, дизајнерски
(551) индивидуална
(510, 511)

услуги (амбалажа, прикажување),
дизајнирање (графичка уметност), идејни

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски

планови (градежни), инженерство,

работи, водење дејност (служби за давање

графички дизајн, индустриски дизајн,
снимање на терен, тестирање на

совети за водење одделни дејности),
дејности (консултации за водење на

материјали, механички истражувања,
дизајн на амабалажи, проектни студии

дејностите), дејности (професионални
консултации), дејности (советување за

(технички), истражувања (технички
проекти), форма (индустриски дизајн),

организирање и водење на дејностите),
документи (умножување на документи),

техничко истражување, урбано
планирање, уметнички дела (автентични)

деловни и менаџмент консултантски
услуги, информации за дејноста,
истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби), јавно мислење
(испитување на јавното мислење),

(111) 27556

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/233

(220) 19/02/2019
(181) 19/02/2029
(450) 30/09/2019

истражување на пазарот и јавното
мислење, обработка на текстови,
организирање дејности (советување за

(300) 88100628 31/08/2019 US
(732) Bioverativ Therapeutics Inc. 225
Second Avenue 02451 WALTHAM, US

организирање дејности), пазар
(побарувачка на пазарот), пазар

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

(проучување на пазарот), помош во
управување со индустриски или трговски
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(540)

(540)

CIBEMTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на ладно аглутининско заболување и

(591) црна, зелена, црвена, бела
(551) индивидуална

хронична имунолошка тромбоцитопенија
(111) 27596

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/234

(220) 19/02/2019

(510, 511)
кл. 31 шумски, градинарски и земјоделски
производи (храна од органско потекло)
кл. 32 безалкохолни пијалаци;
безалкохолни пијалаци со мед; сок од

(181) 19/02/2029
(450) 30/09/2019
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд ул.

јаболка безалкохолоен; коктели
безалкохолни; овошни екстракти, овошни

Батајнички друм бб, Белград, RS

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; сок од домати

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

пијалаци, сок од зеленчук пијалаци,
овошни сокови (од гоџи), млеко од бадеми
кл. 35 продажба на големо и продажба на

ANBOL
(551) индивидуална
(510, 511)

мало на: безалкохолни пијалаци;
безалкохолни пијалаци со мед; сок од

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

јаболка безалкохолоен; коктели
безалкохолни; овошни екстракти, овошни

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

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; сок од домати
пијалаци; сок од зеленчук пијалаци,

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

овошни сокови (од гоџи), млеко од бадеми,
алгинати за храна, бадеми мелени, путер,

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

путер од какао, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, урми, масла за јадење, рибино

(111) 27583

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/236

(220) 20/02/2019
(181) 20/02/2029

масло за исхрана, снегулки од компири,
овошни желеа, снек храна од овошје, џем
од ѓумбир, џемови желатих за исхрана,
желеа за исхрана, морски алги, мармалад,

(450) 30/09/2019
(732) Друштво за производство
трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје

млечни пијалаци во кои преовладува
млеко, јаткасто овошје (орев, бадем,

ул. 1520 бр. 6, Индустриска зона
Пинтија, 1000, Скопје, MK

лешник) подготвени, маслиново масло,
путер од кикиритки, салати (овошни
салати), зеленчук сушен, сурутка, јогурт,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

слатки од бадем, ананасово семе,
прополис за исхрана на луѓето, пијалаци

Скопје

што се на основа на чај, чај, подготовки од
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житарици, снек од житарици, пијалоци од
какао со млеко, пченкарни снегулки,
тестенини, снегулки мед, желеа, бадемови
колачи, храна од овес, мусли мушкатов
орев, алги (додатоци за јадење),
колачиња, соја (производи за исхрана),
жита (мали парчиња храна од жита),
бадеми (овошја), зрна (семе), лешници,
исушен кокосов орев, јаткасто овошје,

(551) индивидуална

салата од овошје, салата од зеленчук,
мелени јаткасти производ, колачи,

(510, 511)

интегрални колачи, млеко од индустриски
орев, мешани пијалоци од овошје и

кл. 4 јагленови брикети, јаглен, дрвен
јаглен

зеленчук (смути), храна (шумски,
градинарски и земјоделски производи од

(111) 27584

(151) 16/09/2019

органско потекло)

(210) TM 2019/245

(220) 21/02/2019
(181) 21/02/2029

(111) 27551

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/237

(220) 20/02/2019
(181) 20/02/2029

(450) 30/09/2019
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, N.Y. 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(450) 30/09/2019
(300) 2018-134286 29/10/2018 JP
(732) Monster Energy Company, a

(540)

MIRINDA MIX-IT

Delaware corporation 1 Monster Way,
Corona, California 92879, US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 32 минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати

(540)

MANGO LOCO

за правење пијалоци; газирани
безалкохолни пијалоци; безалкохолни

(551) индивидуална
(510, 511)

пијалоци; енергетски пијалоци; изотоничен
пијалоци; спортски пијалоци; пијалоци кои

кл. 32 безалкхолни пијалоци
(111) 27552

(151) 16/09/2019

(210) TM 2019/242

(220) 21/02/2019
(181) 21/02/2029

содржат витамини; ароматизирани води;
прашоци за шумливи пијалоци; смути
(кашести пијалаци од овошје и зеленчук);
пијалоци базирани на кокос

(450) 30/09/2019
(732) ANDALUS AL SHARQ GENERAL
TRADING LLC AL MASAOOD BUILDING -

(111) 27548

(151) 16/09/2019

102, POST BOX 113518, DUBAI, AE

(210) TM 2019/257

(220) 26/02/2019

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

(181) 26/02/2029

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 30/09/2019
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(732) Винарска Визба „Имако Вино“

(551) индивидуална

дооел ул. „Ген. Михајло АПостолски“

(510, 511)

бр. 34/5, 2000, Штип, MK

кл. 33 пијалоци, вино
кл. 41 угостителски објекти, ресторани

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 44 земјоделски услуги

BRIX
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) кпд пп медунарпдната класификација на тргпвски марки (Ниченска)
(111) регистарски брпj

(510)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(111)
27503
27504
27514
27529
27530
27534
27631
27632
27655
27490
27492
27494
27507
27515
27516
27521
27524
27525
27527
27554
27565
27566
27606
27610
27611
27613
27614
27615
27616
27617
27618
27619
27620

3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

27650
27503
27552
27650
27493
27505
27506
27507
27520
27522
27526
27528
27531
27535
27536
27537
27538
27539
27540
27545
27549
27554
27556
27558
27559
27567
27585
27589
27596
27606
27608
27612
27621
27624

5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
269

27625
27638
27647
27648
27649
27659
27503
27523
27501
27502
27503
27609
27525
27491
27511
27565
27566
27574
27575
27579
27580
27604
27605
27630
27633
27635
27636
27637
27658
27525
27553
27554
27503
27553

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18

27609
27631
27632
27633
27524
27525
27527
27631
27632
27639
27488
27565
27566
27492
27494
27508
27521
27529
27530
27534
27553
27565
27566
27631
27632
27636
27637
27523
27530
27631
27632
27655
27517
27518
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18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29

27524
27525
27527
27553
27565
27566
27523
27553
27631
27632
27655
27523
27524
27527
27553
27609
27631
27632
27524
27527
27492
27494
27524
27525
27527
27492
27494
27521
27565
27566
27631
27632
27521
27565
27566
27489
27509
27510
27520
27522
27560

29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27565
27566
27590
27595
27598
27628
27629
27653
27660
27492
27494
27510
27524
27527
27550
27560
27565
27566
27568
27569
27570
27571
27572
27573
27586
27591
27592
27593
27594
27595
27597
27622
27627
27629
27640
27641
27642
27643
27644
27645
27646

30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

270

27653
27654
27656
27657
27665
27520
27522
27531
27582
27583
27653
27531
27551
27560
27583
27584
27627
27653
27512
27548
27651
27652
27653
27659
27532
27533
27541
27623
27488
27489
27491
27496
27497
27498
27499
27500
27503
27507
27508
27509
27519

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36

27521
27542
27543
27544
27547
27553
27555
27565
27566
27576
27577
27583
27587
27588
27598
27601
27604
27605
27607
27631
27632
27633
27635
27636
27637
27640
27641
27642
27643
27644
27645
27646
27656
27657
27661
27495
27496
27497
27498
27499
27500

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

27542
27543
27544
27553
27561
27562
27563
27564
27581
27599
27600
27601
27602
27603
27607
27634
27636
27637
27496
27497
27498
27499
27500
27547
27553
27555
27604
27605
27630

37
37
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41

27631
27632
27491
27604
27605
27630
27636
27637
27658
27496
27497
27498
27499
27500
27519
27547
27503
27578
27631
27632
27491
27496
27497
27498
27499
27500
27508
27511
27513

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

271

27519
27521
27548
27565
27566
27626
27635
27658
27662
27663
27664
27495
27503
27511
27547
27555
27565
27566
27574
27575
27579
27580
27604
27605
27630
27631
27632
27636
27637

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45

27495
27496
27497
27498
27499
27500
27542
27543
27544
27550
27557
27565
27566
27601
27656
27657
27546
27548
27576
27577
27578
27574
27575
27579
27580
27661

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) нпсител на правптп на тргпвската марка
(111) регистарски брпј
(210) брпј на пријавата

(732)
Pfizer Inc.
ANDALUS AL SHARQ GENERAL TRADING LLC
BOSNALIJEK d.d.
Bioverativ Therapeutics Inc.
British American Tobacco (Brands) Limited,
Burwitz Bernd Oscar Ulrich
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED
CJ Corporation
Cambridge Enterprise Limited
Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
David Allen & Co
David Allen & Co
David Allen & Co
Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
Deva Holding A.Ş.
Diamond Quest Ltd
Diamond Quest Ltd
Diamond Quest Ltd
E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing
Company
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EWOPHARMA AG
FRONT LLC
FRONT LLC
Facebook, Inc
GOFI-Group of finance and investment S.A.
GOFI-Group of finance and investment S.A.
GOFI-Group of finance and investment S.A.
GOFI-Group of finance and investment S.A.

272

(111)
27589
27552
27505
27556
27623
27659
27517
27518
27588
27587
27491
27513
27516
27515
27664
27663
27662
27493
27528
27647
27648
27649
27533
27532
27541

(210)
MK/T/2018/1010
MK/T/2019/0242
MK/T/2018/1314
MK/T/2019/0233
MK/T/2018/1104
MK/T/2018/1011
MK/T/2018/0463
MK/T/2018/0464
MK/T/2018/0814
MK/T/2018/0815
MK/T/2018/0601
MK/T/2018/0861
MK/T/2018/0570
MK/T/2018/0459
MK/T/2018/0807
MK/T/2018/0808
MK/T/2018/0809
MK/T/2018/0605
MK/T/2018/0765
MK/T/2018/1106
MK/T/2018/1110
MK/T/2018/1147
MK/T/2018/0579
MK/T/2018/0580
MK/T/2018/0581

27665
27622
27554
27631
27632
27581
27564
27563
27562
27561

MK/T/2018/0484
MK/T/2018/1129
MK/T/2018/1255
MK/T/2018/0742
MK/T/2018/0743
MK/T/2018/1256
MK/T/2019/0119
MK/T/2019/0120
MK/T/2019/0121
MK/T/2019/0122

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

GULLANE (THOMAS) LIMITED
GoPro,Inc
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
S.A. also trading as "EKO ABEE"
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac
IFFCO ITALIA S.R.L.
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
KUBOTA CORPORATION
KUBOTA CORPORATION
Kandit d.o.o. Osjek
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
Lidl Stiftung & Co. KG
MATTEL, INC.,
MATTEL, INC.,
MERISANT COMPANY 2 SARL
Monster Energy Company, a Delaware corporation
Mylan Pharmaceuticals, Inc.
NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and
existing under the laws of Japan
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
PepsiCo, Inc.
Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pozavarovalnica Sava, d.d.
273

27527
27511

MK/T/2018/0754
MK/T/2018/0599

27503
27540
27535
27536
27537
27538
27506
27539
27558
27559
27660
27507
27502
27501
27510
27653
27654
27651
27652
27628
27629
27524
27525
27514
27551
27638

MK/T/2018/1028
MK/T/2018/0816
MK/T/2018/0817
MK/T/2018/0819
MK/T/2018/0820
MK/T/2018/0821
MK/T/2018/0823
MK/T/2018/0824
MK/T/2018/1053
MK/T/2018/1054
MK/T/2018/1124
MK/T/2018/0750
MK/T/2018/0747
MK/T/2018/0748
MK/T/2018/0375
MK/T/2018/1150
MK/T/2018/1151
MK/T/2018/1153
MK/T/2018/1154
MK/T/2018/1161
MK/T/2018/1162
MK/T/2018/0752
MK/T/2018/0753
MK/T/2018/0584
MK/T/2019/0237
MK/T/2018/0994

27545
27585
27567
27597
27594
27593
27592
27595
27584
27549
27546
27634

MK/T/2018/1030
MK/T/2018/0694
MK/T/2019/0082
MK/T/2018/1031
MK/T/2018/1032
MK/T/2018/1033
MK/T/2018/1034
MK/T/2018/1036
MK/T/2019/0245
MK/T/2018/1083
MK/T/2018/1085
MK/T/2018/0739

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Qatar National Bank
Qatar National Bank
Qatar National Bank
Qatar National Bank
Reuters Limited
Reuters Limited
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)
S.C. Johnson & Son, Inc.
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws
of Japan, Manufacturers and Merchants of,
Sanrio Company, Ltd.
Sanrio Company, Ltd.
TOSOH CORPORATION
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
ViiV Healthcare (No.4) Limited
ViiV Healthcare (No.4) Limited
Јане Јпсифпвски
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
А.Д. Еврппа - Ф-ка за чпкплади, вафли и бпнбпни
Агенција за маркетинг, издавачка дејнпст и видеппрпдукција
„МАРИЛИ“ Лидија ДООЕЛ
Акципнерскп друштвп за прпизвпдствп и прпмет на винп
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експпрт-имппрт АД Скппје
Винарска Визба „Имакп Винп“ дппел
ГАЛЕНИКА АД Бепград
Гепрги Димитрпв
Гепрги Димитрпв
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ
Друштвп за внатрешна и надвпрешна тргпвија Зегин Хелти Фуд
Друштвп за внатрешна и надвпрешна тргпвија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скппје
Друштвп за внатрешна и надвпрешна тргпвија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скппје
Друштвп за градежништвп, прпектираое, тргпвија и услуги
ПЛАТФОРМА ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за прпдукција ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скппје
274

27603
27602
27600
27599
27636
27637
27658
27650

MK/T/2018/1143
MK/T/2018/1144
MK/T/2018/1145
MK/T/2018/1146
MK/T/2018/1056
MK/T/2018/1059
MK/T/2018/0998
MK/T/2018/1051

27639
27565
27566
27504
27490
27526
27624
27625
27519
27571
27572
27570
27569
27568
27586
27573

MK/T/2018/1123
MK/T/2019/0114
MK/T/2019/0115
MK/T/2018/0751
MK/T/2018/0864
MK/T/2018/0755
MK/T/2018/1042
MK/T/2018/1064
MK/T/2018/0746
MK/T/2018/1263
MK/T/2018/1264
MK/T/2018/1265
MK/T/2018/1266
MK/T/2018/1267
MK/T/2018/1268
MK/T/2018/1269

27626

MK/T/2018/1045

27512
27548
27596
27494
27492
27598
27489
27531

MK/T/2018/0582
MK/T/2019/0257
MK/T/2019/0234
MK/T/2018/0616
MK/T/2018/0617
MK/T/2018/0757
MK/T/2018/0876
MK/T/2016/1018

27530

MK/T/2015/1041

27529

MK/T/2015/1042

27555
27635

MK/T/2019/0229
MK/T/2018/0295

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски
прпизвпди, прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС
АД Скппје
Друштвп за прпизвпдствп тргпвија и услуги АНИМА ДООЕЛ
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, прерабптка и тргпвија сп земјпделски
прпизвпди и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, прерабптка и тргпвија сп земјпделски
прпизвпди и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ
Скппје
Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увпз-извпз Скппје
Друштвп за реклама и издаваштвп АМПТЕАМ ДООЕЛ експпртимппрт Скппје
Друштвп за сметкпвпдствп и кпнсалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ
Скппје
Друштвп за тргпвија сп недвижнпсти и услуги НОВЕЛ
НЕДВИЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Друштвп за тргпвија, прпизвпдствп, услуги, шпедиција, увпзизвпз ПЕКАБЕСКО АД
Друштвп за управуваое сп недвижен импт СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за управуваое сп недвижен импт СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за управуваое сп недвижен импт СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увпз-извпз Скппје
275

27640

MK/T/2018/0587

27641

MK/T/2018/0588

27642

MK/T/2018/0589

27643

MK/T/2018/0590

27644

MK/T/2018/0591

27645

MK/T/2018/0592

27646

MK/T/2018/0595

27583

MK/T/2019/0236

27522

MK/T/2018/0900

27520

MK/T/2018/0901

27608

MK/T/2018/1038

27621

MK/T/2018/1039

27560

MK/T/2019/0106

27508

MK/T/2018/0812

27661

MK/T/2018/0811

27607

MK/T/2018/0252

27509

MK/T/2018/0858

27500

MK/T/2018/0611

27497

MK/T/2018/0612

27496

MK/T/2018/0613

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Друштвп за управуваое сп недвижен импт СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за управуваое сп недвижен импт СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
ДОО увпз-извпз Скппје
Друштвп за услуги, тргпвија и прпизвпдствп ЦЕНТАР ЗА
ЛАЈФСТАЈЛ МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ
Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ - Данче Наумпвска Охрид
КАБТЕЛ д.п.п.е.л. Скппје
КАРАОРМАН АД извпз-увпз Скппје
ЛИОН ДОО
Марјан Тпдпрпски
Металптехника ДОО Прилеп
НЕТ-БИТ ДОО
НЕТ-БИТ ДОО
Никплпски Впјп
Никплпски Впјп
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скппје
Олимпија Камчева Стпјческа
Палензпвска Електрплукс Силвана
Палензпвска Електрплукс Силвана
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарна
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена устанпва - Ппликлиника пд примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица
СИНАНИ НИМЕТУЛА
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Спаспвски Сашп
Тргпвскп друштвп за внатрешна и надвпрешна тргпвија КАРБОН
дппел Скппје
У ПОВЕР ДОО експпрт-имппрт
276

27498

MK/T/2018/0614

27499

MK/T/2018/0615

27582
27609
27488
27630
27557
27627
27523
27655
27604
27605
27657
27656
27550
27521
27591
27590

MK/T/2018/1210
MK/T/2018/1013
MK/T/2018/0577
MK/T/2018/0889
MK/T/2018/0583
MK/T/2018/1149
MK/T/2018/0610
MK/T/2018/1122
MK/T/2018/1208
MK/T/2018/1209
MK/T/2017/0490
MK/T/2017/0491
MK/T/2018/1172
MK/T/2017/0486
MK/T/2011/0918
MK/T/2011/0919

27578

MK/T/2018/0961

27576

MK/T/2018/0964

27577

MK/T/2018/0965

27575

MK/T/2018/1218

27574

MK/T/2018/1219

27579

MK/T/2018/1220

27580
27633
27542
27543
27544
27601
27606

MK/T/2018/1221
MK/T/2018/1048
MK/T/2018/1018
MK/T/2018/1019
MK/T/2018/1020
MK/T/2018/1021
MK/T/2017/0970

27534
27547

MK/T/2018/0119
MK/T/2019/0227
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Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фармацевтска хемиска кпзметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скппје
Фпнд за инпвации и технплпшки развпј
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ

277

27615

MK/T/2018/0471

27619

MK/T/2018/0472

27620

MK/T/2018/0473

27617

MK/T/2018/0474

27610

MK/T/2018/0476

27614

MK/T/2018/0477

27611

MK/T/2018/0478

27613

MK/T/2018/0479

27616

MK/T/2018/0480

27618

MK/T/2018/0481

27612
27495
27553

MK/T/2018/0741
MK/T/2018/0256
MK/T/2017/1221
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ПРОМЕНИ
(111) 1876

(111) 2959

(732) Bolton Manitoba S.p.A.

(732) Delphi Technologies IP Limited

Via G.B. Pirelli 19, 20124, Milano, IT

Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,
BB

(111) 1477
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 2960

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(732) Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,

SL1 3UH, GB

BB

(111) 1479

(111) 2961

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

(732) Delphi Technologies IP Limited
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

BB
(111) 4189

(111) 787
(732) Portfolio Concentrate Solutions

(732) Tyco Electronics Services GmbH
Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,

Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,

CH

Little Island, Co.Cork, IE

(111) 6371
(732) Tyco Electronics Services GmbH

(111) 788

Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,

(732) Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company

CH

5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 4259
(732) Tyco Electronics Services GmbH

(111) 786

Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(732) Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,

(111) 4260
(732) Tyco Electronics Services GmbH

Little Island, Co.Cork, IE

Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(111) 5454
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 6366

Limited

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US
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(111) 6613

1 Francis Crick Avenue, Cambridge

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

Biomedical Campus,

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

Cambridge CB2 0AA, GB

SL1 3UH, GB

(111) 8809
(732) PFIZER INC.

(111) 2687
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED

235 East 42nd Street New York, 100175755, US

GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal
Roads, Grand Bay, MU

(111) 10692
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

(111) 6192
(732) Portfolio Concentrate Solutions

Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,

SL1 3UH, GB

Little Island, Co.Cork, IE

(111) 10839

(111) 7003

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 10834
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

(111) 6195
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

SL1 3UH, GB

SL1 3UH, GB

(111) 11011
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

(111) 7306

Hygiene Home Limited

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 12638

(111) 9467

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

(732) Reckitt & Colman (Overseas)

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

SL1 3UH, GB

SL1 3UH, GB

(111) 11419
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

(111) 9155
(732) AstraZeneca UK Limited

Hygiene Home Limited
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103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(111) 16467

SL1 3UH, GB

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 11422

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

SL1 3UH, GB

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 17781
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

(111) 13328
(732) Portfolio Concentrate Solutions

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,

MK

Little Island, Co.Cork, IE

(111) 20477
(732) Nettuno S.r.l.

(111) 17095

Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

Giovanni, Milano, IT

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 21005
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 14163

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(732) Reckitt & Colman (Overseas)

SL1 3UH, GB

Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(111) 21961

SL1 3UH, GB

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

(111) 15114
(732) Carrier Corporation

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

One Carrie Place, Farmington,
Connecticut 06032, US

(111) 21962
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 14873
(732) Carrier Corporation

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

One Carrie Place, Farmington,
Connecticut 06032, US

SL1 3UH, GB
(111) 27287

(111) 16227
(732) Johnson Controls Technology

(732) Хаџи Илиќ Зора
Црвени Брегови бр. 18 а , Скопје, MK

GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21, Neuhausen

(111) 23234

am Rheinfall 8212, CH

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited
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103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

SL1 3UH, GB

Limited

(111) 23042

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

(111) 24917

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(732) Adient Engineering and IP GmbH
Industriestraße 20-30, 51339 Burscheid,
DE

(111) 23638
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health

(111) 25670

Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

SL1 3UH, GB

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 24734
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

(111) 25648
(732) Miniso Hong Kong Limited

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, HK

(111) 24611

ПРЕНОС
(111) 515
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,

Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM

Скопје, MK
(111) 788
(111) 3087

(732) The Concentrate Manufacturing

(732) POSCO INTERNATIONAL
Corporation 10, Thngil-ro, Jung-gu, Seoul,

Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,

KR

BM

(111) 3088
(732) POSCO INTERNATIONAL

(111) 786
(732) The Concentrate Manufacturing

Corporation 10, Thngil-ro, Jung-gu, Seoul,

Company of Ireland Swan Building, 3rd

KR

Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM

(111) 787
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(111) 5820
(732) Јана Божиновска ул. Копачка бр.

(111) 11088

27, Општина Карпош, 1000, Скопје, MK

(732) Cardiome International SA rue des
Alpes 21, 1201 Geneva, CH

(111) 3233
(732) DOW SILICONES CORPORATION

(111) 15396

2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan
48686-0994, US

(732) MINERVA S.A. EDIBLE OILS &
FOODS ENTERPRISES 165, Tatoiou
Avenue & Odysseos, 144 52

(111) 6075
(732) Cardiome International SA rue des

Metamorphosis, GR

Alpes 21, 1201 Geneva, CH

(111) 13328
(732) The Concentrate Manufacturing

(111) 6192
(732) The Concentrate Manufacturing

Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,

Company of Ireland Swan Building, 3rd

BM

Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM

(111) 11481

(111) 9155

(732) Mondelez Canada Inc. 3300 Bloor St
W, Suite 1801, Toronto, Ontario, M8X 2X2,

(732) IPR Pharmaceuticals Inc. Road 188,
Lot 17, San Isidro Industrial Park,

CA

Canovanas 00729, PR

(111) 15114

(111) 8935

(732) Carrier Corporation 13995 Pasteur
Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418, US

(732) BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC 200 4th Avenue South,

(111) 14873

Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, US

(732) Carrier Corporation 13995 Pasteur
Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418, US

(111) 8159
(732) Advanced Micro Devices, Inc. 2485
Augustine Drive Santa Clara, CA 95054,

(111) 16227
(732) Johnson Controls Technology

US

Company 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, Michigan 48326-2773, US

(111) 8158
(732) Advanced Micro Devices, Inc. 2485

(111) 15572

Augustine Drive Santa Clara, CA 95054,

(732) EUROMASTER SERVICES ET

US

MANAGEMENT 7 place Henri Dunant
63000 CLERMONT - FEERRAND, FR

(111) 9695
(732) Sunkist Growers, Inc. 27770 N.

(111) 15005

Entertainment Drive, Valencia, California
91355, US

(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD 19-8,
Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
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(111) 17272
(111) 16059

(732) Fairmont Spas Inc 155 Wellington

(732) Special Protectors Co., Ltd. Ruey
Fang Dist. New Taipei City 224,, TW

Street West Toronto, Ontario, Canada M5V
0C3, CA

(111) 16205

(111) 17286

(732) АЛМА-М ДОО експор-импорт
Скопје ул. Качанички пат бр. 65А,

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ

Скопје, MK

Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480,
Гевгелија, MK

(111) 16799
(732) Друштво за услуги Хилл
Интернатионал дооел Скопје ул.

(111) 17305
(732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str.,

Анастас Митрев 26/3, Скопје, MK

16, 117997, Moscow, RU

(111) 16416

(111) 17309

(732) Друштво за посредување, трговија
и услуги ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО

(732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str.,
16, 117997, Moscow, RU

Скопје ул. Аминта Трети бр. 33а/1-2,
Скопје, MK

(111) 17307

(111) 16813

(732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str.,
16, 117997, Moscow, RU

(732) Друштво за производство, услуги
и трговија на големо и мало ПРИНЦЕ
ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт

(111) 17306
(732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str.,

ул. Ферид Мурати бр. 30, Скопје, MK

16, 117997, Moscow, RU

(111) 17419
(732) Индустрија за млеко, млечни

(111) 17781
(732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр.

производи и сокови МЛЕКАРА АД

156, Скопје, MK

Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1,
7000, Битола, MK

(111) 21866

(111) 17424

(732) Јана Божиновска
ул. Копачка бр. 27, Општина Карпош,

(732) Индустрија за млеко, млечни
производи и сокови МЛЕКАРА АД

1000, Скопје, MK

Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1,

(111) 21867

7000, Битола, MK

(732) Јана Божиновска ул. Копачка бр.
27, Општина Карпош, 1000, Скопје, MK

(111) 19635
(732) Дарко Гарванлиев ул. Јан Хус 14,

(111) 23158

1000, Скопје, MK

(732) Joint Stock Company Gazprom Neft
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Ul. Pochtamtskaya, dom3-5, liter A,ch.

(111) 23500

pom. 1N, kab. 2401, 190000, Saint

(732) Јана Божиновска ул. Копачка бр.

Petersburg, RU

27, Општина Карпош, 1000, Скопје, MK

ОТКАЖУВАЊЕ
(11) 19611
(73) TELEFONICA, S.A. Gran Via, 28 28013 Madrid, ES

СПОЈУВАЊА
(111) 6075
(732) Correvio International Sàrl
place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH
(111) 11088
(732) Correvio International Sàrl
place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH

ОБНОВУВАЊЕ
(111) 874

(186) 20/07/2028

(111) 515

(186) 05/09/2029

(111) 3087

(186) 20/10/2029

(111) 3088

(186) 04/10/2029

(111) 2516

(186) 15/02/2028

(111) 1876

(186) 14/10/2028

(111) 3422

(186) 21/12/2028

(111) 4164

(186) 16/01/2029

(111) 1656

(186) 12/10/2029

(111) 4296

(186) 25/10/2039

(111) 1961

(186) 13/07/2029

(111) 3048

(186) 22/10/2029

(111) 1697

(186) 01/11/2028

(111) 2060

(186) 20/04/2029

(111) 1837

(186) 21/12/2027

(111) 1354

(186) 27/02/2028
284

Тргпвски марки

Гласник Бр.9/2019 - 30/09/2019

(111) 3218

(186) 25/06/2028

(111) 3233

(186) 28/06/2029

(111) 4547

(186) 25/12/2029

(111) 2751

(186) 13/11/2029

(111) 2378

(186) 19/07/2029

(111) 4741

(186) 04/12/2029

(111) 8186

(186) 13/02/2028

(111) 8243

(186) 20/02/2028

(111) 9152

(186) 10/04/2028

(111) 8483

(186) 27/04/2028

(111) 9155

(186) 30/04/2028

(111) 8636

(186) 04/08/2028

(111) 8428

(186) 21/08/2028

(111) 9268

(186) 11/09/2028

(111) 9270

(186) 15/09/2028

(111) 8281

(186) 09/12/2028

(111) 9101

(186) 17/03/2029

(111) 8935

(186) 15/06/2029

(111) 8684

(186) 14/07/2029

(111) 8159

(186) 23/07/2029

(111) 8239

(186) 23/07/2029

(111) 8158

(186) 04/08/2029

(111) 8809

(186) 20/09/2029

(111) 8829

(186) 24/09/2029

(111) 9431

(186) 01/10/2029

(111) 8853

(186) 14/10/2029

(111) 8852

(186) 14/10/2029

(111) 8774

(186) 30/11/2029

(111) 8493

(186) 30/11/2029

(111) 8658

(186) 22/12/2029

(111) 8659

(186) 22/12/2029

(111) 15114

(186) 20/07/2027

(111) 14873

(186) 20/07/2027

(111) 15066

(186) 09/01/2028

(111) 14948

(186) 17/01/2028

(111) 15150

(186) 28/01/2028
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(111) 14909

(186) 28/02/2028

(111) 15005

(186) 04/03/2028

(111) 18581

(186) 07/04/2028

(111) 16054

(186) 23/04/2028

(111) 16059

(186) 08/05/2028

(111) 16348

(186) 03/06/2028

(111) 16205

(186) 26/08/2028

(111) 16799

(186) 11/09/2028

(111) 16506

(186) 16/09/2028

(111) 16049

(186) 25/09/2028

(111) 16617

(186) 26/09/2028

(111) 16692

(186) 26/09/2028

(111) 16764

(186) 26/09/2028

(111) 16733

(186) 26/09/2028

(111) 16735

(186) 26/09/2028

(111) 16026

(186) 26/09/2028

(111) 16025

(186) 26/09/2028

(111) 16021

(186) 26/09/2028

(111) 16020

(186) 26/09/2028

(111) 16015

(186) 26/09/2028

(111) 16014

(186) 26/09/2028

(111) 16013

(186) 26/09/2028

(111) 16012

(186) 26/09/2028

(111) 16023

(186) 26/09/2028

(111) 16237

(186) 26/09/2028

(111) 16236

(186) 26/09/2028

(111) 16235

(186) 26/09/2028

(111) 16234

(186) 26/09/2028

(111) 16233

(186) 26/09/2028

(111) 16232

(186) 26/09/2028

(111) 16231

(186) 26/09/2028

(111) 16230

(186) 26/09/2028

(111) 16416

(186) 03/10/2028

(111) 16813

(186) 05/12/2028

(111) 16888

(186) 11/12/2028

(111) 17704

(186) 19/02/2029
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(111) 26889

(186) 07/04/2029

(111) 17079

(186) 04/05/2029

(111) 17419

(186) 07/05/2029

(111) 17424

(186) 26/05/2029

(111) 17378

(186) 01/06/2029

(111) 19635

(186) 18/06/2029

(111) 17277

(186) 01/07/2029

(111) 17272

(186) 01/07/2029

(111) 18111

(186) 01/07/2029

(111) 18524

(186) 03/07/2029

(111) 17509

(186) 14/07/2029

(111) 17256

(186) 20/07/2029

(111) 17286

(186) 21/07/2029

(111) 17322

(186) 21/07/2029

(111) 18327

(186) 28/07/2029

(111) 17403

(186) 12/08/2029

(111) 17568

(186) 11/09/2029

(111) 17564

(186) 15/09/2029

(111) 17305

(186) 18/09/2029

(111) 17309

(186) 18/09/2029

(111) 17307

(186) 18/09/2029

(111) 17306

(186) 18/09/2029

(111) 17781

(186) 23/09/2029

(111) 17459

(186) 07/10/2029

(111) 17460

(186) 07/10/2029

(111) 17547

(186) 30/10/2029

(111) 17787

(186) 17/12/2029

(111) 23970

(186) 23/10/2029
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(11) 871

(45) 30/09/2019

(21) ID 2019/1

(22) 06/02/2019

(18) 06/02/2024
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Фиданоски Дарко (ул. Востаничка бр. 46б, 1000 Скопје, )
(73) Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, ул. Св. Кирил и
Методиј бр. 50, VI кат, 1000 Скопје, , MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 19-04
(54) Тефтери

(11) 872

(45) 30/09/2019

(21) ID 2019/5

(22) 28/02/2019
(18) 28/02/2024

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сретен Давидов (ул. 8ми Ноември бр. 18, 1440 Неготино,) and Кристина Тодорова (ул.
4ти Јули бр. 67, 1440 Неготино,)
(73) Сретен Давидов and Кристина Тодорова ул. 8ми Ноември бр. 18, 1440 Неготино,,
MK and ул. 4ти Јули бр. 67, 1440 Неготино,, MK
(51) 23-04
(54) "Модуларен екстерен чистач на аеро-честички"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)
19-04
23-04

(21)
MK/I/ 2019/1
MK/I/ 2019/5

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(73)

(21)

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО

MK/I/ 2019/1

Сретен Давидов and Кристина Тодорова

MK/I/ 2019/5
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот
завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се
означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 865

(45) 31/05/2019

(21) ID 2018/27

(22) 10/10/2018

(18) 10/10/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР (БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ)
(73) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ,, MK
(51) 12-16
(54) "РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ"

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

12-16

865

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)

(11)

(21)

ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР

865

MK/I/ 2018/27
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