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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 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 Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)
______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) F 03B 13/00, F 03B 1/00
(11) 9048

(13) А

(21) 2018/156

(22) 22/02/2018

(45) 28/02/2019
(73) АКВА ГРИН ЕНЕРЏИ ДОО СКОПЈЕ
ул. Фрањо Клуз бр. 2-2/17, MK
(72) Петревски Ристе
(54) ЕКОЛОШКА ХИДРОТУРБИНА

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

(51) основен

(11)

(13)

8F03B1/00

8F03B1/00

9048

А

8F03B13/00

8F03B1/00

9048

A

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

(51)
F 03B 13/00, F 03B 1/00
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ПРОМЕНИ
(11) 7793
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 08038 Barcelona, ES

СПОЈУВАЊЕ
(11) 1654
(73) Pantech Inc.
Pantech bldg., 179, Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, KR

ПРЕСТАНОК
(11) 927

(73) Dompe farmaceutici S.p.A.

(73) Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122
Milano (MI),, IT

(11) 972
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

(11) 3066
(73) Genentech, Inc

67056 Ludwigshafen, DE

1 DNA Way, South San Francisco, CA
94080, US

(11) 1934
(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs

(11) 3252

GmbH

(73) Дончо Анчовски

Rudolf-Wild-Strasse 107-115 69214
Eppelheim/Heidelberg, DE

ул.Бојмија бр,8-1/12 1000 Скопје, MK

(11) 2599

(11) 3443
(73) Стојкоски Владимир

(73) DARWIN DISCOVERY LIMITED
208 Bath Road, Slough, Berks SL1 3WE, UK

ул."Владимир Комаров" згр.25, влез 4,
стан 3, 1000 Скопје, MK

(11) 3101
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недостасува, број поле на PDCP секвенцен

(51) H 04W 28/06
(11) 8993

(13) Т1

број од прва недостасувачка PDCP SDU,

(21) 2018/547

(22) 11/07/2018

одредување на вкупниот број на
недостасувачки PDCP SDUи,

(45) 28/02/2019
(30) US20080037309P 17/03/2008 US and
US20080038470P 21/03/2008 US

ако вкупниот број на недостасувачки PDCP
SDUи е еден или помалку, воздржување од

(96) 17/09/2009 EP09721334.2
(97) 16/05/2018 EP2255464
(73) Dolby International AB

вклучување битмапирано поле во извештајот
за PDCP статус,

Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-13
1101 CN Amsterdam Zuidoost, NL

SDUи надминува еден, распределување на
битмапирано поле од должина во битови

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

еднакво на бројот на PDCP SNи од и не
вклучувајќи ја првата недостасувачка PDCP

(72) LEE, Young-Dae; CHUN, Sung-Duck;
PARK, Sung-Jun and YI, Seung-June
(54) МЕТОДА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ

SDU се до и вклучувајќи последната надвород-секвенца PDCP SDUи, заокружено на

ИЗВЕШТАЈ ЗА PDCP СТАТУС
(57) 1 Метода за пренесување извештај за

назначување '0' во соодветните позиции на
битмапираното поле за сите PDCP SDUи што

PDCP статус со апарат што содржи:
процесирање (S110), преку PDCP, протокол за

не се примени како назначени преку долниот
слој, и

конвергенција на податочни пакети, ентитет
лоциран помеѓу горен слој и долен слој, PDCP

назначување ‘1’ во соодветните позиции на
битмапираното поле за сите други PDCP

податочни единици примени од долниот слој

SDUи; и

откако ќе се побара повторно воспоставување
на PDCP од горниот слој;

праќање (S160), од PDCP ентитетот до
долниот слој, на извештајот за PDCP статус

составување (S120-S150, S170), преку PDCP
ентитетот, Извештај за PDCP статус преку,

како PDCP PDU, Протоколна Податочна
Единица, за пренос.

ако има барем една надвор-од-секвенца PDCP
SDU, Сервисна Податочна Единица,

, има уште 11 патентни барања

ако вкупниот број на недостасувачки PDCP

следниот множител на 8,

складирана, се мести FMS, Прва Секвенца што
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цел број, во кодирани единици со длабочина k
+ 1, , од податочен тек кој вклучува кодиран

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/119, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/46, H 04N 19/132
(11) 8981
(21) 2018/822

(13) Т1
(22) 12/10/2018

податок на слика;
одредување на поделена структура со

(45) 28/02/2019
(30) KR20090067827 24/07/2009 KR

максимална кодирана единица во форма на
квадрат, согласно поделената информација

(96) 23/07/2010 EP15161956.6

такашто максималната кодирана единица е

(97) 10/10/2018 EP2911399
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

хиерархиски поделена како длабочинско
зголемување; и

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

екстрахирање на информација со
прескокнување којшто индицира дали нашинот

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

на предвидување на постојната кодирана
единица е начин со прескокнување, од

(72) Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo

податочниот тек;

and Cheon, Min-Su
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ

кадешто сликата е поделена во
множество на максимални кодирани единици во

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

форма на квадрат, во согласност со
информацијата за максималната големина на

екстрахирање информација за максимална
димензија на кодирана единица, и поделена

кодираната единица,
максимална кодирана единица од

информација која индицира дали да се подели

множеството на максимални кодирани единици

кодирана единица со длабочина i, кадешто i е

којашто е хиерархиски поделена во една или

6

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

повеќе кодирани единици во форма на квадрат

повеќе единици за предвисдување употребени

со длабосчини во согласност со поделената

за изведба на декодирање со предвидување за

информација,
кодирана единица со постојна

постојната кодирана единица,
кога информацијата за прескокнување

длабочина i, кадешто i е цел број, е една од
еднакво големите и во облик на квадрат

индицира дека начинот на предвидување на
постојната кодирана единица е начин со

кодирани единици од кодирана единица од
горна длабочина i - 1 ,

прескокнување, определување на постојната
кодирана единица како една единица за

кога поделената информација покажува

предвидување кај која што начинот на

поделеност на кодираната единица со постојна
длабочина i, кодираната единица со постојна

предвидување е начин со прескокнување, и
кога информацијата за прескокнување

длабочина i, е поделена во четири кодирани
единици со пониска длабочина i + 1, независно

индицира дека начинот на предвидување на
постојната кодирана единица не е начин со

од соседните кодирани единици,
кога поделената информација покажува

прескокнување, добивање на едната или
повеќето единици на предвидување од

не-деливост на кодираната единица со

постојната кодирана единица со еднакво

постојната длабочина i, кодираната единица со
постојна длабочина k е определена како

делење на ширина или висина на постојната
кодирана единица со два, или со еднакво

постојна кодирана единица која што не е повеќе
поделена, информацијата за прескокнување на

делење на заедно и висината и ширината на
постојната кодирана единица со два, или

постојната кодирана единица е добиена, и еден
или трансформациски единици во форма на

одредување на постојната кодирана единица
како една единица за предвидување врз основа

квадрат употребени за да се изведе инверзна

на информација за типот на партиција на

трансформација за постојната кодирана
единица се обезбедени од постојната кодирана

постојната кодирана единица, информацијата
за типот на партиција е добиен од податочниот

единица врз основа на информацијата за
големината на трансформациската единица,

тек.

една или повеќе трансформациски единици во
форма на квадрат се различни од едната или

, има уште 0 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/119, H 04N 19/96, H

предвидување шијшто начин на предвидување е

04N 19/176, H 04N 19/46, H 04N 19/132

начин со прескокнување и кога информацијата

(13) Т1
(22) 12/10/2018

за прескокнување покажува дека начинот на
предвидување на постојната кодирана единица

(45) 28/02/2019
(30) KR20090067827 24/07/2009 KR

не е начин со прескокнување, конфигуриран за
да се добие една или повеќе единици за

(96) 23/07/2010 EP15161957.4
(97) 10/10/2018 EP2911400
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

предвидување од постојната кодирана единица
со еднакво делење на ширина и висина на

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

еднакво делење на заедно и висината и
ширината на постојната кодирана единица со

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

два, или одредување на постојната кодирана
единица како една единица за предвидување

(72) Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo
and Cheon, Min-Su
(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

врз основа информација за типот на партиција
на
постојната
кодирана
единица,

СЛИКИ

множество на максимални кодирани единици во
форма на квадрат, во согласност со

(11) 8982
(21) 2018/823

(57)

1

постојната кодирана единица со два, или со

кадешто

Апаратура за декодирање на слика,

апаратурата
екстрактор

сликата

е

поделена

во

содржи:
информација

информацијата за максималната големина на
кондираната
единица,

конфигуриран за екстракција, од податочен тек,
информација за максимална големина на

максимална кодирана единица од
множество на максимални кодирани единици е

кодирана единица, поделена информација која

хиерархиски поделена во една или повеќе

индицира дали да се подели кодирана единица
со длабочина i, кадешто i е цел број, во кодирани

кодирани единици во форма на квадрат со
длабочина во согласност со поделената

единици со длабочина i + 1, , информација за
прескокнување која покажува дали начинот на

информација,
кодирана

предвидување на постојна кодирана единица е
начин со прескокнување, информација за тип на

длабочина k, кадешто k е цел број, е една од
еднакво големите и во облик на квадрат

информација која што покажува димензија од

кодирани единици од кодирана единица од

една или повеќе единици за предвидување
вклучени во постојната кодирана единица и

горна

информација за големина на трансформациска
единица;
и

поделеност на кодираната единица со постојна
длабочина k, кодираната единица со постојна

декодер
на
податок
за
слика
конфигуриран за да одреди поделена структура

длабочина k, е поделена во четири кодирани
единици со пониска длабочина k + 1 со делење

со максимална кодирана единица во форма на

на висина и ширина на кодираната единица со

квадрат согласно поделената информација, кога
информацијата за прескокнување покажува дека

постојната длабочина k со 2, независно од
соседните
кодирани
единици,

начинот на предвидување на постојната
кодирана единица е начин со прескокнување,

кога поделената информација покажува
не-деливост на кодираната единица со

конфигуриран за одредување на постојната
кодирана единица како една единица за

постојната длабочина k, кодираната единица со
постојна длабочина k е определена како

за

кодирање

8

единица

со

постојна

длабочина
k
+
1
,
кога поделената информација покажува

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

постојна кодирана единица која што не е повеќе

форма на квадрат се различни од едната или

поделена, информацијата за прескокнување на

повеќе единици за предвисдување употребени

постојната кодирана единица е добиена, и еден
или трансформациски единици во форма на

за изведба на декодирање со предвидување за
постојната
кодирана
единица,
и

квадрат употребени за да се изведе инверзна
трансформација
за
постојната
кодирана

кадешто
информацијата
за
прескокнување на постојната кодирана единица

единица се обезбедени од постојната кодирана
единица врз основа на информацијата за

се покажува со помош на еден бит нанзанчен за
постојната
кодирана
единица.

големината на трансформациската единица,
една или повеќе трансформациски единици во

, има уште 0 патентни барања

(51) H 04N 19/103, H 04N 19/119, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/46, H 04N 19/132

информација која индицира дали да се подели
кодирана единица со длабочина i, кадешто i е

(11) 8983

(13) Т1

цел број, во кодирани единици со длабочина i +

(21) 2018/824

(22) 12/10/2018

1, , од податочен тек кој вклучува кодиран
податок на слика;

(45) 28/02/2019
(30) KR20090067827 24/07/2009 KR
(96) 23/07/2010 EP15161960.8

одредување на поделена структура со
максимална кодирана единица во форма на

(97) 10/10/2018 EP2911401
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

квадрат согласно поделената информација;
екстрахирање на информација со

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

прескокнување којшто индицира дали нашинот

Gyeonggi-do 443-742 , KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на предвидување на постојната кодирана
единица е начин со прескокнување, од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo

податочниот тек;
кога информацијата за прескокнување

and Cheon, Min-Su
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ

покажува дека начинот на предвидување на
постојната кодирана единица е начин со

(57) 1 Постапка за декодирање на слика,

прескокнување, одредување на постојната

постапката содржи:
екстрахирање информација за максимална

кодирана единица како една единица за
предвидување чијшто начин на предвидување е

димензија на кодирана единица, и поделена

начин со прескокнување; и
9

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

кога информацијата за прескокнување

соседните кодирани единици,

покажува дека начинот на предвидување на

кога поделената информација покажува не-

постојната кодирана единица не е начин со
прескокнување, добивање на една или повеќе

деливост на кодираната единица со постојната
длабочина k, кодираната единица со постојна

единици за предвидување од постојната
кодирана единица врз основа на информација

длабочина k е определена како постојна
кодирана единица која што не е повеќе

за типот на партиција на постојната кодирана
единица, добиена од податочниот тек,

поделена, информацијата за прескокнување на
постојната кодирана единица е добиена, и еден

кадешто сликата е поделена во множество на

или трансформациски единици во форма на

максимални кодирани единици во форма на
квадрат, во согласност со информацијата за

квадрат употребени за да се изведе инверзна
трансформација за постојната кодирана

максималната големина на кодираната
единица,

единица се обезбедени од постојната кодирана
единица врз основа на информацијата за

максимална кодирана единица од множество на
максимални кодирани единици е хиерархиски

големината на трансформациската единица,
една или повеќе трансформациски единици во

поделена во една или повеќе кодирани единици

форма на квадрат се различни од едната или

во форма на квадрат со длабочина во
согласност со поделената информација,

повеќе единици за предвисдување употребени
за изведба на декодирање со предвидување за

кодирана единица со постојна длабочина k,
кадешто k е цел број, е една од еднакво

постојната кодирана единица,
кадешто едната или повеќе трансформациски

големите и во облик на квадрат кодирани
единици од кодирана единица од горна

единици во форма на квадрат се добиени од
постојната кодирана единица врз основа на

длабочина k - 1 ,

информација за големина на трансформациска

кога поделената информација покажува
поделеност на кодираната единица со постојна

единица добиена од податочниот тек,
кадешто информацијата за прескокнување на

длабочина k, кодираната единица со постојна
длабочина k, е поделена во четири кодирани

постојната кодирана единица се покажува со
помош на еден бит нанзанчен за постојната

единици со пониска длабочина k + 1 со делење
на висина и ширина на кодираната единица со

кодирана единица.

постојната длабочина k со 2, независно од

, има уште 0 патентни барања
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Метод за пакување на кернели од

(51)
(11) 8984

(13) Т1

пуканки за пукање во микробранови печки;

(21) 2018/825

(22) 15/10/2018

карактеристично со тоа,што пакувањето се
изведува без присуство на маст или масло, и

(45) 28/02/2019
(30)
(96) 15/04/2013 EP13882103.8

дека постапката опфаќа чекор за дисперзирање
на кернели од пуканки, дистрибутивниот агенс,

(97) 18/07/2018 EP2987414
(73) Dode S.A.

кој е емулзија или мешавина од најмалку два
емулзивни или емулгентни адитиви за храна, и

Avda. Alcalde Ramón Escayola 66 Valldoreix

средство за ароматизација во пакет за

08197 Sant Cugat del Vallés, ES
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

микробранова печка преку аранжирање на
независни отвори за испуштање, адаптирани за

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CAMPÀ ANFRUNS, Jordi and MONTAGUT

снабдување и доза, соодветно, кернели од
пуканки, агенс за дистрибуција и агенс за

SALA, Salvador
(54) МЕТОД ЗА ПАКУВАЊЕ НА ЦЕЛИ ЗРНА

ароматизација.
, има уште 9 патентни барања

(51) F 16L 47/34, F 16L 41/06

(3) на насадниот дел (1), при што стегнувачка

(11) 8992

(13) Т1

лента (13) е зацврстена со едната од страна за

(21) 2018/826

(22) 15/10/2018

стегнувачкиот лост (11) на некоје растојание од
ротација на оската околу која е стегнувачкиот

(45) 28/02/2019
(30) DE201410111699 15/08/2014 DE
(96) 10/08/2015 EP15763191.2

лост (11) закретна во носечка облога (2), и од
другата страна за вториот обумен дел (4),

(97) 26/09/2018 EP3180555
(73) Friatec GmbH

сместен спроти првиот обумен дел (3) на
насадниот дел
(1), така што, каде што

Steinzeugstrasse 50 68229 Mannheim, DE

армаурата за забушување е поставена на

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

цевниот дел (100), кога стегнувачкиот лост (11) е
завртена стегнувачката лента (13) е затегната, а

(72) ROTHERMEL, Alexander; JUNGMANN,
Georg Christian; MIKULIC, Pero; STROBEL,

арматурата за забушуање е притисната на
цевниот дел (100), назначена со тоа, што тој

Dominik and SCHATZ, Jean-Pierre
(54) Арматура за забушување

клизечки профил има ексцентрична геометрија,
а контактната површина помеѓу клизечкиот

Арматура за зaбушување,која има

профил и носечката облога се зголемува со

насаден дел (1) за поставување на и кохезионо
поврзување со цевниот дел (100), и која има

прогресивно зголемување на завртување во
насока на затворена положба, така да

стегнувачки склоп (10) за стегање на тој насаден
дел (1) на тој цевен дел, при што стегнувачкиот

фрикциониот спој помеѓу клизечкиот профил и
носечката облога се зголемува на соодвеен

склоп (10) има завртувачки стегнувачки лост (11)
со клизечки профил (12), при што тој стегнувачки

начин и достигнува свој максимум кога е
постигната
затворена
положба.

лост (11) е поставен преку клизечкиот профил

, има уште 11 патентни барања

(57)

1

(12) на носечка облога (2) на првиот обумен дел
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 03C 13/06
(11) 8991

(13) Т1

52-60 wt.%

SiO2

(21) 2018/827

(22) 15/10/2018

14-16 wt.%
< 0,4 wt.%

Al2O3
Fe2

(45) 28/02/2019
(30) 102013202565 18/02/2013 DE and
102014202850 17/02/2014 DE

0,03-0,3 wt.% Na2O
0,3-0,7 wt.%
K2O

(96) 18/02/2014 EP14705147.8

20-22 wt.%

CaO

(97) 18/07/2018 EP2956420
(73) AS Valmieras Stikla Skiedra

0,4-0,8 wt.%
1-5 wt.%

MgO
TiO2

4201 Valmiera, LV
(74) Друштво за застапување од областа на

0,5-3 wt.%
0-2 wt.%

BaO
SrO

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

0-3 wt.%
0-1 wt.%

ZrO2
CuO,

O3

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PREISS-DAIMLER, Heinz-Jürgen
(54) АЛУМИНОСИЛИКАТНИ СТАКЛЕНИ

каде што целокупниот сооднос на алкалните
метални оксиди Na2O и K2O е вкупно не повеќе

ВЛАКНА ОТПОРНИ НА ТЕМПЕРАТУРА
И МЕТОД ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И

од
1,0
wt.%,
каде што целокупниот сооднос на оксидите SrO,

НИВНА УПОТРЕБА

CuO, ZrO2 е во распон помеѓу 0,1 и 4,0 wt.%, и
каде што алуминосиликатното стаклено влакно

Алуминосиликатно стаклено влакно

отпорно на температура има температура за

отпорно на температура со следниот состав:

транс¬фор¬мација >760°C и температура за

(57)

1
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

формирање
каде

што,

на
по

влакно
температура

<1260°C,

распон помеѓу 9 и 15 µm е во распон по¬меѓу

760°C,

10% и 15% во однос на почетната сила на

од

преостанатата
сила
на
кршење
на
алуминосиликатното стаклено влакно отпорно

кршење

на температура кое што има дијаметар во

, има уште 10 патентни барања

(51) A 61K 31/522, A 61K 9/20, A 61K 9/00
(11) 8990
(13) Т1

SAMARA, Vasiliki; KOUTRI, Ioanna; KALASKANI,
Anastasia; KALANTZI, Lida; KAKOURIS, Andreas;

(21) 2018/828

DIAKIDOU, Amalia and GOTZAMANIS, George
(54) ПЕДИЈАТРИСКА ТАБЛЕТА ЗА ЏВАКАЊЕ

(22) 15/10/2018
(45) 28/02/2019

на

собна

температура.

(30) PCT/EP2014/002097 31/07/2014 --

КОЈА ШТО СОДРЖИ АНТИВИРУСЕН АГЕНС

(96) 19/06/2015 EP15732162.1
(97) 22/08/2018 EP3174521
(73) Pharmathen S.A.
15351 Pallini Attikis, GR

И МЕТОД ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА

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

сол или нејзин дериват во комплекс со смола за
размена на јони, каде што соодносот помеѓу

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

валацикловирот и смо¬лата за размена на јони

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KARAVAS, Evangelos; KOUTRIS, Efthymios;

е 1:0,8.
, има уште 7 патентни барања

(57) 1 Таблета за џвакање која што содржи
валацикловир или фармацевтски прифатлива

GEORGOUSIS, Zaharias; FOUSTERIS, Manolis;

ВО ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО

(51)
(11) 8989

(13) Т1

(21) 2018/829

(22) 15/10/2018

(57) 1 Мешавина на храна за преживари што се

(45) 28/02/2019

карактеризира со тоа што покрај вообичаените
сирови материјали за исхрана, кои што

(30) 20120031 31/01/2012 FI
(96) 31/01/2013 EP13707421.7
(97) 25/07/2018 EP2809177
(73) Benemilk Ltd
21200 Raisio, FI

вклучуваат материјали кои што содржат
протеини, јагленохидрати и масти, храната

(74) Друштво за застапување од областа на

масни киселини каде што содржината на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

слободна палмина киселина е најмалку 90%, а
вкупната количина на мешавината на масни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HOLMA, Merja
(54) ХРАНА ЗА ПРЕЖИВАРИ КОЈА ШТО ГО
ЗГОЛЕМУВА МЕТАБОЛИЗМОТ НА ЕНЕРГИЈА

киселини во споменатата храна за преживари е
повисока
од
10%
според
тежината.

содржи внатре и на површината на честичките
на сировиот материјал за исхрана мешавина од

, има уште 16 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 07K 16/26
(11) 8988

(13) Т1

(21) 2018/830

(22) 15/10/2018

(72) PANNEQUIN, Julie; BOUDIER, Laure;
JOUBERT, Dominique and HOLLANDE, Frédéric
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
ПРОГАСТРИН И НИВНИ УПОТРЕБИ

(45) 28/02/2019
(30) 252625P 16/10/2009 US

(57) 1 Анти-hPG моноклонално антитело што

(96) 15/10/2010 EP10768878.0
(97) 25/07/2018 EP2488551
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (C.N.R.S.); Institut National de la

специфично врзува C-краен регион од човечки
прогастрин (hPG), што ги содржи следниве VH и

Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
and Progastrine et Cancers S.à r.l.

ИД БР:41, VH CDR3 од СЕК ИД БР:45, VL CDR1
од СЕК ИД БР:49, VL CDR2 од СЕК ИД БР:52, и

3 rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16, FR;

VL CDR3 од СЕК ИД БР:55.

101, rue de Tolbiac 75654 Paris Cedex 13, FR
and 11, Côte d'Eich 1450 Luxembourg, LU

, има уште 19 патентни барања

VL CDRи:
VH CDR1 од СЕК ИД БР: 37, VH CDR2 од СЕК

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

(51) F 24D 3/00, F 24H 1/34, F 24H 1/36, F 24H

(11) 8987

(13) Т1

8/00, F 24H 1/14, F 24H 9/00, F 28D 21/00, F 28D
7/08, F 28D 7/16, F 28F 1/04, F 28F 9/00, F 28F

(21) 2018/832

(22) 16/10/2018

9/22

(30) ESA201331066 12/07/2013 ES

(45) 28/02/2019
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(96) 10/07/2014 EP14822203.7

еднакво растојание една од друга и споени во

(97) 18/07/2018 EP3021055
(73) Cordón Urbiola, Jose, Luis
C/ San Francisco Javier 37 E-31589 Sartaguda

призматично куќиште (6) со дефлектори (7) каде

(Navarra), ES

90° и два предни и задни зида (9) при што
дефлекторите (7) се направени од правоаголна

призматичноот куќиште (6) се состои од два
предни двострани зида (8) свиткани под агол од

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) Cordón Urbiola, Jose, Luis
(54) ИЗМЕНУВАЧ ЗА КОТЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ

плоча означена со тоа што дефелкторите (7)
можат да бидат одстранети по желба преку

(57) 1 Изменувач за котли за греење формиран
од надворешна призматична рамка (1), бренер

вертикално во однос на страничните краеви на
призматичното куќиште (6) за да би се

(2) и испуштен гас (3), изменувачот се состои од
блок од цевки (4) формиран од од повеке секции

зголемило или намалило времето на патување
на
гасот
внатре
во
цевастиот
блок.

на цевки (5) поставени едни над други
хоризонтално и вертикално, разделени на

, има уште 1 патентни барања

(51) B 01F 3/12, B 01F 5/20, B 01F 5/10

(73) ENEXIO Hungary Zrt.

вторите

странични

зида

(14)

поставени

(13) Т1
(22) 16/10/2018

Irinyi József u. 4-20, B. ép 1117 Budapest, HU

(45) 28/02/2019
(30) US201414254024 16/04/2014 US

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) FAZEKAS, Péter; HANGYÁL, János; KISS,

(96) 26/01/2015 EP15707414.7

József, Ferenc and KOCSIS, Gábor

(11) 9007
(21) 2018/833

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(97) 25/07/2018 EP3131666
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

горниот дел од долниот простор за мешање

МЕШАВИНА ОД МАТЕРИЈАЛ ВО СОСТОЈБА

(12), при што третиот дел од смесата е внесен

НА ПРАВ ИЛИ ГРАНУЛИ И ТЕЧНОСТ
(57) 1 Постапка за производство на мешавина

во горниот дел од долниот простор за мешање
(12) во тангенционална насока предизвикувајки

од материјал во состојба на прав или гранули и
течност, се состои од:

кружно движење на втората смеса во долниот
простор за мешање при што сразмерот на

- производство на прва смеса со принесување

првиот дел на смесата за мешање и на третиот
дел од смесата за мешање е одбран во

на материјал во состојба на прашок или

вредност помеѓу 1:1 и 1:5, означено со тоа што

гранули кроз приемна инка (18) во горен
простор за мешање (10) со доведување на

- сразмерот на првиот дел од смесата за

течност во горниот простор за мешање (10),

мешање и вториот дел до смесата за мешање е
одбран во вредност помеѓу 1:1 и 1:4, и

- внесување на првата смеса во долниот
простор за мешање (12) кроз цевка за

- и во долниот простор за мешање (12)

спојување (16) споена со горниот простор за

количината на втората смеса е прилагодена

мешање (10) и горниот дел од горниот простор
за мешање (12), долниот простор за мешање

така што параболичната површина на втората
смеса е

(12) делумно има цилиндричен простор и
делумно конусен простор, и производство на

- внатре во цилиндричниот дел од просторот на

втората смеса со предизвикување на нивно
судрување во предел на преградата (20),

долниот простор за мешање (12), вкпучувајки ја
најниската точка од параболичната површина, и
е

- празнење на втората смеса низ конусниот дел
со поставување на дното од долниот дел

- оддалечен од преградата (20), и

простор за мешање (12) и со раделување на
втората смеса

- за мерење на нивото во долниот простор за

- празнење на првиот дел од смесата како

мешање (12), вредноста на притисокот земена
со помош на најмалку еден мерен инструмент

материјал за мешање,

за притисок (26) поставен на бочна страна на

- рециркулирање на вториот дел од смесата во

цилиндричниот дел од просторот, при што
најнискиот манометарот (26) е поставен испод

горниот простор за мешање (10), и

конусниот дел од просторот од најмногу 150 мм.

- принесување на трет дел од смесата во

, има уште 8 патентни барања

16

Патенти
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состои од најмалку еден погонски систем (3, 4)
кој што се протега во правецот на пренесување

(51) F 26B 15/14, B 29C 35/02, B 65G 37/00, B
65G 17/32
(11) 9008
(21) 2018/834

(13) Т1
(22) 16/10/2018

на обликуваните тела, каде што погонскиот
систем (3, 4) - пожелно најмалку два погонски

(45) 28/02/2019
(30) EP15169017.9 22/05/2015 --

системи (3, 4) – може да се движи во правецот
на пренесување на обликуваните тела (1),

(96) 22/05/2015 EP15169017.9

каде што има најмалку две чивии за фиксирање

(97) 18/07/2018 EP3095576
(73) Roth Composite Machinery GmbH

(5, 6), кои што може да бидат или се фиксирани
на спротивните краеви на обликуваното тело

Bauhofstraße 2
35239 Steffenberg, DE

(1), каде што најмалку една чивија за
фиксирање (5, 6) е поврзана со погонскиот

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

систем (3, 4) - пожелно две чивии за фиксирање
(5, 6) се поврзани во секој случај за погонскиот

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

систем (3, 4), така што одреденото обликувано

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Neubert, Mike
(54) УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ СО КАЛАП

тело (1) може да се движи во правецот на
пренесување со помош на придвижениот

(57) 1 Уред за третирање на обликувано тело

погонски систем (3, 4) или со помош на
прид¬ви¬жените погонски системи (3, 4),

со најмалку една станица за третирање, во која
што обли-ку¬ваните тела (1) може да бидат

каде што најмалку еден прв погонски систем (3)
има мноштво елементи за поврзување (7) кои

внесени за третирање со помош на погонски

што се протегаат трансверзално на правецот на

уред (2), каде што по¬гонскиот уред (2) се

пренесување, каде што првата чивија за
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

фиксирање (5) доделена на овој прв погонски

околу не¬го¬вата лонгитудинална оска, каде

систем (3) е поврзана или може да биде

што уредот за ротирање (10) е конституиран во

поврзана со најмалку еден елемент за
поврзување (7) на овој прв погонски систем (3),

форма на систем за ротирање (12) кој што се
протега во правецот на пренесување, каде што

каде што должината L на барем некои од овие
елементи за поврзување (7), пожелно на сите

чивија за фиксирање (5, 6) заеднички делува со
системот за ротирање (12) со цел да се ротира

елементи за поврзување (7),

обликуваното тело (1),
каде што првата чивија за фиксирање (5) е

- одговара на најмалку 30% од должината lz на

поврзана со најмалку еден елемент за

делот од чивијата на првата чивија за фиксира¬ње (5), кој што дел од чивијата (8) се

поврзување (7) со помош на најмалку едно тело
за поврзување (14),

протега помеѓу обликуваното тело (1) или
крајот на обликуваното тело (1) што е свртен

каде што телото за поврзување (14) лежи на
најмалку едниот, пожелно на најмалку двата

кон првиот погонски систем (3) и првиот
погонски систем (3)

елементи за поврзување (7),
каде што телото за поврзување (14) може да се
преместува во лонгитудиналниот правец на

и/или

првата чивија за фиксирање (5),
што се карактеризира со тоа што

- изнесува најмалку 30 mm, особено најмалку
35 mm и пожелно најмалку 50 mm,

телото за поврзување (14) е конституирано како
тело за поврзување во форма на диск или во
форма на плоча (14).

каде што има најмалку еден уред за ротирање
(10) за да се ротира обликуваното тело (1)

, има уште 11 патентни барања
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помеѓу две об-ло¬ги, при што цврстото гипсено

(51) C 04B 28/14, C 04B 20/06
(11) 9006

(13) Т1

јадро има густина (D) од 40 фунти по кубна стопа

(21) 2018/835

(22) 16/10/2018

(640 kg/m3) или по¬мала и која што се состои од
кристална матрица од цврст гипс и високо

(45) 28/02/2019
(30) US201161446941P 25/02/2011 US
(96) 24/02/2012 EP12709203.9

експанзивни честички, при што високо
експанзивните честички се шират до 300% или

(97) 22/08/2018 EP2678289
(73) United States Gypsum Company

повеќе од нивниот оригинален волумен откако
ќе бидат загревани еден час на околу 1560 °F

Chicago, IL 60661-3676, US

(околу 850 °C), каде што високо експанзивните

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

честички
се
состојат
од
непроширени
вермикулитни честички и каде што гипсеното

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

јадро е форми¬рано од каша која што се состои
од вода; малтер; при што вермикулитните

(72) YU, Qiang; LUAN, Wenqi; SONG, Weixin D.;
VEERAMASUNENI, Srinivas and LI, Alfred
(54) ОГНООТПОРНИ ЛЕСНИ ГИПСЕНИ

честички се во количина од најмногу до 10%
според тежината на малтерот; и минерални,

ПЛОЧИ СО НАМАЛЕНА ГУСТИНАТА

комбинации.
, има уште 5 патентни барања

стаклени или јаглеродни влакна, или нивни

(57) 1 Огноотпорна гипсена плоча која што се
состои од цврсто гипсено јадро поставено

(51) C 07K 17/00, C 07K 14/005, C 12N 7/00, A

(11) 9005

(13) Т1

61K 39/21, A 61K 39/12, A 61K 39/00, A 61K

(21) 2018/836

(22) 16/10/2018

39/275

(45) 28/02/2019
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(30) 115703P 18/11/2008 US and 152184P

(54) АНТИВИРУСНИ ВАКЦИНИ СО

12/02/2009 US

ПОДОБРЕНА ЦЕЛУЛАРНА ИМУНОГЕНОСТ

(96) 18/11/2009 EP09828172.8
(97) 12/09/2018 EP2358757
(73) Beth Israel Deaconess Medical Center and
Los Alamos National Security, LLC

(57) 1 Вакцина која што содржи:

Boston, MA 02215, US and Los Alamos, NM
87545, US

НИЗА ИД БР: 9, или
(б) вектор кој што кодира оптимизиран вирусен

(74) Друштво за застапување од областа на

полипептид кој што ја има аминокиселин-ската

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

низа наведена во НИЗА ИД БР: 9.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BAROUCH, Dan, H.; KORBER, Bette, T. and

, има уште 14 патентни барања

(a) оптимизираниот вирусен полипептид кој што
ја има аминокиселинската низа наведена во

FISCHER, William, M.

(51) C 07H 19/14, A 61K 31/7064
(11) 9004
(13) Т1

(73) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY
AND BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF

(21) 2018/837

SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Flemingovo namesti 2 166 10 Praha 6, CZ

(22) 16/10/2018
(45) 28/02/2019

(30) US20080022247 18/01/2008 US
(96) 15/01/2009 EP16174985.8

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

(97) 01/08/2018 EP3133080

(72) HOCEK, Michal and NAUS, Petr

20

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(54) НОВИ ЦИТОСТАТИЧНИ 7-ДЕАЗАПУРИН
НУКЛЕОЗИДИ
(57) 1 Соединение избрано од:

и,
или нивна фармацевтска прифатлива сол.
, има уште 10 патентни барања

(54) TRPC4 МОДУЛАТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО ИЛИ ЗАШТИТА ОД БОЛКА

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/4709, A 61P 25/04
(11) 9003

(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи 4-

(21) 2018/838

(22) 16/10/2018

метил-2-пиперидин-1-ил-кинолин којшто ја има
формулата

(45) 28/02/2019
(30) US201161576619P 16/12/2011 US
(96) 14/12/2012 EP12806318.7
(97) 29/08/2018 EP2790687
(73) Poseida Therapeutics, Inc.
3210 Merryfield Row San Diego, California
92121, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) OSTERTAG, Eric, M. and CRAWFORD,

за употреба во редуцирање или заштитување од

John, Stuart
21

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

болка кај цицачи со модулирање на

TRPC4

висцерална болка или нивна комбинација.

активност, кадешто болката е избрана од акутна,
хронична,

невропатска,

ноцицептивна

и

, има уште 10 патентни барања

(трифлуорометил)фенил]пиперидин-1карбоксамид;

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/497, A 61K 31/519, A
61K 45/06, A 61P 35/02
(13) Т1
(22) 17/10/2018

[3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1Hпиразол-1-ил]-1-(1-{[2-

(45) 28/02/2019
(30)

(трифлуорометил)пиримидин-4ил]карбонил}пиперидин-4-ил)азетидин-3-

(96) 27/02/2015 EP15710994.3

ил]ацетонитрил;

(97) 15/08/2018 EP3110409
(73) Incyte Corporation

[транс-1-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)1H-пиразол-1-ил]-3-(4-{[2-

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803,
US

(трифлуорометил)пиримидин-4ил]карбонил}пиперазин-1-

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

ил)циклобутил]ацетонитрил;
{транс-3-(4-{[4-[(3-хидроксиазетидин-1-

(72) VADDI, Krishna
(54) ЈАК1 ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ

ил)метил]-6-(трифлуорометил)пиридин-2-

(57) 1
помеѓу:

ил]циклобутил}ацетонитрил;
{транс-3-(4-{[4-{[(2S)-2-

(11) 9002
(21) 2018/840

ил]окси}пиперидин-1-ил)-1-[4-(7H-пироло[2,3д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

Селективен инхибитор ЈАК1 избран

3-[1-(6-хлоропиридин-2-ил)пиролидин-3-ил]-3[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

(хидроксиметил)пиролидин-1-ил]метил}-6(трифлуорометил)пиридин-2-

пиразол-1-ил]пропаннитрил;

ил]окси}пиперидин-1¬il)-1-[4-(7H-пироло[2,3-

3-(1-

[1,3]оксазоло[5,4-b]пиридин-2-ил пиролидин-3ил)-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1ил]циклобутил}ацетонитрил;

пиразол-1-ил]пропаннитрил;
4-[(4-{3-цијано-2-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-

{транс-3-(4-{[4-{[(2R)-2(хидроксиметил)пиролидин-1-ил]метил}-6-

4-ил)-1H-пиразол-1-ил]пропил}пиперазин-1ил)карбонил]-3-флуоробензонитрил;

(трифлуорометил)пиридин-2ил]окси}пиперидин-1¬il)-1-[4-(7H-пироло[2,3-

4-[(4-{3-цијано-2-[3-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

4-ил)-1H-пирол-1-ил]пропил}пиперазин-1ил)карбонил]-3-флуоробензонитрил;

ил]циклобутил}ацетонитрил;
4-(4-{3-[(диметиламино)метил]-5-

{1-{1-[3-Флуоро-2(трифлуорометил)изоникотиноил]пиперидин-4-

Флуорофенокси}пиперидин-1-ил)-3-[4-(7Hпироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1H¬пиразол-1-

ил}-3-[4-(7H-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1Hпиразол-1-ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил;

ил]бутаннитрил;
5-{3-(цијанометил)-3-[4-(7H-пироло[2,3-

4-{3-(цијанометил)-3-[4-(7H-пироло[2,3-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-1-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-1ил}-N-[4-Флуоро-2-

ил}-N-изопропилпиразин¬2-карбоксамид;
4-{3-(цијанометил)-3-[4-(7H-пироло[2,322

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-1-

метилетил]амино}метил)-6-

ил}-2,5-дифлуоро-N-[(1S)¬2,2,2-трифлуоро-1-

(трифлуорометил)пиридин-2-

метилетил]бензамид;
5-{3-(цијанометил)-3-[4-(1H-пироло[2,3-

ил]окси}пиперидин-1¬ил)-1-[4-(7H-пироло[2,3д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

b]пиридин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-1ил}-N-изопропилпиразин-2¬карбоксамид;

ил]циклобутил}ацетонитрил;
{транс-3-(4-{[4-({[(2R)-2-

{1-(цис-4-{[6-(2-хидроксиетил)-2(трифлуорометил)пиримидин-4-

хидроксипропил]амино}метил)-6(трифлуорометил)пиридин-2-

ил]окси}циклохексил)-3-[4-(7H-пироло[2,3-

ил]окси}пиперидин-1-ил)¬1-[4-(7H-пироло[2,3-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-3ил}
ацетонитрил;

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1ил]циклобутил}ацетонитрил;

{1-(цис-4-{[4-[(etilамино)метил]-6(трифлуорометил)пиридин-2-

{транс-3-(4-{[4-({[(2S)-2хидроксипропил]амино}метил)-6-

ил]окси}циклохексил)-3-[4-(7H-пироло[2,3д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-3-

(трифлуорометил)пиридин-2ил]окси}пиперидин-1-ил)¬1-[4-(7H-пироло[2,3-

ил}

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

ацетонитрил;

{1-(цис-4-{[4-(1-хидрокси-1-метилетил)-6(трифлуорометил)пиридин-2-

ил]циклобутил}ацетонитрил;
{транс-3-(4-{[4-(2-хидроксиетил)-6-

и

ил]окси}циклохексил)-3-[4-(7Hпироло[2,3¬d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

(трифлуорометил)пиридин-2-ил]окси}
пиперидин-1-ил)-1-[4-(7H-пироло[2,3-

ил]азетидин-3-ил}
ацетонитрил;
{1-(цис-4-{[4-{[(3R)-3-хидроксипиролидин-1-

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1ил]циклобутил}ацетонитрил;

ил]метил}-6-(трифлуорометил)пиридин-2-

или нивни фармацевтски прифатливи соли, за

ил]окси}циклохексил)-3-[4-(7H¬пироло[2,3д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-3-

употреба во постапка на лекување на
мијелдиспластичен синдром кај пациент на кој

ил}ацетонитрил;
{1-(цис-4-{[4-{[(3S)-3-хидроксипиролидин-1-

тоа му е потребно, постапката опфаќа давање
на предметниот пациент терапевтски ефикасни

ил]метил}-6-(трифлуорометил)пиридин-2ил]окси}циклохексил)-3-[4-(7H¬пироло[2,3-

количини на селективен инхибитор ЈАК1, или
негови
фармацевтски
прифалтиви
соли.

д]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-3ил}ацетонитрил;
{транс-3-(4-{[4-({[(1S)-2-хидрокси-1-

, има уште 32 патентни барања

(51) G 06F 3/01, G 07C 15/00, A 63F 5/04

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT

(13) Т1
(22) 17/10/2018

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

(45) 28/02/2019
(30)

(72) Kaiblinger, Harald and Schrötter, Florian
(54) ТРКАЛО НА СРЕЌА СО КОНТРОЛА НА

(96) 23/01/2012 EP12450004.2

ЗНАКОВИ СО РАКА

(97) 15/08/2018 EP2618316
(73) Novomatic AG

(57) 1 Постапка за функционирање на тркало на
среќа (3) прикажано на монитор (6) од страна на

(11) 9001
(21) 2018/841

23

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

корисник

(1),

кадешто

идентификува како излезна ротациона брзина
(ω0)

и

- со помош на камера (2) позицијата на центарот
на гравитација на телото (11) и на една рака (12)

- по завршувањето на првата фаза започнува
фаза
на
слободна
ротација,
кадешто

на корисникот (1) се одредува со помош на
камера (2), кадешто со помош на контролна

понатамошната ротација на тркалото на среќа
(3) се појавува со излезната ротациона брзина

единица
(5)
- горен висински праг (13) е претходно подесен

(ω0) додека излезната брзина и тркалото на
среќа
(3)
континуирано
го
намалуваат

на претходно дефинирана вредност во однос на

забрзувањето и постигнуваат мирување во

центарот на гравитација на телото (11) и по
надминување на висинскиот праг (13) од страна

одредена крајна позиција и оваа крајна позиција
се
задржува
достапна,
и

на позицијата на телото (12) започнува прва
фаза, за чиешто време позицијата на раката (12)

- кадешто првата фаза завршува и фазата на
слободна
ротација
започнува

континуирана се одередува и за чиешто време
позицијата на тркалото на среќа (3) е споена со

- кога позицијата на раката (12) паѓа под
дополнителен, долен висински праг (14), кој е

позицијата

(12),

подесен на претходно дефинирана вредност,

- ротацијата се изведува преку задвижување на
раката на корисникот (1) пришто континуирано

на

телото

особено на претходно дефинирана вредност
под гравитацискиот центар на телото (11), и/или

се одредува и аголот на ротација (α) е
определен,

- кога аголот опфатен за време на првата фаза
на тркалото на среќа ја надминува претходно

- аголната брзина (ω), т.e. повремената промена
на односот на определениот агол (α),

дефинираната вредност на прагот во споредба
со почетната позиција и/или кога аголната

континуирано

брзина

се

пресметува,

(ω)

ја

надминува

- првата фаза завршува, по можност директно
пред крајот на првата фаза, континуираното

дефинираната

пресметување на аголната брзина (ω) се

, има уште 13 патентни барања

24

вредност

на

претходно
прагот.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) B 63B 29/02, B 63B 1/06
(11) 9000
(13) Т1

нив се стеснува навнатре од еден од наведените
паралелни странични ѕидови (14) и се

(21) 2018/842

соединува во трупот (13) кој што има горен
завршеток, и горен дел на клунот (9) кој се

(22) 17/10/2018
(45) 28/02/2019

(30) GB20120005004 22/03/2012 GB
(96) 22/03/2013 EP13160733.5

надвиснува над долниот дел на клунот (8) и
којшто ја опкружува палубата, секој од горните и

(97) 10/10/2018 EP2647564
(73) Viking River Cruises UK Limited
Nelsons House 83 Wimbledon Park Side

долните делови на клунот (8,9) имаат заоблена

London SW19 5LP, GB

странични ѕидови (14) на бродскиот труп (12) кој
што продолжува паралелно еден во однос на

површина и меѓусебно се спојуваат, горниот дел
на клунот (9) е формиран од паралелните

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Hagen, Torstein
(54) ПЛОВЕН ОБЈЕКТ

друг над стеснувањето, заоблените страни на
долниот дел на клунот (8), паралелните

(57) 1 Речен брод за пренос на патници којшто
содржи бродски труп (12) со паралелни

предниот спротивен ѕид (15) којшто се
издолжува помеѓу паралелните странични

странични ѕидови (14), палуба за патници
којашто има максимална ширина која се

ѕидови (14) низ горниот завршеток на трупот (13)
такашто ширината на палубата останува на

издолжува помеѓу паралелните странични
ѕидови (14), и клун којшто вклучува долен дел на

својот максимум над долниот дел на клунот (8)
со цел зголемување на просторот на палубата.

клунот (8) со заоблени страни пришто секоја од

, има уште 4 патентни барања

странични ѕидови (14) се поврзани преку

25

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) H 04L 5/00
(11) 8999

(13) Т1

(21) 2018/843

(22) 19/10/2018

најмалку една секундарна станица (110), која се
состои од
конфигурирање, од примарната
станица, секундарната станица (110) пришто
првата состојба е барање најмалку еден од

(45) 28/02/2019
(30) EP09305378 29/04/2009 -(96) 22/04/2010 EP10719101.7

многуте простори за пребарување, а просторот
за барање е сет од ресурсни елементи на

(97) 12/09/2018 EP2425669
(73) Koninklijke Philips N.V. and Sharp
Kabushiki Kaisha

контролниот канал во кој секундарната станица

High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven, NL
and 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi,

најмалку еден од просторите за пребарување
има прва структура, првата структура се состои

Osaka 545-8522, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

од најмалку еден прв број на ресурсни сетови
(210a, 210b, 210c) има прва големина на првиот

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

носител

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) BAKER, Matthew; MOULSLEY, Timothy and

најмалку еден ресурсен сет (210c ) од првиот
број на ресурсни сетови може да се користи за

TESANOVIC, Milos
(54) МЕТОД ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ ВО

пренос на порака (250) до секундарната станица
(110), и се менува, од секундарната станица во

МОБИЛНА МРЕЖА
(57) 1 Метод за управување со операција за

структура од просторот за пребарување во
втора структура различна од првата структура

контрола на канал за комуникација со повеќе

кога секундарната станица (110) влегува во

преносници меѓу примарна станица (100) и

втора состојба, а втората структура се состои

врши слепо декодирање или барем еден можен
контролен канал за дадено ниво на агрегација, а
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(200а),

каде

што
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најмалку од втор број ресурсни сетови со првата

различен од првиот број ресурсни сетови и

големина и најмалку еден од ресурсните сетови

вториот преносник на компоненти е различен од

на вториот број ресурсни сетови е предвиден на
најмалку втор преносник на компонента (200b),

првиот преносник на компоненти
, има уште 11 патентни барања

(200а).

пришто вториот број на ресурсни сетови е

(57) 1 Соединение со формулата I:

(51) C 07D 241/20, C 07D 241/18, A 61K 31/495,
A 61P 35/04
(11) 8986
(21) 2018/844

(13) Т1
(22) 19/10/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201461928754P 17/01/2014 US and
US201461991129P 09/05/2014 US
(96) 16/01/2015 EP15703321.8
(97) 08/08/2018 EP3094628
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SENDZIK, Martin; CHEN, Zhuoliang; CHEN,

во кое:
p е селектиран од 0 и 1;

Christine Hiu-tung; DORE, Michael; FORTANET,
Jorge Garcia; KARKI, Rajesh; KATO, Mitsunori;

q е селектиран од 0 и 1;
Y1 е селектиран од CH и N;

LAMARCHE, Matthew J.; PEREZ, Lawrence Blas;
SMITH, Troy Douglas; WILLIAMS, Sarah;

Y2 е селектиран од CR6 и N;

GIRALDES, John William and TOURE, Bakary-

R1 е -XR1a; назначено со тоа, што R1a е
селектиран од C6-10арил, C3-8циклоалкил, C3-

barry
(54) N-АЗАСПИРОЦИКЛОАЛКАН

8циклоалкенил и 5-9 члена хетероарил група
составена од 1 до 4 хетероатоми или групи

СУПСТИТУИРАНИ N-ХЕТЕРОАРИЛ
СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА

независно одбрани од N, C(O), O и S; каде што
наведениот арил или хетероарил од R1a е

ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА SHP2

супституиран со 1 до 5 R9 групи независно
одбрани од хало, амино, хидрокси, N3, C14алкил, диметил-амино, хидроксисупституиран-C1-4алкил, хало-супституиранC1-4алкил и амино-супституиран-C1-4алкил; и
X е селектиран од врска, S(O)m, O, C(O),
COR11, CR10aR10b, NR11; каде што m е
селектиран од 0, 1 и 2;
секој R10a и R10b е независно одбран од хало
и C1-4алкил; и R11 е селектиран од водород и
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C1-4алкил;

4алкокси, хидрокси-супституиран C1-4алкил,

R2a и R2b се независно одбрани од водород,

амино-супституиран C1-4алкил, -S(O)1-2R6a, -

C1-4алкил, C1-4алкокси, амино, хидрокси, C38циклоалкил и C1-4алкил-амино;

C(S)R6a, -C(O)NR6aR6b, -C(NH)NR6aR6b и NR6aC(O)R6b; каде што R6a и R6b се

R3a и R3b се независно одбрани од хало,
карбонил, C1-4алкил, C1-4алкокси, амино,

независно одбрани од водород и C1-4алкил;
R7 и R8 заедно со атомот на јаглерод на кој

хидрокси, C3-8циклоалкил и C1-4алкил-амино;
R4a и R4b се независно одбрани од водород,

тие обете се прикачени формираат 3 до 7 член
заситен или делумно незаситен прстен што

хало, карбонил, C1-4алкил, C1-4алкокси, амино,

опционално може да содржи 1 до 3

хидрокси, C3-8циклоалкил и C1-4алкил-амино;
R5a и R5b се независно одбрани од водород,

хетероатоми или групи независно одбрани од
N, C(O), O и S(O)m; каде што m е селектиран од

карбонил, C1-4алкил, C1-4алкокси, амино,
хидрокси, C3-8циклоалкил и C1-4алкил-амино;

0, 1 и 2; каде што наведениот заситен прстен
формиран од R7 и R8 може да е

каде што било кои две групи селектирани од
R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, R5a, R5b и R7

несупституиран или супституиран со 1 до 3
групи независно одбрани од амино, хидрокси,

може да формираат 5 до 6 член незаситен или

метокси, хало, метил, метил-амино и

делумно заситен прстен;
R6 е селектиран од водород, хало, циано, C1-

изобутирилокси; или негова фармацевтски
прифатлива сол.

4алкил, C1-4алкокси, амино-карбонил, халосупституиран C1-4алкил, хало-супституиран C1-

, има уште 19 патентни барања

(51) C 12N 7/02

(57)

(11) 8985
(21) 2018/845

1

Метода за изолирање популација од

(13) Т1
(22) 19/10/2018

рекомбинантни адено-асоциран вирус (rAAV)
честички од во-постапка нечистотии во прилив,

(45) 28/02/2019

што

ги

содржи

чекорите

на:

(30) 187601P 16/06/2009 US
(96) 16/06/2010 EP16166278.8

(a) контактирање прилив што ги содржи rAAV
честичките во средина од хроматографија со

(97) 25/07/2018 EP3067417
(73) Genzyme Corporation

хидрофобна интеракција (HIC) во многу солен
пуфер, каде што многу солениот пуфер содржи

50 Binney Street Cambridge, MA 02142, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

помеѓу 0.5M и 2.0M цитрат, каде што rAAV
честичките и во-постапка нечистотиите се

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

врзуваат

(72) SHELDON, Paulene McLean Quigley;
GAGNON, Peter S.; NICHOLS, Gina and

(б) елутирање на rAAV честичките врзано за HIC
средината со средно солен пуфер, назначено со

THORNE, Barbara A.
(54) ПОДОБРЕНИ МЕТОДИ ЗА

тоа, што средно солениот пуфер
помалку
од
0.5M

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА РЕКОМБИНАНТНИ AAV
ВЕКТОРИ

, има уште 9 патентни барања
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(51) C 07K 16/36
(11) 8998

(13) Т1

(21) 2018/846

(22) 19/10/2018

Joanna; BUCHMÜLLER, Anja; STRAßBURGER,
Julia; STRERATH, Michael; JÖRIßEN, Hannah;

(30) EP12167438 10/05/2012 --; EP12181697

ITAKURA, Asako; Y. LEUNG, Philberta and
TUCKER, Erik
(54) АНТИТЕЛА СПОСОБНИ ЗА ВРЗУВАЊЕ

24/08/2012 --; EP13150361 07/01/2013 -- and
US201361817675P 30/04/2013 US

НА КОАГУЛАЦИОНИОТ ФАКТОР XI И/ИЛИ
НЕГОВАТА АКТИВИРАНА ФОРМА ФАКТОР

(96) 08/05/2013 EP13721746.9
(97) 25/07/2018 EP2847228
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE

XIA И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

СЕК ИД БР: 19 за секвенцата на амино киселина

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GERDES, Christoph; WILMEN, Andreas;

за доменот од променливиот лесен ланец и СЕК
ИД БР: 20 за секвенцата на амино киселина за

SCHÄFER, Martina; FINNERN, Ricarda;
DITTMER, Frank; GRUDZINSKA-GOEBEL,

променливиот
тежок
, има уште 10 патентни барања

(45) 28/02/2019

(57)

1

Човечко моноклонално антитело

способно за врзување на фактор XIa (FXIa) и
антиген-врзувачки фрагмент од истото содржи

29

ланец.
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(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088
(11) 8997
(13) Т1

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛАЦИЈА
НА SMN2 СПОЈУВАЊЕ КАЈ СУБЈЕКТ

(21) 2018/847

(57) 1 Антисенс соединение кое што содржи
антисенс олигонуклеотид комплементарен на

(22) 19/10/2018
(45) 28/02/2019

(30) US218031P 17/06/2009 US
(96) 17/06/2010 EP17203913.3

интрон 7 од pre-mRNA што го кодира човечкиот
SMN2, за употреба при третирање на човечки

(97) 19/09/2018 EP3305302
(73) Biogen MA Inc. and Cold Spring Harbor
Laboratory

субјект кој што има спинална мускулна атрофија

Cambridge, MA 02142, US and Cold Spring
Harbor, NY 11724, US

простор на човечкиот субјект, каде што антисенс
олигонуклеотидот има нук¬лео¬базна низа која

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

што се состои од нуклеобазната низа НИЗА ИД
БР: 1, каде што секој нуклеозид на антисенс

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

олигонуклеотидот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BENNETT, C. Frank; HUNG, Gene; RIGO,

шеќерна
половина,
каде
што
модифици¬рана шеќерна половина

Frank; KRAINER, Adrian R.; HUA, Yimin;
PASSINI, Marco A.; SHIHABUDDIN, Lamya;

метоксиетил шеќерна половина и каде што
секоја
интернуклеозидна
вр¬с¬ка
е

CHENG, Seng H. and KLINGER, Katherine W.

фосфоротиоатна
, има уште 16 патентни барања

(SMA), каде што соединението се дава во
цереброспиналниот флу¬ид во интратекалниот
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содржи

модифицирана
секоја
е 2’-

врска.
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(57) 1 Состав на самокалцинирачка електрода

(51) H 05B 7/09
(13) Т1
(22) 19/10/2018

за електролачни печки, кој содржи една или
повеќе јаглеродни компоненти и врзивно

(45) 28/02/2019
(30) EP20160163213 31/03/2016 --

средство, се карактеризира со тоа што
врзивното средство содржи исклучително тврд

(96) 30/03/2017 EP17727791.0

битумен со пенетрација на игла од <50 на 0,1 mm

(97) 22/08/2018 EP3272187
(73) Rheinfelden Carbon GmbH & Co. KG

при температура од 25°С според 01И ЕИ 1426,
и/или точка на омекнување, по метода на прстен

Bukheinstrasse 2 79618 Rheinfelden, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

и топка, од најмалку 65°С според 01И ЕИ 1427
и/или
со
густина
од
0,5
до

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

2 д/ст3при температура од 25°С според Р1М ЕИ
52004, и со тоа што електродниот состав има

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

содржина на полиароматични јаглеводороди

(72) FRANKE, Alois J.; BECKER, Robert and
LEYE, Johann
(54) СОСТАВ НА ЕЛЕКТРОДА

(РАС)

(11) 8996
(21) 2018/848

од

<500

, има уште 18 патентни барања
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(51) G 02B 5/28
(11) 8995

(13) Т1

(21) 2018/849

(22) 19/10/2018

20 nm со промена на аголот на наклонетост од
0° дo 30°, содржи филтер којшто вклучува
множество на хидрогенизирани силиконски
слоеви и множество на слоеви со низок индекс

(45) 28/02/2019
(30) US201261672164P 16/07/2012 US
(96) 16/07/2013 EP13819621.7

на
кадешто

(97) 29/08/2018 EP2872935
(73) Viavi Solutions Inc.
6001 America Center Drive San Jose, CA 95002,

хидрогенизирани силиконски слоеви има индекс

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

коефициент на исчезнување помал од 0.0005
над брановата должина од 800 nm дo 1100 nm, и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HENDRIX, Karen, Denise; BRADLEY,

множеството на секој од слоевите со низок
индекс на прекршување има индекс на

Richard, A., Jr.; GRIGONIS, Marius and

прекршување

OCKENFUSS, Georg
(54) ОПТИЧКИ ФИЛТЕР И СЕНЗОРСКИ

должина од 800 nm дo 1100 nm, посложени
наизменично
со
множеството
на

СИСТЕМ
(57) 1 Оптички филтер кој што има пропусен

хидрогенизирани
силиконски
слоеви;
се карактеризира со тоа што множеството на

појас барем делумно во преклоп опсегот на
бранова должина од 800 nm дo 1100nm и

хидрогенизирани
силиконски
слоеви
се
наталожени со водороден проточен износ од

централна бранова должина во опсегот од

повеќе од 80 sccm во директен пулсирачки

800nm дo 1100nm кој се поместува помалку од

процес

секој

прекршување,
множеството
на

од

на прекршување поголем од 3 над бранова
должина во опсег од 800 nm дo 1100 nm и
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од

од

3

над

брановата

ситни

капки;
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и со тоашто множеството на слоеви со низок

пентоксид (Nb2O5), тантал пентоксид (Ta2O5),

индекс

или

на прекршување се составени

од

нивна

смеса.

силициум диоксид (SiO2), алуминиум оксид
(Al2O3), титаниум диоксид (TiO2), ниобиум

, има уште 16 патентни барања

(51) C 07K 16/28
(11) 8994

(13) Т1

биспецифично IgG антитело содржи една гранка
којашто специфично ги препознава CLEC12A и

(21) 2018/850

(22) 19/10/2018

втора гранка којашто специфично го препознава

(45) 28/02/2019
(30) US201261706543P 27/09/2012 US and

CD3, и кадешто гранката којашто специфично го
препознава CLEC12A содржи варијабилна

US201361834915P 14/06/2013 US
(96) 27/09/2013 EP13777349.5

секвенца на тешка низа којашто се состои од
секвенца
којашто
е
идентична
на

(97) 12/09/2018 EP2900694
(73) Merus N.V.

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYY
MHWVRQAPGQGLEWMGIINPSGG

Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL

STSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMELSSLRSE

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

DTAVYYCAKGTTGDWFDYWGQGT LVTVSS; или
варијабилна секвенца на тешка низа којашто е

(72) LOGTENBERG, Ton; BAKKER, Alexander
Berthold Hendrik and VAN LOO, Pieter Fokko
(54) БИСПЕЦИФИЧНИ IGG АНТИТЕЛА КАКО
T КЛЕТОЧНИ АКТИВАТОРИ

составена од секвенца којашто е идентична на

(57) 1 Биспецифично човечко IgG антитело со

секвенца на лесна низа којашто е составена од

полна

секвенца

должина,

кадешто

и кадешто заедно гранките содржат заедничка
лесна низа којашто содржи варијабилна

споменатото

33
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е
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, има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 38/20, A 61K 47/26, A 61K 47/12, A

(57) 1 Постапка за редуцирање на агрегација на

61K 47/02
(11) 9024

(13) Т1

агрегирачки
интерлеукин-1
рецепторен
антагонист (IL-1ра), или редуцирање на

(21) 2018/851

(22) 19/10/2018

степенот на агрегација на IL-1ра, во воден

(45) 28/02/2019
(30) US20040558879P 02/04/2004 US;

состав, кадешто постапката содржи редуцирање
на агрегација или редуцирање на степенот на

US20040559161P 02/04/2004 US;
US20040601216P 12/08/2004 US and

агрегација на IL-1ра во водениот состав со
инкубирање на водениот состав којшто содржи

US20040601229P 12/08/2004 US
(96) 01/04/2005 EP05733155.5

IL-1ра со барем една дополнителна молекула со
концентрација доволна да ја редуцира

(97) 15/08/2018 EP1729810
(73) Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)
112 76 Stockholm, SE

агрегацијата или да го редуцира степенот на

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

ефективна на редуцирачка агрегација помеѓу
20°C и 45°C и е избрана од шеќер со

(72) RAIBEKAS, Andrei and KERWIN, Bruce
(54) ПОСТАПКИ ЗА РЕДУЦИРАЊЕ НА

концентрација од 1 до 3 процент и повеќекратнонаполнет
анјон.

АГРЕГАЦИЈА НА IL-1РА

, има уште 11 патентни барања

агрегација на IL-1ра во водениот состав,
кадешто барем една дополнителна молекула е
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(51) C 07D 413/12
(11) 9025

(13) Т1

(21) 2018/852

(22) 19/10/2018

(морфолин-4-ил) ацетамид дихидрохлорид со
формула (I), којашто содржи:

(45) 28/02/2019
(30) IN2014CHE4010 16/08/2014 IN
(96) 20/10/2014 EP14825190.3
(97) 26/09/2018 EP3180334
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No. 5 Avenue 7 Banjara
Hills Hyderabad 500034, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Чекор (i): реагирање на 4-хидрокси пиперидин

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,

со формула (1) со циклобутанон со формула (2)

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari and
KAMBHAMPATI, Ramasastri
(54) ПОСТАПКА ЗА ГОЛЕМО
ПРОИЗВОДСТВО НА N-[4-(1ЦИКЛОБУТИЛПИПЕРИДИН-4-ИЛОКСИ)
ФЕНИЛ]-2-(МОРФОЛИН-4-ИЛ) АЦЕТАМИД
ДИХИДРОХЛОРИД
(57) 1 Постапка за добивање на N-[4-(1циклобутилпиперидин-4-илокси)фенил]-2-

35

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

во присуство на натриум триацетокси

Чекор (iii): редуцирање на 4-(1-

борхидрид во етилен дихлорид на температура

циклобутилпиперидин-4-илокси)-1-нитробензен

во опсегот од 20 °C до 30 °C за период од 12
часа до 14 часа за да се добие 1-

со формула (5) со употреба на амониум хлорид
и прашок од железо во вода и етил алкохол на

циклобутилпиперидин-4-ол со формула (3);

температура во опсегот од 70°C до 85°C за
период од 3 часа до 5 часа за да се добие 4-(1циклобутилпиперидин-4-илокси) анилин со
формула (6);

Чекор (ii): реагирање на 1циклобутилпиперидин-4-ол со формула (3) со 4флуоро-1-нитробензен со формула (4)
Чекор (iv): реагирање на 4-(1циклобутилпиперидин-4-илокси) анилин со
формула (6) со хлороацетилхлорид со формула
(7)

во тетрахидрофуран и натриум хидрид на
температура во опсегот од 30 °C до 45 °C за
период од 5 часа до 6 часа за да се добие 4-(1циклобутилпиперидин-4-илокси)-1-нитробензен
со формула (5) и прочистување со употреба на

во тетрахидрофуран и калиум карбонат на
температура во опсегот од -10 °C до 0 °C за

10 % воден раствор на оцетна киселина на 25

период од 4.5 часа до 5.5 часа за да се добие 2хлоро-N-[4-(1-циклобутилпиперидин-4-илокси)

°C до 30 °C за да се добие 4-(1циклобутилпиперидин-4-илокси)-1-нитробензен

фенил] ацетамид со формула (8) и
рекристализирање на соединението со

со формула (5);

формула (8) со употреба на изопропанол и
метанол под рефлукс за период од 0.5 до 1
часа;
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Чекор (v): реагирање на 2-хлоро-N-[4-(1циклобутилпиперидин-4-

на температура во опсег од 20 °C до 30 °C за
период од 7 часа до 8.5 часа за да се добие N-

илокси)фенил]ацетамид со формула (8) со
морфолин со формула (9)

[4-(1-Циклобутилпиперидин-4-илокси)фенил]-2(морфолин-4-ил)ацетамид дихидрохлорид со
формула (11);

во ацетонитрил и калиум карбонат на
температура во опсегот од 75 °C до 85 °C за
период од 20 часа до 30 часа за да се добие N[4-(1-циклобутил пиперидин-4-илокси) фенил]-2-

Чекор (vii): рекристализирање на N-[4-(1Циклобутилпиперидин-4-илокси)фенил]-2-

(морфолин-4-ил) ацетамид со формула (10);

(морфолин-4-ил) ацетамид дихидрохлорид со
формула (11)

Чекор (vi): реагирање на N-[4-(1-

во присуство на изопропанол и метанол на
температура во опсегот од 58°C до 63°C за

циклобутилпиперидин-4-илокси) фенил]-2(морфолин-4-ил) ацетамид со формула (10) во

период од 4 часа до 5 часа за да се добие N-[4(1-циклобутилпиперидин-4-илокси)фенил]-2-

присуство на изопропанолен хидрохлорид и
изопропанол

(морфолин-4-ил) ацетамид дихидрохлорид со
формула (I).
, има уште 15 патентни барања
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(51) C 07D 401/12, C 07D 417/12, C 07D 413/14,

0-7 R1a;

C 07D 413/12, C 07D 403/14, C 07D 403/12, C

R1a во секое појавување е независно водород,

07D 237/24, C 07D 417/14, C 07D 401/14, A 61K
31/5377, A 61K 31/513, A 61K 31/506, A 61K

деутериум, F, Cl, Br или CN;
R2 е:

31/501, A 61K 31/50, A 61P 29/00
(11) 9026
(13) Т1
(21) 2018/853

(22) 22/10/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201261723840P 08/11/2012 US
(96) 07/11/2013 EP13811640.5
(97) 03/10/2018 EP2922846
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) LIU, Chunjian; TOKARSKI, John S.; MOSLIN,
Ryan M.; WEINSTEIN, David S.; WROBLESKI,
Stephen T.; KUMAR, Amit; BATT, Douglas G; LIN,
Shuqun; SPERGEL, Steven H. and ZHANG,
Yanlei
(54) АМИДО-СУПСТИТУИРАНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА IL-12, IL-23
И/ИЛИ IFN-АЛФА
(57) 1 1.

Соединение со формула I:

или негова фармацевтски-прифатлива сол,
каде што:
Y е CR6;
R1 е избран од H и C1-3алкил или C36циклоалкил, секој опционално супституиран со

R3 е C3-10 циклоалкил, или C6-10 арил, секоја
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група супституирана со 0-4 R3a;

(CH2)rORb,

R3a во секое појавување е независно водород,

-(CH2)rSRb, -(CH2)rC(O)Rb, -(CH2)rC(O)ORb, -

=O, хало, OCF3, CF3, CHF2, CN, NO2, (CH2)rORb,

(CH2)rOC(O)Rb, -(CH2)rNR11R11, (CH2)rC(O)NR11R11,

-(CH2)rSRb, -(CH2)rC(O)Rb, -(CH2)rC(O)ORb, (CH2)rOC(O)Rb, -(CH2)rNR11R11, -

-(CH2)rNRbC(O)Rc, -(CH2)rNRb C(O)ORc, NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -

(CH2)rC(O)NR11R11,
-(CH2)rNRbC(O)Rc, -(CH2)rNRbC(O)ORc, -

NRbS(O)pRc, -S(O)Rc,
-S(O)2Rc, C1-6 алкил супституиран со 0-3 Rf,

NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил супституиран со

NRbS(O)pRc, -S(O)pRc, C1-6 алкил
супституиран со 0-3 Ra, C2-6 алкенил

0-3 Ra, C2-6 алкинил супституиран со 0-3 Ra, (CH2)r-3-14 член карбоцикл или -(CH2)r-5-7

супституиран со 0-3 Ra, C2-6 алкинил
супституиран со 0-3 Ra, C1-6 халоалкил, -

член хетероцикл кој содржи 1-4 хетероатоми
избрани од N, O, и S(O)p супституиран со 0-3

(CH2)r-3-14 член карбоцикл супституиран со 0-3
Ra или -(CH2)r-5-10 член хетероцикл кој

Rf;
Rb е водород, C1-6 алкил супституиран со 0-3

содржи 1-4 хетероатоми избрани од N, O, и

Rd, C1-6 халоалкил, C3-6 циклоалкил

S(O)p супституиран со 0-3 Ra;
или две R3a, заедно со атомите за кои се

супституиран со 0-2 Rd, или -(CH2)r-5-7 член
хетероцикл кој содржи 1-4 хетероатоми избрани

сврзани, се комбинираат за да формираат
фузиран прстен каде што споменатиот прстен е

од N, O, и S(O)p супституиран со 0-3 Rf или
(CH2)r-фенил супституиран со 0-3 Rd;

избран од фенил и хетероцикл кој содржи 1-4
хетероатоми избрани од N, O, и S(O)p, секој

Rc е C1-6 алкил супституиран со 0-3 Rf, (CH2)rC3-6 циклоалкил супституиран со 0-3 Rf или

фузиран прстен супституиран со 0-3 Ra1;

(CH2)r-фенил супституиран со 0-3 Rf;

R4 и R5 се независно водород, C1-4 алкил
супституиран со 0-1 Rf, (CH2)r-фенил

Rd во секое појавување е независно водород,
F, Cl, Br, OCF3, CF3, CN, NO2, -ORe, -

супституиран со 0-3 Rd или -(CH2)-5-7 член
хетероцикл кој содржи 1-4 хетероатоми избрани

(CH2)rC(O)Rc,
-NReRe, -NReC(O)ORc, C1-6 алкил или (CH2)r-

од N, O, и S(O)p;
R6 е водород, хало, C1-4алкил, C1-4халоалкил,

фенил супституиран со 0-3 Rf;
Re во секое појавување е независно избран од

OC1-4халоалкил, OC1-4алкил, CN, NO2 или

водород, C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил и (CH2)r-

OH;
R11 во секое појавување е независно водород,

фенил супституиран со 0-3 Rf;
Rf независно во секое појавување е водород,

C1-4 алкил супституиран со 0-3 Rf, CF3, C3-10
циклоалкил супституиран со 0-1 Rf, (CH)r-

хало, CN, NH2, OH, C3-6 циклоалкил, CF3,
O(C1-6алкил) или -(CH2)r-5-7 член хетероцикл

фенил супституиран со 0-3 Rd или -(CH2)r-5-7
член хетероцикл кој содржи 1-4 хетероатоми

кој содржи 1-4 хетероатоми избрани од N, O, и
S(O)p;

избрани од N, O, и S(O)p супституиран со 0-3

p е 0, 1, или 2; и

Rd;
Ra и Ra1 во секое појавување се независно

r е 0, 1, 2, 3, или 4.

водород, F, Cl, Br, OCF3, CF3, CHF2, CN, NO2, -

, има уште 12 патентни барања
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(51) C 07K 14/755, C 12Q 1/68, A 61K 38/37, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61K 38/21, A 61K 39/005

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 9027
(21) 2018/858

(13) Т1
(22) 22/10/2018

(72) JIANG, Haiyan; LIU, Tongyao;
KRISHNAMOORTHY, Sriram; JOSEPHSON, Neil

(45) 28/02/2019
(30) US201261586103P 12/01/2012 US and

and GLENN, Pierce
(54) НАМАЛУВАЊЕ НА ИМУНОГЕНОСТА

US201261668961P 06/07/2012 US
(96) 12/01/2013 EP13735995.6

ПРОТИВ ФАКТОР VIII КАЈ ПОЕДИНЦИ КОИ
ШТО СЕ ПОДЛОЖЕНИ НА ТЕРАПИЈА СО

(97) 01/08/2018 EP2802668
(73) Bioverativ Therapeutics Inc. and Puget
Sound Blood Center

ФАКТОР VIII

Waltham, MA 02451, US and Seattle,
Washington 98104-1256, US

нама¬лу¬ва¬ње на инхибиторна имунолошка
реакција на фактор VIII кај човечки субјект, каде

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

што
суб¬јек¬тот
развил
имунолошка реакција против

(57) 1 Химерен полипептид кој што содржи дел
од фактор VIII и Fc дел за употреба при

инхибиторна
фактор VIII.

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/76, C 07K 7/08, A 61K 38/10, A
61K 38/38
(11) 9030
(21) 2018/859

(13) Т1
(22) 22/10/2018

(96) 12/06/2014 EP14729370.8
(97) 29/08/2018 EP3007717
(73) Pharis Biotec GmbH
Feodor-Lynen-Strasse 31 30625 Hannover, DE

(45) 28/02/2019

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

(30) EP13171718 12/06/2013 US
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(72) FORSSMANN, Wolf-Georg; KIRCHHOFF,
Frank; MÜNCH, Jan and STÄNDKER, Ludger
(54) ПЕПТИДИ СО АНТАГОНИСТИЧКИ
АКТИВНОСТИ ПРОТИВ ПРИРОДЕН CXCR4
(57) 1 Пептид кој е ефикасен во блокирање на
X4 тропна HIV-1 NL4-3 инфекција со IC50
вредност што изнесува помалку од 50μM, со
амино киселина избрана од групата која се
состои од:
, има уште 5 патентни барања

(51) B 60S 3/00
(11) 9031

(13) Т1

(57) 1 Модуларна, еколошка, земна мобилна
станица за дистрибуција на гориво (10), којашто

(21) 2018/860

(22) 22/10/2018

содржи:

(45) 28/02/2019
(30) US201113178032 07/07/2011 US
(96) 13/06/2012 EP12807216.2

резервоар за гориво (28); контролен систем за
селективно давање дозвола и надгледување на

(97) 08/08/2018 EP2729330
(73) Capat LLC
3535 Hiawatha Avenue, Suite 304 Miami, FL

празнење на гориво од наведениот резервоар за

33133, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

модуларниот систем за дистрибуција на гориво
се карактеризира со тоашто потпорната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CAJIGA, Jose; VILLAR, Arturo Cajiga and

структура има само три ногарки (14) за потпора
на наведениот резервоар за гориво во подигната

VILLAR, Vicente Cajiga
(54) МОБИЛНА СТАНИЦА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ГОРИВО

позиција и претходно определено растојание

гориво;
потпорна

над
, има уште 15 патентни барања
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(51) C 09D 5/00
(11) 9044

(13) Т1

(54) ФОРМАЛДЕХИД СЛОБОДЕН
ВРЗУВАЧКИ СОСТАВ ЗА МИНЕРАЛНИ

(21) 2018/861

(22) 22/10/2018

ВЛАКНА

(45) 28/02/2019

(57) 1 Формалдехид-слободен воден врзувачки

(30)
(96) 01/06/2012 EP16178081.2

состав

(97) 01/08/2018 EP3103845
(73) STM Technologies S.r.l.
Via Chiossetto, 18 20122 Milano, IT

барем

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

тежината
амониум

(72) LA GRECA, Marco and MASSINI, Roberto

неорганска

којшто
еден

содржи:
моносахарид,

амониум
сулфамат
или
алкален
или
земноалкален метален сулфамат, во процент од
содржана
хидроксид

помеѓу 1% и 10%.
и/или органска или

амониумова

сол.

, има уште 15 патентни барања

(51) F 24F 13/14, F 24F 1/00
(11) 9045
(21) 2018/865

(96) 26/04/2012 EP12165745.6
(13) Т1
(22) 22/10/2018

(97) 22/08/2018 EP2518418
(73) Giordano Riello International Group S.p.A.
Via Roma 904 int. 7 37040 Bevilacqua VR, IT

(45) 28/02/2019
(30) IT2011MI00726 29/04/2011 IT
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(72) Riello, Valerio Giordano and Totaro, Matteo
(54) ВЕНТИЛАТОРСКИ КОНВЕКТОР

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

(57) , има уште патентни барања

(51) C 07D 417/10, A 61K 31/427, A 61P 13/12, A

2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo

61P 15/04, A 61P 19/06, A 61P 3/06, A 61P 3/10,
A 61P 35/00, A 61P 37/06, A 61P 43/00, A 61P

100-0013, JP

9/00, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 13/04, A 61P
13/02, A 61P 11/00

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KAWANA, Asahi and MIYAZAWA, Yuki
(54) КРИСТАЛ НА ДЕРИВАТ НА АЗОЛ

(11) 9046

(13) Т1

(21) 2018/866

(22) 24/10/2018

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

БЕНЗЕН КАКО ИНХИБИТОР НА КСАНТИН
ОКСИДАЗА

(45) 28/02/2019
(30) JP2014155031 30/07/2014 JP
(96) 29/07/2015 EP15827012.4

(57) 1 Кристал на 2-[4-(2,2-диметилпропокси)-3(1H-1,2,3,4-тетразол-1-ил)фенил]-4-метил-1,3-

(97) 26/09/2018 EP3176165
(73) Teijin Pharma Limited

тиазол-5-карбоксилна
, има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 403/06, A 61K 31/4196, A 61P 9/00, A

(21) 2018/867

61P 13/00
(11) 9047

(45) 28/02/2019
(30) EP14191491 03/11/2014 --

(13) Т1
43

киселина.

(22) 24/10/2018

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Соединение со формулата (I)

(96) 30/10/2015 EP15788389.3
(97) 22/08/2018 EP3215498
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LUSTIG, Klemens; KOLKHOF, Peter; BECK,
Hartmut; GRIEBENOW, Nils; LANG, Dieter;
KRETSCHMER, Axel; POOK, Elisabeth;
SCHMECK, Carsten; GERISCH, Michael;
KÖLLING, Florian; ENGELEN, Anna;

каде што
R1 е водород или метил,

MONDRITZKI, Thomas; SÜSSMEIER, Frank;
VOLLMER, Sonja and WASNAIRE, Pierre
(54) N-АЗАСПИРОЦИКЛОАЛКАН
СУПСТИТУИРАНИ N-ХЕТЕРОАРИЛ

и
R2A и R2B се независно селектирани од
групата составена од водород, флуоро, хлоро,
циано, метил, флуорометил, дифлуорометил,
трифлуорометил, етил, метокси,

СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА
ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА SHP2

дифлуорометокси и трифлуорометокси,
или негова фармацевтски прифатлива
сол, хидрат и/или солват.
, има уште 12 патентни барања

(57) 1 Систем (10) за произвдство на излеан

(51) D 21J 3/00
(11) 9009
(21) 2018/901

(13) Т1
(22) 01/11/2018

предмет, посебно предмет во форма на тава (5),
од каша, при што споменатиот систем (10) се
состои
поделен

(45) 28/02/2019
(30) EP20140188123 08/10/2014 --

калап

(11)

од:
со

(96) 08/10/2015 EP15778606.2
(97) 15/08/2018 EP3204555
(73) Ecoxpac A/S

женски
дел
од
калапот
(12),
- алатка за притискање (25) која што има машки

3550 Slangerup, DK
(74) Друштво за застапување од областа на

дел
од
калапот
(13),
и
- прва шуплина (21) за споменатата каша помеѓу

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

споменатиот женски дел од калапот (12) и
споменатиот машки дел од калапот (13), и уред

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

за загревање (30), при што споменатиот уред за

(72) SØLLNER, Kristian
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО

загревање (30) е конфиуриран за загревање на
споменатиот машки дел од калапот (13), каде

НА ИЗЛЕАН ПРЕДМЕТ, КАКО ШТО Е ТАВА

што споменатиот женски дел од калапот (12) има
една или повеќе дополнителни шуплини (24) и
прва површина (23’) која што е свртена кон
44

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

внатрешноста на споменатата прва шуплина

каракте¬ри¬зира

(21) и која што претставува слој (7) од

конфигуриран

споменатата каша, при што спомена¬тата прва
површина (23’) овозможува течноста да

привремено покачен при¬ти¬сок на течноста од
повеќе од 1 бар во споменатите една или повеќе

навлегува помеѓу споменатата прва шуп¬ли¬на
(21) и споменатите една или повеќе

дополнителни

дополнителни

, има уште 15 патентни барања

шуплини

(24),

што

се

(51) C 04B 35/043, C 04B 35/624, C 04B 35/63, C
04B 35/66, F 27D 1/00
(11) 9010
(21) 2018/902

со
за

прв

компресор

(16)

воспоставување

на

шуп¬лини

(24).

(72) JANSEN, Helge
(54) ОГНООТОПОРЕН ПРОИЗВОД И

(13) Т1
(22) 01/11/2018

УПОТРЕБА НА ОГНООТПОРНИОТ
ПРОИЗВОД

(45) 28/02/2019
(30) DE20121015026 27/07/2012 DE

(57) 1 Сува мешавина за огноотпорна смеса,
која се употребува за обложување на единиците

(96) 23/05/2013 EP13725340.7

за топење обоени метали, првенствено за

(97) 15/08/2018 EP2877437
(73) Refratechnik Holding GmbH

обложување на конвертори за топење бакар,
која
содржи

Adalperostrasse 82
85737 Ismaning, DE

- најмалку 30 wt% од тежината на крупнозрнеста

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

оливинска суровина од кој 100 wt% од тежината
е со големини на зрна поголеми од 0.1 мм,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

- најмалку 35 wt% од тежината магнезиум оксид

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

во форма на брашно којшто 100 wt% од
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

тежината има големини на зрна ≤ 1 мм,

тежината

- најмалку 5 wt% од тежината силициум карбид

додаток

во форма на брашно којшто 100 wt%
од тежината има големини на зрна ≤ 1 мм,

остаток до 100 wt% од тежината во секој
случај од најмалку една од другите цврсти

по избор максимум од 10 wt% од
тежината од сув прашкаст силициум диоксид,

материи.

-

по избор максимум од 10 wt% од

од
за

најмалку

еден

дополнителен

огноотпорни

производи,

, има уште 21 патентни барања

(51) B 01D 53/94, B 01J 29/76, C 01B 39/48
(11) 9011
(13) Т1

(72) TOKUNAGA, Keisuke and ITO, Yuuki
(54) ЗЕОЛИТ КОЈШТО ИМА БАКАР И

(21) 2018/903

(22) 01/11/2018

АЛКАЛЕН ЗЕМЈЕН МЕТАЛ

(45) 28/02/2019

(57) 1 Зеолит од типот кабазит којшто има бакар

(30) JP20100292585 28/12/2010 JP
(96) 27/12/2011 EP11852958.5

и алкален земјен метал, кадешто алкалниот
земјен метал е калциум, SiO2/Al2O3 моларниот

(97) 29/08/2018 EP2659973
(73) Tosoh Corporation
4560 Kaisei-cho Shunan-shi

однос е најмалку 10 но не повеќе од 50, и

Yamaguchi 746-8501, JP

, има уште 6 патентни барања

атомскиот однос бакар/алуминиум е најмалку
0.15.

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

46

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 29/00
(13) Т1
(22) 01/11/2018

врзувачки фрагмент којшто специфично се
врзува за човечки GFR 3, кадешто антителото

(45) 28/02/2019
(30) US201261692029P 22/08/2012 US

содржи три тешки низи CDRs (HCDR1, HCDR2 и
HCDR3) и три лесни низи CDRs (LCDR1, LCDR2

(96) 21/08/2013 EP13753402.0

и LCDR3) содржани во рамките на HCVR/LCVR

(97) 17/10/2018 EP2888280
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

пар на аминокиселинска секвенца избран од
групата составена од SEQ ID NOs : 2/10, 18/26,

777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591, US

34/42, 50/58, 66/74, 82/90, 98/106, 114/122,
130/138, 146/154, 162/170, 178/186, 194/202,

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

210/218, 226/234, 242/250, 258/266, 274/282,
290/298, 306/314, 322/330, 338/346, 354/362,

(72) MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn

381/389

and CROLL, Susan, D.
(54) ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ЗА GFR 3 И

, има уште 14 патентни барања

(11) 9012
(21) 2018/904

ПОСТАПКИ НА НИВНА УПОТРЕБА

47

и

397/405.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) E 01C 11/14, E 01C 11/08
(11) 9013
(13) Т1

(57)
1
Компензатор за премостување на
проширена пукнатина помеѓу два дела на

(21) 2018/906

бетoнски
плочи
во
подна
контрукција,
компензаторот содржи зацврстен клин (7) за

(22) 02/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) GB20120003314 27/02/2012 GB;

зацврстување на проширената пукнатина во

GB20120015277 28/08/2012 GB and
GB20120020095 08/11/2012 GB

бетонот, наведениот зацврстен клин (7) се
издолжува надолжно над вкупната должина на

(96) 27/02/2013 EP15161435.1
(97) 24/10/2018 EP2927370
(73) Hengelhoef Concrete Joints NV
Hengelhoefstraat 158

компензаторот и меандрира над горниот и
долниот дел на наведениот компензатор, се

Zone B1

(7) кој го премостува горниот (2) и долниот (3)

3600 Genk, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

дел на наведениот компензатор и е соодветно
поврзан
на
правилни
интервали

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Klingeleers, Albert Charles; Meuwissen, Dirk

(19) кон горните и долните делови (2,3) на
компензаторот.

and Winters, René
(54) КОМПЕНЗАТОР

, има уште 2 патентни барања

карактеризира
со
тоашто
клинот
за
зацврстување (7) е континуиран премостен клин
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(57) 1 Соединение со формула I:

(51) C 07D 249/08, C 07D 403/12, C 07D 401/12,
C 07D 413/12, C 07D 401/10, A 61K 31/4196, A
61P 35/00, A 61P 25/00
(11) 9014

(13) Т1

(21) 2018/907

(22) 05/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201261644802P 09/05/2012 UG and
US201361798188P 15/03/2013 US
(96) 09/05/2013 EP13779943.3

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што:

(97) 08/08/2018 EP2858991
(73) Biogen MA Inc.
Cambridge, MA 02142, US

R1 е селектиран од водород и C1-C4 алкил;

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

R2 е селектиран од O и S; и
R3 е селектиран од -N(R4)-(C3-C6 циклоалкил),

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

-C1-C6 алкил, -(C0-C4 алкилен)-хетероциклил,
и -(C0-C4 алкилен)-хетероарил, каде што кој
било алкил, алкилен, хетероциклил, и

(72) SANDANAYAKA, Vincent, P.; SHACHAM,
Sharon; MCCAULEY, Dilara; SHECHTER, Sharon

хетеро¬арил дел од R3 е незадолжително и
независно заменет; и

and BALOGLU, Erkan
(54) МОДУЛАТОРИ НА ЈАДРЕН ТРАНСПОРТ

R4 е селектиран од водород и C1-C4 алкил.

И НИВНИ УПОТРЕБИ
, има уште 16 патентни барања
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(51)
(11) 9015

(13) Т1

(21) 2018/908

(22) 05/11/2018

дојдовни контролни информации кои што имаат
поле за доделување на ресурси за
сигнализирање на информации за доделување
на ресурси кои што ги означуваат ресурсите

(45) 28/02/2019
(30) EP20110159463 23/03/2011 -(96) 08/03/2012 EP17182318.0

доделени на апаратура на комуникациски
партнер,

(97) 22/08/2018 EP3255946
(73) Sun Patent Trust
New York, NY 10017, US

каде што кога мноштво кластери се доделени

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

доделување на ресурсите е помал од бројот на
бито¬ви кои што се потребни да го означат

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

доделеното мноштво кластери, генераторот,
кога е во функција, им доделува еден дел од

(72) GOLITSCHEK EDLER VON ELBWART,

битовите кои што се потребни да се означи

Alexander and NISHIO, Akihiko
(54) ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕСУРСИ ЗА

мноштвото кластери на достапните битови во
полето на доделување на ресурсите и ги

ТРАНСМИСИЈА НА ЕДЕН И ПОВЕЌЕ
КЛАСТЕРИ

презема преоста¬натите бит(ови) од сите
битови кои што се потребни да се означи

(57) 1 Апаратура за трансмисија која што се
состои од:

мноштовот кластери до од¬редена вредност, и
каде што кога бројот на достапни битови во

на апаратурата на комуникацискиот партнер, а
бројот на достапни битови во полето на

полето на доделување на ресурси е еднаков
генератор кој што, кога е во функција, генерира

или поголем од бројот на битови кои што се
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потребни да се означи мноштвото кластери,

предавател кој што, кога е во функција, ги

генера¬то¬рот, кога е во функција, им ги

пренесува генерираните дојдовни контролни

доделува битовите кои што се потребни да се
означи мноштвото кластери на достапните

ин¬фор¬мации.

битови во полето на доделување на ресурси; и

, има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 403/10, C 07D 249/18

(54) ТРИСУПСТИТУИРАНИ БЕНЗОТРИАЗОЛ

(11) 9016

(13) Т1

ДЕРИВАТИ КАКО ДИХИДРООРОТАТ

(21) 2018/909

(22) 05/11/2018

ОКСИГЕНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(45) 28/02/2019

(57) 1 Соединение со формула (I)

(30) IN2013CHE825 25/02/2013 IN
(96) 24/02/2014 EP14754772.3
(97) 15/08/2018 EP3019482
(73) Aurigene Discovery Technologies Limited
39-40 KIADB Industrial Area
Electronic City Phase-II
Hosur Road
или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто

Bangalore 560100, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HOSAHALLI, Subramanya; THUNUGUNTLA,

испрекинатите линии [....] во прстенот
претставуваат опционална врска којашто може

Siva, Sanjeeva, Rao and KUNNAM, Satish, Reddy

да биде присутна во било која стабилна
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комбинација;

кадешто опционалните супституенти се избрани

R1 е избран од водород и алкил;

од еден или повеќе R5;

R2 е избран од

R5 е избран од алкил и -(CH2)nN(Ra)Rb;
Ra и Rb се независно избрани од водород,
алкил и -C(O)алкил;
алтернативно Ra и Rb може да бидат земени
заедно со азотниот атом кон којшто тие се
сврзани за да формираат опционално
супституиран 4-6 член хетероциклил којшто
содржи 0-2 дополнителни хетероатоми
независно избрани од O и N; кадешто
опционалниот супституент е алкил; и
’n’ е цел број избран од 0 и 1.

R3 е избран од хидрокси и амино;
R4 е избран од опционално супституиран арил
и опционално супституиран хетероарил;

, има уште 19 патентни барања

(57) 1 Формулација за чистење на база на

(51) C 11D 3/32
(11) 9017

(13) Т1

вода за чистење на тврди површини која што се

(21) 2018/910

(22) 06/11/2018

состои од:

(45) 28/02/2019
(30)
(96) 17/11/2011 EP11807998.7

(i) 2 до 5 wt% нејонски сурфактант, по можност
нонилфенол етоксилат

(97) 19/09/2018 EP2780440
(73) Sano Bruno's Enterprises Ltd.

(ii) 0,5 до 2 wt% алкил етер сулфат, пожeлно
C10-C14 алкил етер сулфат со 1 до 3 етоксила-

45241 Hod Hasharon, IL

ции, и уште попожелно натриум лаурет сулфат

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

(2EO)
(iii) 0,001 до 0,1 wt% регулатор за раст на

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

инсекти
(iv) 0,3 до 2 wt% мирис

(72) LANDESBERG, Alexander
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА

(v) 0,01 до 1 wt% формалдехид 37% раствор;
(vi) вода најмногу до 100 wt%.

ПАТОСИ КОЈА ШТО СОДРЖИ АГЕНС ЗА
КОНТРОЛА НА ИНСЕКТИ

, има уште 7 патентни барања

(51) C 07K 16/24, C 07K 14/52, A 61K 39/395, A

(21) 2018/911

61P 37/06
(11) 9018

(45) 28/02/2019
(30) US20070891409P 23/02/2007 US

(13) Т1
52

(22) 06/11/2018

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(96) 21/02/2008 EP11172014.0

CDRL1 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 36 или

(97) 31/10/2018 EP2426144
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065-0907, US

негова

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

CDRL3 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 46 или
негова
варијанта;

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

каде што секоја варијанта опфаќа најмногу до
една
конзервативно
модифицирана

(72) Presta, Leonard G.; Beyer, Brian M.; Ingram,

аминокиселинска

Richard N.; Orth, Peter and Liu, Yan-Hui
(54) ГЕНЕТСКИ КОНСТРУИРАНИ АНТИ-IL-

(б) варијабилен домен на тежок синџир, или

варијанта;

CDRL2 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 41 или
негова
варијанта;
и

23P19 АНТИТЕЛА

замена;

и

Aнтитело или антиген кој што врзува

антиген кој што врзува негов дел, кој што
содр¬жи CDRH1, CDRH2 и CDRH3, каде што:

негов дел кое што се врзува за човечки IL-23 во
епитоп кој што ги содржи остатоците K20, T23,

CDRH1 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 19 или

W26, S27, P30, E82, S95, L96, L97, P98, D99,

негова

P101, G103, Q104, H106, A107 и L110 од НИЗА
ИД БР: 47; каде што споменатите антитело или

CDRH2 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 25; и
CDRH3 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 31 или

антиген кој што врзува негов дел опфаќаат:

негова
варијанта;
каде што секоја варијанта опфаќа најмногу до

(a) варијабилен домен на лесен синџир или
антиген кој што врзува негов дел, кој што содр-

една
конзервативно
аминокиселинска

(57)

жи

1

CDRL1,

CDRL2

и

CDRL3,

каде

што:
, има уште 9 патентни барања

53

варијанта;

модифицирана
замена.

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) C 10J 3/26, C 10J 3/66, C 10J 3/84, C 10K
1/02
(11) 9019
(21) 2018/912

Klagenfurter Strasse 32a
9220 Velden, AT

(13) Т1
(22) 06/11/2018

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(45) 28/02/2019

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Glock, Gaston
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ГАСИФИКАЦИЈА
НА ЈАГЛЕРОДЕН МАТЕРИЈАЛ

(30)
(96) 12/03/2015 EP15158828.2
(97) 15/08/2018 EP3067407
(73) Glock, Gaston

(57) , има уште патентни барања

(51) G 07F 17/32
(11) 9020

(13) Т1

површината на плочата од оптички влакна (110;
510) за пренос на светлина помеѓу горната

(21) 2018/913

(22) 06/11/2018

површина (111) и долната површина на плочата

(45) 28/02/2019
(30) EP20140158687 10/03/2014 --

од
оптички
влакна
прожектор (120; 550)

(96) 09/03/2015 EP15709462.4
(97) 17/10/2018 EP3195280
(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158

прикажува слики на долната страна на
споменатата плоча од оптички влакна (110; 510)
создавајќи
дигитална

играчки

(110;
510);
конфигуриран

интерфејс
рулет

и
да

и виртуелна
шема;

2352 Gumpoldskirchen, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

уред за фотографирање (130; 560) за земање на
отпечаток од прст преку допир со плочата од

(72) LOYDOLD, Andreas and KUGLER, Andreas
(54) МАСА ЗА ИГРАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ИГРАЧИ

оптички
влакна
(110;
510);
и
интерфејс за комуникација со меморија (160)

СО ПОВЕЌЕКРАТЕН ДОПИР И ПОСТАПКА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ИСТАТА

кадешто се
отпечатокот

(57) 1 Систем за играње рулет (201) кој што

фотографирање (130; 560) се споредува со

содржи:

сочуваниот отпечаток и се користи
интеракција со играчкиот интерфејс;

рулет тркало кое може да се ракува автоматско
или од човек (210); и маса за играње (500) која

кадешто наведената плоча од оптички влакна
(110; 510) делува при распрснување и

што

рефлектирање на светлина со цел прикажување
на информација и скенирање на отпечаток од

содржи:

сочувува отпечатокот, пришто
земен
преку
уредот
за

плоча од оптички влакна (110; 510) којашто има

прст,

горна
страна
(111)
и
долна
страна,
плоча од оптички влакна (110; 510) која што

кадешто заедно прожекторот (120; 550) и уредот
за фотографирање (130; 560) се подоле и

содржи множество на оптички стаклени влакна
поставени да делуваат вертикално кон

насочени кон долната површина на плочата од
оптички
влакна
(110;
205;
510).
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соодветно;

за
и

и

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

, има уште 8 патентни барања

(57) 1 Состав (I)

(51) A 61K 31/522, A 61K 9/00, A 61P 11/06, A
61P 37/08
(11) 9021
(21) 2018/914

(13) Т1
(22) 06/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201161510624P 22/07/2011 US
(96) 19/07/2012 EP12740119.8
(97) 12/09/2018 EP2734186
(73) GlaxoSmithKline LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
или негова фармацевтска прифатлива сол, за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) AMBERY, Claire Louise and EDWARDS,

употреба во лекување на алергиски болести и
други воспалителни состојби, на пример

Christopher David
(54) СОСТАВ

алергиски ринитис и алергиска астма, се
карактеризира со тоа што 20 нанограми од
Соединение (I) е администрирано кај човек при
негова потреба еднаш неделно.
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

, има уште 0 патентни барања

(54) НАФТИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО АЛФА V

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00
(11) 9022

(13) Т1

БЕТА 6 ИНТЕГРИН АНТАГОНИСТИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА E.G. ФИБРОЗНИ БОЛЕСТИ

(21) 2018/915

(22) 06/11/2018

(57) 1 Соединение со формула (I):

(45) 28/02/2019
(30) GB20140017002 26/09/2014 GB
(96) 22/09/2015 EP15767475.5
(97) 05/09/2018 EP3197892
(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
Development Limited

претставува 4-(3-Флуоро-3-(2-(5,6,7,8тетрахидро-1,8-нафтиридин-2-ил)

980 Great West Road
Brentford

етил)пиролидин-1-ил)-3-(3-(2-

Middlesex TW8 9GS, GB
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

метоксиетокси)фенил)бутанска киселина, или
негова фармацевтска прифатлива сол

(72) ANDERSON, Niall Andrew; PRITCHARD,
John Martin; CAMPBELL-CRAWFORD, Matthew

, има уште 14 патентни барања

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Howard James; HANCOCK, Ashley Paul and
REDMOND, Joanna Mary

(51) A 61K 31/09, A 61K 31/192, A 61P 1/16
(11) 9041
(21) 2018/916

(45) 28/02/2019

(13) Т1
(22) 06/11/2018

(30) US201461968037P 20/03/2014 US
(96) 19/03/2015 EP15714132.6
56

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(97) 12/09/2018 EP3119384
(73) CymaBay Therapeutics, Inc.

(54) ТРЕТМАН НА ИНТЕРХЕПАТИЧНО

7999 Gateway Boulevard, Suite 130
Newark, CA 94560, US

(57) 1 Соединение што е (R) -2- (4 - ((2-етокси3- (4- (трифлуорометил) фенокси) пропил) тио) -

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

2-метилфенокси) оцетна киселина или негова
сол
за
употреба
во
третирање
на

(72) BOUDES, Pol and MCWHERTER, Charles,
A.

интрахепатично
холестатско
, има уште 10 патентни барања

(51) C 07K 14/81, A 61K 38/00, A 61L 26/00

(54) МОДИФИЦИРАНИ СЕРПИНИ ЗА

ХОЛЕСТАТСКО ЗАБОЛУВАЊЕ

заболување.

(11) 9042

(13) Т1

ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА

(21) 2018/917

(22) 06/11/2018

КРВАРЕЊЕ

(45) 28/02/2019

(57) 1 Модифициран серпин кој има мутации на

(30) GB20130022091 13/12/2013 GB
(96) 15/12/2014 EP14827185.1

остатоците P1' и P2 и евентуално P1 и / или P4
во реактивниот централен циклус (RCL) од него,

(97) 03/10/2018 EP3080157
(73) Cambridge Enterprise Limited

каде што остатокот P1’ е мутиран со Q, H, K или
R; и остатокот P2 е мутиран во H, K или R, и;

The Old Schools

при што споменатите мутации ја зголемуваат

Trinity Lane
Cambridge, Cambridgeshire CB2 1TN, GB

инхибицијата
на
една
или
повеќе
антикоагулантни протеази избрани од активиран

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

Протеин C и тромбин: тромбомодулински
комплекс во однос на инхибицијата на една или

(72) HUNTINGTON, James Andrew; BAGLIN,
Trevor and POLDERDIJK, Stéphanie

повеќе прокоагулантни протеази одбрани од
тромбин,
fVIIa,
fXa,
fIXa
и
fXIa.
, има уште 18 патентни барања

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

(51) A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/73, C
07K 14/74, C 12N 15/85
(11) 9043
(21) 2018/918

(13) Т1
(22) 06/11/2018

(72) MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan;
MURPHY, Andrew J. and VORONINA, Vera
(54) ГЛУШЕЧКА ЕКСПРЕСИЈА НА

(45) 28/02/2019
(30) US201361767811P 22/02/2013 US
(96) 20/02/2014 EP14708429.7

ХУМАНИЗИРАН ГЛАВЕН КОМПЛЕКС НА
ХИСТОКОМПАТИБИЛНОСТ

(97) 15/08/2018 EP2958937
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

(57) 1 Не-човечко животно кое се состои од
ендогени
MHC
локуси:

777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591, US

првата нуклеотидна секвенца која што кодира
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

химеричен

човечки/не-човечки

полипептид,

каде

MHC

I

дел

од

трета нуклеотидна секвенца која шифрира

химеричниот MHC I полипептид содржи α1, α2 и
α3 домени на човечки MHC I полипептид, и каде

химеричен MHC II β полипептид од човечки/нечовечки MHC II β полипептид, каде што

што не-човечкиот дел од химеричен MHC I
полипептид
содржи
трансмембрански
и

човечкиот дел од химеричниот MHC II β
полипептид на човекот/не-човечкиот MHC II

цитоплазматски домени на ендоген не-човечки
MHC
I
полипептид,

содржи MHC II β1 и β2 домени на човечки MHC II
β полипептид, и каде што не-човечкиот дел од

втората нуклеотидна секвенца која што кодира

химеричниот MHC II β полипептид содржи

химеричен полипептид на човечки /не-човечки
MHC II α, каде што човечкиот дел од

трансмембрански и цитоплазматски домени на
ендоген не-човечки MHC II β полипептид,

химеричниот полипептид на MHC II човечки/нечовечки MHC II α содржи MHC II α1 и α2 домени

каде што не-човечкото животно изразува
химерични човечки/не-човечки протеини MHC I и

на човечки MHC II α полипептид, и каде што нечовечкиот дел од химеричниот MHC II α

MHC II од својот ендоген не-човечки MHC локус.

полипептид

, има уште 13 патентни барања

што

содржи

човечкиот

трансмембрански

MHC

и

II

α

полипептид,

и

цитоплазматски домени на ендоген не-човечки

него, каде
комплекс

(51)
(11) 9040

(13) Т1

(21) 2018/919

(22) 06/11/2018

што

споменатиот
секој

транспозом
опфаќа:

транспозаза нековалентно врзана за првиот
полинуклеотид
на дволанчена нуклеинска

(45) 28/02/2019
(30) US201361750682P 09/01/2013 US
(96) 08/01/2014 EP14728620.7

киселина која опфаќа прв и втор полинуклеотид,
каде што спомнатиот прв полинуклеотид е

(97) 07/09/2018 EP2943589
(73) Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park Little Chesterford

имобилизиран за споменатиот чврст носач, и

Nr Saffron Walden
Essex CB10 1XL, GB

(i) 3’ дел кој опфаќа крајна секвенца на
транспонзон,
и

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

(ii) првиот таг кој опфаќа домен на првиот таг;
и каде што споменатиот втор полинуклеотид

(72) GORMLEY, Niall, Anthony and SMITH,

опфаќа регион комплементарен на споменатата

Geoffrey, Paul
(54) ПОСТАПКИ И ЧВРСТИ НОСАЧИ ЗА

крајна
секвенца
на
и
каде
се
транспозом

ПРИГОТВУВАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ СО
УПОТРЕБА НА ТРАНСПОЗОН

хомодимери,при што тие
хомодимери кои
опфаќаат прво множество на хомодимери који

(57)
1
Постапка за приготвување на
имобилизирана библиотека на таговани DNK

опфаќаат прв таг на првата секвенца и второ
множество на хомодимери кои опфаќаат прв таг

фрагменти,

на

која

каде што
опфаќа

опфаќа:

(a) обезбедување на чврст носач со повеќе
транспозом комплекси кои се имобилизирани на

споменатиот

втората

прв

полинуклеотид

транспозон;
комплекси

секвенца;

(b) нанесување на усмерена дволанчена DNK на
чврст носач под услови во кои усмерената DNK
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

фрагментирана со транспозом комплекси, а 3’

5'-е тагован со првиот таг на првата секвенца, а

крајна секвенца на транспозон на првиот

најмалку еден ланец е 5'-тагуван со првиот таг

полинуклеотид е трансферирана на 5' крај на
најмалку еден ланец на фрагментот; со што се

на

произведува имобилизирана библиотека на
дволанчени фрагмент каде најмалку еден ланец

, има уште 14 патентни барања

(51) B 01J 19/12, C 02F 1/48

(54) МЕТОД ЗА ФИЗИЧКО ТРЕТИРАЊЕ И /

(11) 9023
(21) 2018/920

(13) Т1
(22) 07/11/2018

втората

секвенца.

ИЛИ ЗАГРЕВАЊЕ НА МЕДИУМ, ОСОБЕНО
ТЕЧНОСТИ

(45) 28/02/2019
(30) SK 342011 04/05/2011 SK

(57)

1

Метод за физичка обработка и / или

(96) 03/05/2012 EP12726015.6
(97) 15/08/2018 EP2704822
(73) OKEANOS CORPORATION

загревање на медиум, особено на течности во
едно тело (1) од уред за ексцитација, каде што

Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue
Victoria, Mahe, SC

еден негов дел, е подложен на јонизација и/или
поларизација
и
истовремено
на

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

електромагнетна интеракција или е изложен
повеќе пати на такво дејство, и во молекулата на

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

медиумот (9) и помеѓу неговите молеку¬ли,
врските на силата се ослабени, или се менуваат,

(72) GREGA, Samuel

или се лабаво врзани во супермолекуларната

медиумот (9) во неговата целокупност, или само

структура, што води до промена на физичките
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

и/или хемиските својства на медиумот (9) и е

медиумот што се обработува (9) е збогатен со

изра¬зе¬на во флуидноста, притисокот врз

ласерскиот ефект како дополнителен вид на

површината,
апсорпцијата,
брзината
на
консумирање на топлина и пренос на топлина, и

енергија, кој што е поставен или директно во
телото (1) или надвор од телото (1).

термичката содржина/енталпија, во зависност
од
видот
на
медиум
(9),

, има уште 6 патентни барања

што

се

карактеризира

со

тоа

што

(51) B 01J 19/12, C 01B 13/02, C 01B 3/04, C
01B 3/22, F 03G 6/06, C 07C 31/04, F 24J 2/38, F

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

24J 2/06, F 24J 2/08, F 24J 2/16, F 24J 2/18
(11) 9028
(13) Т1

(72) CHEN, Yilong; ZHANG, Yanfeng and YANG,
Qingping
(54) СИСТЕМ СО КАТАЛИТИЧКА РЕАКЦИЈА
НА СВЕТЛИНА ПРЕКУ СОБИРАЊЕ НА

(21) 2018/927

(22) 08/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) CN20131294178 15/07/2013 CN

СОНЧЕВА СВЕТЛИНА

(96) 17/06/2014 EP14825810.6
(97) 08/08/2018 EP3023387
(73) Zhongying Changjiang International New
Energy Investment Co., Ltd

(57) 1 Систем со фотокаталитичка реакција
преку собирање сончева светлина, назначено со

T1 Jiangxia Avenue
Eastlake Newtech Development Zone

за спроведување на светлина, и фотореактор (7)
способен за пренесување на зраци со полн

Wuhan

спектар

Hubei 430223, CN

транспарентна

тоа,
што
системот содржи: колектор на светлина (1), уред

60

на

сончева
заштитна

светлина;
покривка

е

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

распоредена врз куќиштето на колекторот на

уредот за спроведување на светлина (4) и потоа

светлина, група од повеќе-слојни конвексни леќи

се

што собираат светлина формирана од барем
една леќа (1б) е распоредена под заштитната

фотореакторот (7) содржи
пренесување
светлина
и

покривка во правец на пренесување на
сончевата светлина; куќиштето на колекторот на

покривка (7a); запечатувачката покривка (7a) е
распоредена на цилиндарот за пренесување

светлина (1) е обезбедено со уред за мерење на
сончево зрачење (6); дното на куќиштето на

светлина; цилиндарот за пренесување светлина
е исполнет со реактивен раствор (7б), и

колекторот на светлина (1) е фиксирано на

реактивниот

слободен крај од заграда со два-степени-наслобода (2-DOF заграда) формирана со

надворешноста преку влез за реактивен гас (7e),
излези за реактивен гас (7ф), влез за реактивен

поврзување на теренска главна осовина (2) и
азимутална главна осовина (2a), и азимуталната

раствор (7ц), и излез за реактивен раствор (7д)
распоредени
на
фотореакторот
(7);

главна осовина (2a) на дното на 2-DOF
заградата е поврзана со база (5) преку лежиште

фотореакторот (7) е обезбеден со сензор за
температура (7a1) и сензор за притисок (7a2);

(3);

азимуталната

главна

осовина

(2a)

пренесува

до

раствор

фотореакторот

(7б)

(7);

цилиндар за
запечатувачка

комуницира

со

и

сензорот за температура (7a1), сензорот за

теренската главна осовина (2) се одделно
обезбедени со серво мотори и способни да

притисок (7a2), и уредот за мерење на сончево
зрачење (6) се во сигнална врска со контролна

ротираат една во однос на друга со следење на
сончевата светлина под контролата на

кутија
за
собирање
податоци
(5a)
конфигурирани на основата (5), и контролната

одделните
серво
мотори;
сончевата светлина собрана од групата од

кутија
за собирање податоци (5a) е во
електрична
врска
со
серво
моторите.

повеќе-слојни конвексни леќи е конвергирана во
конвергентна светлина кога поминува

низ

, има уште 7 патентни барања
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(51) C 07D 409/12, C 07D 333/38
(11) 9029
(13) Т1

R2 е Флуоро или Водород;
R1 и R3 се независно селектирани од групата

(21) 2018/928

составена од Водород, Флуоро, Хлоро, Бромо,
CHF2, CH2F, CF3, CN и метил, каде што барем

(22) 08/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) EP20130168295 17/05/2013 --;

едно од R1 и R3 не е Водород и R1 и R3 не се

EP20130185227 19/09/2013 -- and
EP20140157917 05/03/2014 --

орто метил или орто Хлоро;
Едно R4 е Водород, и другото R4 е селектирано

(96) 16/05/2014 EP14724109.5
(97) 08/08/2018 EP2997019
(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate

од групата составена од Водород, халоген, C1C3алкил, циклопропил, CHF2, CH2F и CF3;

Little Island, Co. Cork, IE

C6алкил, C1-C3алкил-R7 и a 3-7 член заситен

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

прстен што опционално содржи еден или
повеќе хетероатоми секој независно

(72) VANDYCK, Koen; RABOISSON, Pierre JeanMarie Bernard; LAST, Stefaan Julien; HACHÉ,

селектирани од групата составена од O, S и N,
таков 3-7 член заситен прстен или C1-C6алкил

Geerwin Yvonne Paul and VERSCHUEREN, Wim
Gaston
(54) СУЛФАМОИЛТИОФЕНАМИД ДЕРИВАТИ

опционално е супституиран со еден или повеќе
супституенти секој независно селектирани од

И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО
МЕДИКАМЕНТИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА

CF3 и C1-C4алкил;
R7 е a 3-7 член заситен прстен што опционално

ХЕПАТИТИС Б

содржи еден или повеќе хетероатоми секој
независно селектирани од групата составена од

R5 е Водород;
R6 е селектирани од групата составена од C1-

групата составена од Водород, Флуоро, OH,

(57) 1 Соединение со формулата (I)

O, S и N, или C(=O)-R8;
R8 е селектирани од групата составена од C1C3алкокси и -NH2;
каде што доколку R1 е Метил, R2 е Флуоро, и
R3 е Водород, R6 не е Метил;
или стереоизомер или таутомерна форма на

или фармацевтски прифатлива сол или солват
на истото.

истото, назначено со тоа, што:
едното X е S и другите две X претставуваат
CR4;

, има уште 18 патентни барања

(51) H 04N 19/11

(97) 07/11/2018 EP3282707
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

(11) 9032

(13) Т1

(21) 2018/931

(22) 08/11/2018

129 Samsung-ro
Yeongtong-gu

(45) 28/02/2019

Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR

(30) US201161501300P 27/06/2011 US
(96) 27/06/2012 EP17189965.1
62

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

листа на слика 0 и достапен вектор на движење,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

од помеѓу достапните вектори на движење,

(72) LEE, Tammy
(54) ПОСТАПКА И ДЕКОДИРАЊЕ НА

којшто покажуваат блок на слика
референтната
листа
на
слика

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ
(57) 1 Постапка за декодирање на вектор на

додавање на најмалку еден комбиниран
двонасочен вектор на движење кон кандидатите

движење,
постапката
содржи
определување дали векторите на движење на

за предвидувачки вектор на движење;
кога бројот на кандидати за предвидувачки

единиците за специјално предвидување се

вектор на движење е помал од претходно

спацијално колоцирани до постојната единица
за предвидување и векторите на движење на

определениот број ‘n’ , додавање на вектор на
движење со претходно определена вредност на

привремената единица за предвидување
коишто се привремено колоцирани кон

компонента кон кандидатите за предвидувачки
вектор на движење такашто вкупниот број на

постојната
достапни

кандидати за предвидувачки вектор на движење
е претходно определениот број n (2520),

единица

определување

предвидување се
(2510);
на

кадешто претходно определената вредност на

движење како кандидати за предвидувачки
вектор
на
движење;

компонентата
е
(0,
0);
добивање на информација која покажува на

се
карактеризира
со
тоашто:
кога бројот на кандидати за предвидувачки

предвидувачки вектор на движење помеѓу
кандидатите за предвидувачки вектор на

вектор на движење е помал од претходно
определениот број ‘n’ , кадешто n е цел број,

движење од податочен тек (2530); и
добивање на предвидувачки вектор на движење

создавање

од постојната едница за предвидување врз

на

на

за

достапните

најмалку

еден

вектори

во
1;

комбиниран

двонасочен вектор на движење со комбинација
на достапните вектори на движење, од помеѓу

основа

достапните вектори на движење, којшто
покажуваат блок на слика во референтната

, има уште 4 патентни барања
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на

информацијата

(2540).
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(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 513/04,
A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 61K

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

31/535, A 61K 31/54, A 61K 31/55, A 61K 31/44,
A 61K 31/425, A 61K 31/42, A 61K 31/505, A 61P

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

3/00
(11) 9033

(13) Т1

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) YU, Guixue; LI, Jun; EWING, William, R.;

(21) 2018/932

(22) 09/11/2018

SULSKY, Richard, B.; LI, James, J. and TINO,

(45) 28/02/2019
(30) US408099P 04/09/2002 US and

Joseph, A.
(54) Хетероциклични ароматични

US491645P 31/07/2003 US
(96) 02/09/2003 EP03751958.4

соединенија корисни како секретагоги на
хормонот на растот

(97) 24/10/2018 EP1551511
(73) Bristol-Myers Squibb Company

(57) , има уште патентни барања

(51) H 04L 5/00

(97) 24/10/2018 EP2446685
(73) Koninklijke Philips N.V. and Sharp

(11) 9034

(13) Т1

(21) 2018/933

(22) 09/11/2018

Kabushiki Kaisha
High Tech Campus 5

(45) 28/02/2019

5656 AE Eindhoven, NL and 22-22 Nagaike-cho

(30) EP20090163832 25/06/2009 -(96) 15/06/2010 EP10731580.6
64

Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

Abeno-ku

(72) MOULSLEY, Timothy; TESANOVIC, Milos;

Osaka 545-8522, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

CHIAU, Choo, Chiap and DAVIES, Rob, J.
(54) МЕТОД ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ ВО
МОБИЛНА МРЕЖА

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(57) , има уште патентни барања

(51) A 23G 3/54, A 23L 3/349
(11) 9035
(13) Т1

a) добивање на полуготов производ во форма на
долгнавест ролован леб, добиен од тесто од

(21) 2018/934

брашно, накиснато со природен квасец,
б) печење на наведениот полуготов производ,

(22) 09/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) IT2015MI00478 02/04/2015 IT

добивање на пециво во форма на долгнавест

(96) 30/03/2016 EP16718208.8
(97) 22/08/2018 EP3277092
(73) Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.
Via Mantova, 166

ролован леб којшто има содржина на влага во
износ од 22% и 24% од тежината од вкупната

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

наведениот пекарски производ, додека е сеуште
топол, на таква количина за да содржината на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

влага во пецивото се доведе на вредност помеѓу

(72) BUTTINI, Roberto; FERRARI, Corrado;
D'URSO, Alessio and RIBOLDI, Giancarlo
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЧОКОЛАДНА УЖИНКА И УЖИНКА КОЈА

30% и 33% од тежината од неговата вкупна
тежина,

МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ СО УПОТРЕБА НА ТАА
ПОСТАПКА

начин да вклучи најмалку 80% од неговата
должина, со тоа добивајќи долен дел (1) и горен

(57)

1

тежина
на
наведеното
пециво,
в) вбризгување на хидро-алкохолен раствор во

г) изведба на надолжен засек на пецивото на или
под половината на неговата висина (h) и на тој

Постапка за производство на ужинка

дел

(2),

којашто содржи производ од меко слатко пециво
во форма долгнавест ролован леб, наполнет со

д) поставување на слој од топено чоколадо на
горната површина од наведениот долен дел.

слој од чоколадо во форма на тенка плоча,
којашто
содржи
чекори
на:

, има уште 23 патентни барања
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(51) A 61P 39/00, A 61P 35/00
(11) 9036
(13) Т1
(21) 2018/936

(22) 09/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201261712924P 12/10/2012 US;
US201261712928P 12/10/2012 US;
US201361784362P 14/03/2013 US;

ConjD:

US201361784383P 14/03/2013 US and
US201361784421P 14/03/2013 US
(96) 11/10/2013 EP13785831.2
(97) 03/10/2018 EP2906298
(73) Medimmune Limited and ADC
Therapeutics SA
Milstein Building Granta Park
Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB and
Route de la Corniche 3B

Or ConjE:

1066 Epalinges , CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL,
Patricius Hendrikus Cornelis
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН-АНТИТЕЛО
НА КОЊУГАТИ
(57) 1 Коњугат од формулата ConjA:

каде што Ab е антитело кое се врзува за CD19,
антителото содржи VH домен кој ја има
секвенцата според било кое од SEQ ID NOs. 1
или 2, опционално понатаму содржи VL домен

ConjB:

кој ја има секвенцата според било кое од SEQ
ID NOs. 7, 8, 9, 10, 11 или 12; при што
оптоварувањето на лекот (p) на лекови (D) на
антитело (Ab) е цел број од 1 до 8.

ConjC:

, има уште 13 патентни барања
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Патенти

Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

(51) F 17C 5/00
(11) 9037

(13) Т1

(21) 2018/937

(22) 09/11/2018

вметнување на боцата (3) за гас така да
отстранувањето на боцата (3) за гас не е можно
по затварањето, уредот (7) за полнење за
автоматизираното полнење, по спомнатото

(45) 28/02/2019
(30) EP20140192881 12/11/2014 --

затварање, на боцата (3) за гас која што е

(96) 28/10/2015 EP15787562.6
(97) 17/10/2018 EP3218638
(73) CleanTech Swiss AG
Leuholz 14

вметната
во станицата (1) за полнење
н а з н а ч е н со т о а, што e oбезбеден уредот

8855 Wangen, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

повторното полнење на вметнатата боца (3) за
гас и уредот за ослободување кој што ја

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

ослободува повторното наполнета боца (3) за

(72) TILHOF, Eckhard
(54) СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА БОЦА ЗА

гас само по успешното тестирање на
истекнување на гасот и, со тоа, овозможува

ГАС И ПОСТАПКА НА ПОЛНЕЊЕ
за полнење за

отстранување на повторно наполнетата боца (3)
за гас, а отстранување на боцата за гас

автоматизирано повторно полнење на боца (3)
за гас од страна на крајниот корисник, која што

наполнета со гас или со течен гас само е можно,
ако тестирањето на истекнување на гасот

го опфаќа

потврди дека гасот не излегува од наполнетата

(57)

1

Станицата

уредот за

(1)

(11) за тестирање на гасот за автоматизирано
тестирање на истекнување на гасот по

вметнување поради

вметнувањe на испразнетата боца (3) за гас во
станицата (1) за полнење, уред за затварање

боца.

поради затварање на станицата за полнење по

, има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00

(45) 28/02/2019

(11) 9038

(13) Т1

(30) US201361892002P 17/10/2013 US
(96) 17/10/2014 EP14799578.1

(21) 2018/938

(22) 12/11/2018

(97) 15/08/2018 EP3057953
67
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(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue, 15th Floor
Boston, MA 02210, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) ZHANG, Yuegang; NTI-ADDAE, Kwame,
Wiredu; O'NEIL, Simon, Adam; MUDUNURI,
Praveen; VAN ALSTEN, John Gregg; SONG, Bin;
STAVROPOULOS, Kathy; STROHMEIER, Mark;

и

WALDO, Michael; NAVAMAL, Mettachit and
KADIYALA, Irina Nikolaevna
(54) КО-КРИСТАЛИ НА (Ѕ)-N-МЕТИЛ-8-(1-((2'МЕТИЛ-[4,5'-БИПИРИМИДИН]-6-

средство
за
формирање
ко-кристал,
назначен
со
тоа
што
средството
за
формирање

е

адипинска

киселина, при што секој R1 и R2 е
независно
водород
или
деутериум.

ИЛ)АМИНО)ПРОПАН-2-ИЛ)ХИНОЛИН-4КАРБОКСАМИД И ДЕУТЕРИРАНИ ДЕРИВАТИ
ЗА ИСТИТЕ КАКО ДНК-ПК ИНХИБИТОРИ

, има уште 11 патентни барања

(57) 1 Ко-кристал кој содржи соединение со
формулата:

(51) A 61K 31/485, A 61P 25/24, A 61P 25/04
(11) 9039
(13) Т1
(21) 2018/939

ко-кристал

(96) 14/12/2012 EP16201359.3
(97) 19/09/2018 EP3153171
(73) Alkermes Pharma Ireland Limited

(22) 12/11/2018
(45) 28/02/2019

(30) US201161576233P 15/12/2011 US
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Соединение-1 ја има структурата:

Connaught House
1 Burlington Road
Dublin 4, IE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DEAVER, Daniel and EHRICH, Elliott
(54) САМИДОРФАН (ALKS 33) ВО
КОМБИНАЦИЈА СО БУПРЕНОРФИН ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕПРЕСИВНИ
НАРУШУВАЊА
(57) 1 Состав којшто содржи 1:1 масен однос

, има уште 11 патентни барања

на бупренорфин со Соединение-1, кадешто
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(51)

(51) основен

(11)

(13)

8A61K31/427

8C07D417/10

9046

T1

8C10K1/02

8C10J3/26

9019

T1

8A61P13/12

8C07D417/10

9046

T1

8A61P11/00

8C07D471/04

9022

T1

8A61P43/00

8C07D417/10

9046

T1

8B01J19/12

8B01J19/12

9023

T1

8H04N19/132

8H04N19/176

8981

T1

8A61K31/522

8A61K9/20

8990

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8982

T1

8C07K14/73

8C07K14/73

9043

T1

8H04W28/06

8H04W28/06

8993

T1

8C07D403/06

8C07D403/06

9047

T1

8C04B35/63

8C04B35/624

9010

T1

8H04N19/132

8H04N19/176

8982

T1

8C07D249/18

8C07D249/18

9016

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8982

T1

8A61K31/495

8C07D241/18

8986

T1

8A61K31/7088

8A61K31/7088

8997

T1

8C07D241/18

8C07D241/18

8986

T1

8A61K31/00

8A61K31/00

9002

T1

8C07K16/26

8C07K16/26

8988

T1

8E01C11/08

8E01C11/08

9013

T1

8A61K47/12

8A61K47/02

9024

T1

8A61K31/4196

8C07D403/12

9014

T1

8A61K31/5377

8C07D403/12

9026

T1

8A61K38/20

8A61K47/02

9024

T1

8A61P29/00

8C07D403/12

9026

T1

8C01B3/04

8C01B3/04

9028

T1

8C07D417/14

8C07D403/12

9026

T1

8A61K31/42

8C07D471/04

9033

T1

8F24J2/06

8C01B3/04

9028

T1

8A61K31/50

8C07D471/04

9033

T1

8F24J2/16

8C01B3/04

9028

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9033

T1

8A61K31/425

8C07D471/04

9033

T1

8C07D487/04

8C07D471/04

9033

T1

8F17C5/00

8F17C5/00

9037

T1

8A23G3/54

8A23L3/349

9035

T1

8F28D7/16

8F24H1/34

8987

T1

8C12N7/00

8C07K17/00

9005

T1

8A61K31/7064

8C07H19/14

9004

T1

8H04N19/46

8H04N19/176

8983

T1

8A61P37/08

8A61K9/00

9021

T1

8F24D3/00

8F24H1/34

8987

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

8994

T1

8F24H1/36

8F24H1/34

8987

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

8990

T1

8F24H8/00

8F24H1/34

8987

T1

8F16L41/06

8F16L41/06

8992

T1

8F24H9/00

8F24H1/34

8987

T1

8A61P13/02

8C07D417/10

9046

T1

8B01F5/20

8B01F3/12

9007

T1

8A61P37/06

8C07D417/10

9046

T1

8C07K14/52

8C07K16/24

9018

T1

8A61P9/00

8C07D417/10

9046

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

9018

T1

8C07D417/10

8C07D417/10

9046

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

9020

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8981

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

9021

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8981

T1

8F16L47/34

8F16L41/06

8992

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8982

T1

8A61K38/00

8A61K38/00

9042

T1

8B63B29/02

8B63B29/02

9000

T1

8C07K14/74

8C07K14/73

9043

T1

8A61K31/497

8A61K31/00

9002

T1

8C12N15/85

8C07K14/73

9043

T1

8A61P35/02

8A61K31/00

9002

T1
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8C07D401/12

8C07D403/12

9014

T1

8A61K38/10

8A61K38/10

9030

T1

8C12N7/02

8C12N7/02

8985

T1

8B65G17/32

8B29C35/02

9008

T1

8A61K38/37

8A61K38/21

9027

T1

8F26B15/14

8B29C35/02

9008

T1

8A61K39/005

8A61K38/21

9027

T1

8A61K31/4375

8C07D471/04

9022

T1

8C07K14/755

8A61K38/21

9027

T1

8C07K14/81

8A61K38/00

9042

T1

8B01J19/12

8C01B3/04

9028

T1

8A61P15/04

8C07D417/10

9046

T1

8F24J2/38

8C01B3/04

9028

T1

8A61P19/06

8C07D417/10

9046

T1

8A61K31/535

8C07D471/04

9033

T1

8G07C15/00

8G07C15/00

9001

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

9038

T1

8A61K31/00

8A61K31/00

9003

T1

8A61K31/485

8A61K31/485

9039

T1

8B01J29/76

8B01J29/76

9011

T1

8C07K14/76

8A61K38/10

9030

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

9012

T1

8F24H1/14

8F24H1/34

8987

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

9012

T1

8F28D7/08

8F24H1/34

8987

T1

8C11D3/32

8C11D3/32

9017

T1

8B01F3/12

8B01F3/12

9007

T1

8A61K47/02

8A61K47/02

9024

T1

8A61P37/06

8C07K16/24

9018

T1

8C07D401/12

8C07D403/12

9026

T1

8C10J3/84

8C10J3/26

9019

T1

8C12Q1/68

8A61K38/21

9027

T1

8C02F1/48

8B01J19/12

9023

T1

8C01B3/22

8C01B3/04

9028

T1

8A61K9/00

8A61K9/20

8990

T1

8F24J2/08

8C01B3/04

9028

T1

8A61K31/09

8A61K31/09

9041

T1

8F24J2/18

8C01B3/04

9028

T1

8A61P3/10

8C07D417/10

9046

T1

8A61P25/04

8A61K31/485

9039

T1

8A61P9/12

8C07D417/10

9046

T1

8A61P25/24

8A61K31/485

9039

T1

8H04N19/103

8H04N19/176

8981

T1

8H04N19/132

8H04N19/176

8983

T1

8H04N19/46

8H04N19/176

8981

T1

8F24H1/34

8F24H1/34

8987

T1

8C07K16/36

8C07K16/36

8998

T1

8F28F1/04

8F24H1/34

8987

T1

8B63B1/06

8B63B29/02

9000

T1

8C04B28/14

8C04B20/06

9006

T1

8D21J3/00

8D21J3/00

9009

T1

8B01F5/10

8B01F3/12

9007

T1

8F27D1/00

8C04B35/624

9010

T1

8G02B5/28

8G02B5/28

8995

T1

8A61K45/06

8A61K31/00

9002

T1

8A61P11/06

8A61K9/00

9021

T1

8A61K31/4709

8A61K31/00

9003

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

9022

T1

8A61P29/00

8C07K16/28

9012

T1

8C03C13/06

8C03C13/06

8991

T1

8A61P25/00

8C07D403/12

9014

T1

8H05B7/09

8H05B7/09

8996

T1

8C07D403/10

8C07D249/18

9016

T1

8A61L26/00

8A61K38/00

9042

T1

8C07D413/12

8C07D413/12

9025

T1

8A61K31/4196

8C07D403/06

9047

T1

8A61K31/501

8C07D403/12

9026

T1

8C04B35/043

8C04B35/624

9010

T1

8A61K31/506

8C07D403/12

9026

T1

8C04B35/66

8C04B35/624

9010

T1

8A61K31/513

8C07D403/12

9026

T1

8A63F5/04

8G07C15/00

9001

T1

8C07D413/12

8C07D403/12

9026

T1

8B01D53/94

8B01J29/76

9011

T1

8C07D417/12

8C07D403/12

9026

T1

8C07D249/08

8C07D403/12

9014

T1

8C07C31/04

8C01B3/04

9028

T1

8A61K47/26

8A61K47/02

9024

T1

8C07D409/12

8C07D333/38

9029

T1

8A61K38/21

8A61K38/21

9027

T1

8A23L3/349

8A23L3/349

9035

T1

8A61K31/445

8C07D471/04

9033

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

9038

T1

8A61K31/54

8C07D471/04

9033

T1

8A61K39/00

8C07K17/00

9005

T1

8A61P35/00

8A61P39/00

9036

T1
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8A61P39/00

8A61P39/00

9036

T1

8A61K31/505

8C07D471/04

9033

T1

8C07K14/005

8C07K17/00

9005

T1

8A61K31/55

8C07D471/04

9033

T1

8C07K17/00

8C07K17/00

9005

T1

8C07D513/04

8C07D471/04

9033

T1

8A61K38/38

8A61K38/10

9030

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

9038

T1

8B29C35/02

8B29C35/02

9008

T1

8H04N19/103

8H04N19/176

8983

T1

8C07H19/14

8C07H19/14

9004

T1

8H04N19/176

8H04N19/176

8983

T1

8C10J3/26

8C10J3/26

9019

T1

8H04N19/96

8H04N19/176

8983

T1

8A61K31/192

8A61K31/09

9041

T1

8A61K39/395

8C07K16/24

9018

T1

8C07K14/705

8C07K14/73

9043

T1

8C10J3/66

8C10J3/26

9019

T1

8C09D5/00

8C09D5/00

9044

T1

8A61K31/522

8A61K9/00

9021

T1

8A61P13/04

8C07D417/10

9046

T1

8A61P1/16

8A61K31/09

9041

T1

8A61P9/10

8C07D417/10

9046

T1

8A01K67/027

8C07K14/73

9043

T1

8A61P13/00

8C07D403/06

9047

T1

8A61P11/00

8C07D417/10

9046

T1

8A61P9/00

8C07D403/06

9047

T1

8A61P3/06

8C07D417/10

9046

T1

8H04N19/103

8H04N19/176

8982

T1

8A61P35/00

8C07D417/10

9046

T1

8H04N19/46

8H04N19/176

8982

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8981

T1

8C04B35/624

8C04B35/624

9010

T1

8C12N15/113

8A61K31/7088

8997

T1

8A61K31/519

8A61K31/00

9002

T1

8G06F3/01

8G07C15/00

9001

T1

8E01C11/14

8E01C11/08

9013

T1

8A61P25/04

8A61K31/00

9003

T1

8A61P35/00

8C07D403/12

9014

T1

8C01B39/48

8B01J29/76

9011

T1

8C07D401/10

8C07D403/12

9014

T1

8C07D237/24

8C07D403/12

9026

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

9014

T1

8C07D333/38

8C07D333/38

9029

T1

8C07D413/12

8C07D403/12

9014

T1

8A61P3/00

8C07D471/04

9033

T1

8A61P35/04

8C07D241/18

8986

T1

8A61K39/12

8C07K17/00

9005

T1

8C07D241/20

8C07D241/18

8986

T1

8A61K39/21

8C07K17/00

9005

T1

8A61K31/50

8C07D403/12

9026

T1

8A61K39/275

8C07K17/00

9005

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

9026

T1

8C07K7/08

8A61K38/10

9030

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

9026

T1

8H04N19/119

8H04N19/176

8983

T1

8C07D403/14

8C07D403/12

9026

T1

8F28D21/00

8F24H1/34

8987

T1

8C07D413/14

8C07D403/12

9026

T1

8F28F9/00

8F24H1/34

8987

T1

8C01B13/02

8C01B3/04

9028

T1

8F28F9/22

8F24H1/34

8987

T1

8F03G6/06

8C01B3/04

9028

T1

8C04B20/06

8C04B20/06

9006

T1

8A61K31/44

8C07D471/04

9033

T1

8B65G37/00

8B29C35/02

9008

T1

8A61K31/495

8C07D471/04

9033

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61K 48/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 29/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 38/16

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 39/02

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 37/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 1/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 17/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 19/00

MK/P/2018/0168

T1

4D Pharma Research Limited

C 12N 1/00

MK/P/2018/0261

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2018/0261

T1

Acacia Pharma Limited

A 61P 1/08

MK/P/2018/0242

T1

Acacia Pharma Limited

A 61K 45/06

MK/P/2018/0242

T1

Acacia Pharma Limited

A 61K 31/485

MK/P/2018/0242

T1

Acacia Pharma Limited

A 61K 31/4178

MK/P/2018/0242

T1

Acacia Pharma Limited

A 61K 31/40

MK/P/2018/0242

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 31/202

MK/P/2018/0235

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61P 3/06

MK/P/2018/0235

T1

Apogenix AG

A 61K 38/19

MK/P/2018/0245

T1

Apogenix AG

C 07K 14/705

MK/P/2018/0245

T1

Apogenix AG

A 61K 38/00

MK/P/2018/0245

T1

ARES TRADING S.A.

C 07K 1/18

MK/P/2018/0250

T1

ARES TRADING S.A.

C 12N 5/00

MK/P/2018/0250

T1

ARES TRADING S.A.

C 07K 14/565

MK/P/2018/0250

T1

ARES TRADING S.A.

C 07K 1/22

MK/P/2018/0250

T1

ARES TRADING S.A.

C 07K 1/20

MK/P/2018/0250

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61P 31/00

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61K 31/4155

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61P 27/02

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 403/14

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

A 61P 29/00

MK/P/2018/0164

T1

Array Biopharma, Inc.

C 07D 401/14

MK/P/2018/0164

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 209/44

MK/P/2018/0173

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07C 65/05

MK/P/2018/0173

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61P 35/00

MK/P/2018/0173

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/496

MK/P/2018/0173

T1
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Astex Therapeutics Limited

C 07C 69/02

MK/P/2018/0173

T1

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

H 01R 13/115

MK/P/2018/0471

T1

Bayer AS

A 61K 51/10

MK/P/2018/0493

T1

Bayer AS

A 61K 51/04

MK/P/2018/0493

T1

Bayer AS

A 61P 35/00

MK/P/2018/0493

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/17

MK/P/2018/0251

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 45/06

MK/P/2018/0251

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 19/02

MK/P/2018/0251

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 37/04

MK/P/2018/0251

T1

CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

A 61K 39/02

MK/P/2018/0260

T1

Cancarini, Gianni

A 61F 2/00

MK/P/2018/0455

T1

Cavasino, Luciano Alberto

A 45B 23/00

MK/P/2018/0236

T1

Cavasino, Luciano Alberto

E 04H 12/22

MK/P/2018/0236

T1

Celgene International II Sàrl

A 01N 43/82

MK/P/2018/0233

T1

Celgene International II Sàrl

A 61K 31/41

MK/P/2018/0233

T1

Chiome Bioscience Inc.

G 01N 33/574

MK/P/2018/0158

T1

Chiome Bioscience Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2018/0158

T1

Chiome Bioscience Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2018/0158

T1

Chiome Bioscience Inc.

C 12N 15/09

MK/P/2018/0158

T1

Cytec Technology Corp.

B 01D 17/02

MK/P/2018/0477

T1

Cytec Technology Corp.

C 22B 3/00

MK/P/2018/0477

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 39/00

MK/P/2018/0237

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 39/395

MK/P/2018/0237

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 45/06

MK/P/2018/0237

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07K 16/28

MK/P/2018/0237

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07K 16/30

MK/P/2018/0237

T1

Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG

B 21F 35/00

MK/P/2018/0427

T1

Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG

B 25B 27/30

MK/P/2018/0427

T1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/18

MK/P/2017/0995

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 39/00

MK/P/2017/0995

T1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/26

MK/P/2017/0995

T1

EmeraMed Limited

A 61K 31/166

MK/P/2018/0167

T1

EmeraMed Limited

A 61P 31/00

MK/P/2018/0167

T1

Evonik Degussa GmbH

C 01B 15/06

MK/P/2018/0238

T1

Evonik Degussa GmbH

B 01J 14/00

MK/P/2018/0238

T1

Evonik Degussa GmbH

B 01J 19/24

MK/P/2018/0238

T1

Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH

C 23C 2/00

MK/P/2018/0469

T1

Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH

C 23C 2/20

MK/P/2018/0469

T1

Forum Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/439

MK/P/2018/0478

T1

Forum Pharmaceuticals Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2018/0478

T1
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Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

A 61K 48/00

MK/P/2018/0159

T1

Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

A 61K 39/00

MK/P/2018/0159

T1

Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

A 61K 35/12

MK/P/2018/0159

T1

Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

C 12N 15/85

MK/P/2018/0159

T1

Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

C 12N 9/12

MK/P/2018/0159

T1

FWP IP APS

A 61P 29/00

MK/P/2018/0481

T1

FWP IP APS

A 61K 9/00

MK/P/2018/0481

T1

FWP IP APS

A 61K 31/47

MK/P/2018/0481

T1

FWP IP APS

A 61K 31/275

MK/P/2018/0481

T1

FWP IP APS

A 61K 31/215

MK/P/2018/0481

T1

FWP IP APS

A 61K 31/137

MK/P/2018/0481

T1

Genethon

C 12N 7/02

MK/P/2018/0243

T1

Gilead Apollo, LLC

C 07D 497/04

MK/P/2018/0253

T1

Gilead Apollo, LLC

C 07D 495/04

MK/P/2018/0253

T1

Gilead Apollo, LLC

A 61K 31/38

MK/P/2018/0253

T1

Gilead Apollo, LLC

A 61K 31/519

MK/P/2018/0253

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07H 19/23

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

C 07D 487/04

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61P 31/12

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61K 31/395

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61K 31/41

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61K 31/4188

MK/P/2018/0252

T1

GILEAD SCIENCES, INC.

A 61K 31/7052

MK/P/2018/0252

T1

GlaxoSmithKline LLC

C 07D 473/18

MK/P/2018/0165

T1

GlaxoSmithKline LLC

A 61K 31/522

MK/P/2018/0165

T1

GlaxoSmithKline LLC

A 61P 35/00

MK/P/2018/0165

T1

GlaxoSmithKline LLC

A 61P 37/00

MK/P/2018/0165

T1

GlaxoSmithKline LLC

C 07D 473/16

MK/P/2018/0165

T1

Granger, Maurice

F 03G 3/00

MK/P/2018/0232

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/4355

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/436

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 491/04

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 405/12

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/78

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/44

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

A 61K 31/505

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

A 61P 25/00

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/26

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/30

MK/P/2018/0491

T1
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H. Lundbeck A/S

C 07D 213/40

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/61

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/64

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/71

MK/P/2018/0491

T1

H. Lundbeck A/S

C 07D 213/74

MK/P/2018/0491

T1

Helperby Therapeutics Limited

A 61K 38/14

MK/P/2018/0492

T1

Helperby Therapeutics Limited

A 61K 31/138

MK/P/2018/0492

T1

Helperby Therapeutics Limited

A 61P 31/04

MK/P/2018/0492

T1

Helperby Therapeutics Limited

A 61P 31/10

MK/P/2018/0492

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 31/454

MK/P/2018/0160

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61P 3/04

MK/P/2018/0160

T1

Helsinn Healthcare SA

C 07D 401/06

MK/P/2018/0160

T1

ImmunoGen, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2018/0161

T1

Incyte Holdings Corporation

C 07D 471/04

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61P 7/00

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61P 3/00

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61K 31/519

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61K 31/4375

MK/P/2018/0166

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2018/0262

T1

Incyte Holdings Corporation

C 12N 1/00

MK/P/2018/0262

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/4178

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/4184

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/437

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/439

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/46

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/4747

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61P 43/00

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61P 1/08

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/538

MK/P/2018/0259

T1

INSERM (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale)

A 61K 31/496

MK/P/2018/0259

T1

Intercept Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 9/00

MK/P/2018/0270

T1

Intercept Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 71/00

MK/P/2018/0270

T1

Intercept Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 41/00

MK/P/2018/0270

T1

Intercept Pharmaceuticals, Inc.

C 07J 31/00

MK/P/2018/0270

T1
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Intercept Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 1/16

MK/P/2018/0270

T1

Intercept Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/575

MK/P/2018/0270

T1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2018/0155

T1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/24

MK/P/2018/0155

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 23B 4/20

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

C 12R 1/645

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

C 12P 7/00

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 01N 31/02

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 01N 35/02

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 01N 37/02

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 01N 37/36

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 01N 63/04

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

D 06M 16/00

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 23B 7/154

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 23L 3/3508

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 23L 3/3517

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 23L 3/3562

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 61K 45/06

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 61Q 11/02

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

A 61Q 19/00

MK/P/2018/0266

T1

Jeneil Biosurfactant Company, LLC

C 12N 1/14

MK/P/2018/0266

T1

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten

C 12Q 1/68

MK/P/2018/0241

T1

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten

C 07K 16/30

MK/P/2018/0241

T1

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten

C 07K 14/47

MK/P/2018/0241

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 19/02

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 21/00

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 25/04

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 29/00

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 233/90

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 401/06

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 401/12

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 403/12

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 413/12

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 19/00

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4439

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4245

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4178

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4164

MK/P/2018/0495

T1

Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4174

MK/P/2018/0495

T1
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KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

F 16D 65/18

MK/P/2018/0244

T1

KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

B 61H 15/00

MK/P/2018/0244

T1

KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

B 60T 17/22

MK/P/2018/0247

T1

KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

B 60T 13/66

MK/P/2018/0247

T1

KES Keschwari Electronic Systems GmbH
& Co. KG

B 60T 8/17

MK/P/2018/0247

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 47/36

MK/P/2018/0480

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 31/135

MK/P/2018/0480

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 31/192

MK/P/2018/0480

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 9/28

MK/P/2018/0480

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 9/16

MK/P/2018/0480

T1

LABORATORIOS MENARINI S.A.

A 61K 9/20

MK/P/2018/0480

T1

LPG SYSTEMS

A 61H 7/00

MK/P/2018/0264

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/593

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/176

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/159

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/11

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/463

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/44

MK/P/2018/0267

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/44

MK/P/2018/0268

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/463

MK/P/2018/0268

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/593

MK/P/2018/0268

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/11

MK/P/2018/0268

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/159

MK/P/2018/0268

T1

M&K Holdings Inc.

H 04N 19/176

MK/P/2018/0268

T1

MedImmune, LLC

C 07K 16/28

MK/P/2018/0466

T1

MedImmune, LLC

G 01N 33/68

MK/P/2018/0466

T1

MedImmune, LLC

C 07K 16/30

MK/P/2018/0466

T1

MedImmune, LLC

A 61K 39/395

MK/P/2018/0466

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 487/04

MK/P/2018/0500

T1

Medivation Technologies LLC

A 61P 35/00

MK/P/2018/0500

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 417/04

MK/P/2018/0500

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 471/04

MK/P/2018/0500

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 277/30

MK/P/2018/0500

T1

Medivation Technologies LLC

A 61K 31/4745

MK/P/2018/0500

T1

Merck Patent GmbH

A 61P 37/06

MK/P/2018/0234

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 39/395

MK/P/2018/0234

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/24

MK/P/2018/0234

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/46

MK/P/2018/0234

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

C 07D 487/04

MK/P/2018/0231

T1
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Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61P 25/16

MK/P/2018/0231

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/519

MK/P/2018/0231

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/4985

MK/P/2018/0231

T1

Messer Slovenija d.o.o.

D 21F 7/12

MK/P/2018/0485

T1

Messer Slovenija d.o.o.

D 21F 7/10

MK/P/2018/0485

T1

Messer Slovenija d.o.o.

D 21F 1/32

MK/P/2018/0485

T1

Mithra Pharmaceuticals S.A.

A 61K 31/565

MK/P/2018/0265

T1

Mithra Pharmaceuticals S.A.

A 61K 9/20

MK/P/2018/0265

T1

Multiple Sclerosis Research Center Of New
York

C 12N 5/0775

MK/P/2018/0254

T1

Multiple Sclerosis Research Center Of New
York

A 61K 35/30

MK/P/2018/0254

T1

Multiple Sclerosis Research Center Of New
York

A 01N 63/00

MK/P/2018/0254

T1

Nanto Inc.

C 09D 5/16

MK/P/2018/0263

T1

Nanto Inc.

C 09D 5/14

MK/P/2018/0263

T1

Nektar Therapeutics

A 61K 47/34

MK/P/2017/0994

T1

NOVARTIS AG

A 61K 9/28

MK/P/2018/0184

T1

NOVARTIS AG

A 61K 9/20

MK/P/2018/0184

T1

NOVARTIS AG

A 61K 31/4196

MK/P/2018/0184

T1

NOVARTIS AG

A 61P 39/04

MK/P/2018/0184

T1

Novartis AG

C 07F 9/655

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

C 07F 9/59

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

C 07F 9/572

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

C 07F 9/38

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

A 61K 45/06

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

A 61K 31/675

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

A 61K 31/662

MK/P/2018/0472

T1

Novartis AG

A 61K 31/665

MK/P/2018/0472

T1

OKEANOS CORPORATION

F 25C 3/04

MK/P/2018/0409

T1

Paratek Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/65

MK/P/2018/0483

T1

Paratek Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/20

MK/P/2018/0483

T1

Paratek Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2018/0483

T1

Pharis Biotec GmbH

C 12N 15/867

MK/P/2018/0486

T1

Pharis Biotec GmbH

C 07K 14/005

MK/P/2018/0486

T1

Pharis Biotec GmbH

A 61K 38/15

MK/P/2018/0486

T1

Pharnext

A 61K 31/42

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/195

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/185

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/164

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/145

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/138

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/137

MK/P/2018/0499

T1
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Pharnext

A 61K 31/428

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61P 25/28

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61P 25/16

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61P 25/00

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 9/20

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/64

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/445

MK/P/2018/0499

T1

Pharnext

A 61K 31/44

MK/P/2018/0499

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 471/04

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 401/12

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

A 61K 31/437

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 487/04

MK/P/2018/0248

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 513/04

MK/P/2018/0248

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2018/0257

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2018/0257

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2018/0257

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2018/0482

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 37/08

MK/P/2018/0482

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2018/0498

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2018/0498

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2018/0498

T1

Rhodia Operations

F 01N 3/10

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01J 35/10

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01J 23/10

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01J 21/08

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01J 21/06

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01D 53/94

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

B 01D 53/86

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Operations

C 01F 17/00

MK/P/2018/0476

T1

Rhodia Opérations

B 01D 53/94

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

B 01J 23/10

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

B 01J 35/10

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

B 01J 37/03

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

C 01B 13/36

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

C 01F 17/00

MK/P/2018/0479

T1

Rhodia Opérations

C 01G 25/00

MK/P/2018/0479

T1

Sage Therapeutics, Inc.

C 07J 9/00

MK/P/2018/0461

T1

Sage Therapeutics, Inc.

C 07J 7/00

MK/P/2018/0461

T1

Sage Therapeutics, Inc.

C 07J 1/00

MK/P/2018/0461

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2018/0461

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61K 31/57

MK/P/2018/0461

T1
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Sage Therapeutics, Inc.

A 61K 31/575

MK/P/2018/0461

T1

Saic Motor Corporation Ltd

B 60W 10/08

MK/P/2018/0258

T1

Saic Motor Corporation Ltd

F 16H 61/04

MK/P/2018/0258

T1

Saic Motor Corporation Ltd

B 60L 15/20

MK/P/2018/0258

T1

Saic Motor Corporation Ltd

B 60K 1/02

MK/P/2018/0258

T1

Saic Motor Corporation Ltd.

B 60K 6/00

MK/P/2018/0249

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/147

MK/P/2018/0240

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/176

MK/P/2018/0240

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/70

MK/P/2018/0240

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/119

MK/P/2018/0240

T1

Samsung Electronics Co., Ltd.

H 04N 19/96

MK/P/2018/0240

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer
Research

A 61K 31/4184

MK/P/2018/0470

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer
Research

A 61K 31/4439

MK/P/2018/0470

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer
Research

A 61P 35/00

MK/P/2018/0470

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer
Research

C 07D 401/04

MK/P/2018/0470

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/50

MK/P/2018/0157

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 237/22

MK/P/2018/0157

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 237/16

MK/P/2018/0157

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 413/14

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 417/14

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 471/08

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 487/06

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 487/10

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 491/10

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/443

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/4433

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/4436

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/4439

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/4545

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/496

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/04

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/14

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 405/14

MK/P/2018/0182

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 333/68

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 333/40

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 307/81

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/24

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/343

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 333/24

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/472

MK/P/2018/0488

T1
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Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61P 13/12

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07C 279/18

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 217/26

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 333/70

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/381

MK/P/2018/0488

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61P 25/14

MK/P/2018/0489

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61P 25/00

MK/P/2018/0489

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

A 61K 31/501

MK/P/2018/0489

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 409/06

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 409/14

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 413/06

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 413/14

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 417/06

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 417/12

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 407/12

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 487/04

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 487/08

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 495/04

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/14

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/12

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 233/90

MK/P/2018/0496

T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 471/04

MK/P/2018/0496

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 493/08

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 417/14

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 409/12

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 405/14

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 405/12

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 403/12

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 401/14

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 401/12

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

C 07D 231/14

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

A 61K 31/4155

MK/P/2018/0494

T1

Teijin Pharma Limited

A 61P 29/00

MK/P/2018/0494

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 9/20

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 9/00

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 47/36

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 47/32

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 31/616

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 9/28

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 31/196

MK/P/2018/0487

T1

Tillotts Pharma AG

A 61K 31/606

MK/P/2018/0487

T1

Tiroler Rohre GmbH

E 02D 5/52

MK/P/2018/0454

T1

Tiroler Rohre GmbH

E 02D 5/48

MK/P/2018/0454

T1
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Tiroler Rohre GmbH

E 02D 5/28

MK/P/2018/0454

T1

Tiroler Rohre GmbH

E 02D 7/02

MK/P/2018/0454

T1

Ubiquiti Networks, Inc.

H 01Q 19/19

MK/P/2018/0458

T1

Ubiquiti Networks, Inc.

H 01Q 19/13

MK/P/2018/0458

T1

Ubiquiti Networks, Inc.

H 01Q 15/16

MK/P/2018/0458

T1

Ubiquiti Networks, Inc.

H 01Q 1/12

MK/P/2018/0458

T1

Ubiquiti Networks, Inc.

H 01Q 23/00

MK/P/2018/0458

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61K 31/4196

MK/P/2018/0269

T1

UCB Biopharma SPRL

C 07D 403/06

MK/P/2018/0269

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61M 5/32

MK/P/2018/0497

T1

UCB Biopharma SPRL

A 61M 5/31

MK/P/2018/0497

T1

Uponor Innovation AB

F 16L 33/207

MK/P/2018/0490

T1

Uponor Innovation AB

F 16L 37/00

MK/P/2018/0490

T1

Uponor Innovation AB

F 16L 41/02

MK/P/2018/0490

T1

Uponor Innovation AB

E 03B 7/04

MK/P/2018/0490

T1

Uponor Innovation AB

F 16L 15/00

MK/P/2018/0490

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 203 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), 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 2011/942

(220) 05/09/2011

(442) 28/02/2019
(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, сина, жолта, зелена, кафена,
црна, бела, виолетова, темно-црвена

ISLERI

(531) 02.05.24;13.01.17;27.05.01
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 колачи, ишлери со течен еурокрем
(210) TM 2014/981

(510, 511)
кл. 28 игри и играчки; игри, игри со табли
кл. 41 образовни услуги и обука;

(220) 18/09/2014

образовни услуги, организирање и водење
работилници (обука), книги, семинари

(442) 28/02/2019
(731) Адвокатско друштво Кнезовиќ и
Соработници Скопје

(организирање и водење)

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000
Скопје, MK

(210) TM 2015/630

(220) 16/06/2015

(442) 28/02/2019
(731) Deutsche Telekom AG

(540)

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа

PIZZA & MORE

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30
кл. 43

производи

од

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

тесто

(540)

услуги на обезбедување храна и

пијалаци
(210) TM 2014/1080

МАГЕНТА

(220) 11/11/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 28/02/2019
(731) Соња Димитровска and Линда
фаџлберг-Стојановска

кл. 7 машини за домаќинство и
комерцијален сектор, имено машини за
перење; машини за миење/перење за

ул.Епинал 62, Битола, MK and с.Братин
Дол, MK

секторите индустрија и домаќинство,
имено машини за миење садови;

(740) Соња Димитровска
ул.Епинал 62, Битола
(540)

електрични кујнски апарати, имено,
електрични миксери, електрични отварачи
за конзерви, електрични мелници за кафе,
електрични маталки за јајце, електрични
блендери за храна, електрични процесори
за храна, електрични машини за сечење
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на храната на парче, електрични машини

еквилизатори, системи за контрола на

за лупење на овошје, електрични преси и

температура; опрема за автоматизација за

цедалки за овошје за употреба во
домаќинството, електрични уреди за

згради; опрема за автоматизација за
безбедносни системи; софтвер за

кршење и стругање на мраз, електрични
соковници, електрични ножеви, и

мониторинг и контрола на уреди;
електрична опрема, апаратура и

електрични уреди за правење пена од
млеко; електрични апарати за чистење за

инструменти за пренос на команди
(вклучени во оваа класа); магнетски

употреба во домаќинството

носачи на податоци; механизми за

кл. 9 апаратура и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,

апаратура што работи со монети; машини
за сметање, опрема за обработка на

кинематографски, оптички, за вагање,
мерење, сигнализација, контрола

податоци, компјутери; снимени и
неснимени носачи на податоци (вклучени

(инспекција), спасување и настава;
апаратура и инструменти за

во оваа класа); ЦД, ДВД и други дигитални
медиуми за снимање; компјутерски

спроведување, вклучување,

програми (снимени); компјутерски

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на

софтвер, вклучувајќи и програми за
компјутерски игри (што може да се

електрична енергија; апаратура за
снимање, пренос, обработка и

симнат); електронски снимени податоци
(што може да се симнат); електронски

репродукција на звук, слики или податоци;
електротехнички компоненти;

публикации (што може да се симнат);
електронски компоненти за моторни

електротехничка опрема, апаратура и

возила кои не се вклучени во други класи;

инструменти, имено телекомуникациска
опрема и опрема за информатичка

компјутерски софтвер за медицинска
апаратура и инструменти

технологија, опрема за автоматизација на
моторни возила, имено, компјутерски

кл. 10 медицинска апаратура и
инструменти; ортопедски производи;

софтвер за работење и контролирање на
уредот за одржување на постојана брзина

апаратура за употреба при медицински
анализи; медицинска апаратура и

кај моторните возила, апаратура за

инструменти за набљудување на

навигација за возила како компјутери како
составен дел од возилото, инструменти за

пациентот и прикажување на виталните
функции на пациентите; медицинска

навигација за возила, компјутерски
софтвер и сензори за мониторинг и

мерна апаратура и нејзини делови
(вклучени во оваа класа)

евидентирање на трошењето на возилото
и ефикасноста на горивото, електронски

кл. 11 апаратура за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење,

сензори за аларми против кражби за

разладување, сушење, вентилирање и

автомобили, предаватели и приемници за
далечинска контрола за далечинско

снабдување со вода
кл. 12 моторни возила и нивни делови

управувани копнени возила, стартери за
возила на далечинско управување,

(вклучени во оваа класа)
кл. 16 печатен материјал; фотографии;

симулатори за возење или контрола на
возила, стартери за возила и

канцелариски реквизити (освен мебел);
наставни материјали (освен апаратура)
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кл. 28 игри, вклучително и видео игри;

инструменти, имено телекомуникациска

апаратура за игри

опрема и опрема за информатичка

кл. 35 рекламирање; услуги на продажба;
промоција на продажба за други;

технологија, опрема за автоматизација на
моторни возила, опрема за

спонзорство во облик на рекламирање,
имено, барање спонзорство; планирање,

автоматизација за згради; опрема за
автоматизација за безбедносни системи,

конципирање, организирање и
спроведување активности и настани за

софтвер за мониторинг и контрола на
уреди, електрична опрема, апаратура и

комерцијални или рекламни цели; бизнис

инструменти за пренос на команди,

менаџмент; бизнис администрација;
канцелариски функции; комерцијален

магнетски носачи на податоци, механизми
за апаратура што работи со монети,

бизнис менаџмент и комерцијален
корпоративен менаџмент за трети страни

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци, компјутери, снимени и

особено во областа на енергија, гас, вода;
наплата, систематизација, компилација и

неснимени носачи на податоци, ЦД, ДВД и
други дигитални медиуми за снимање,

анализа на деловни податоци и

компјутерски програми (снимени),

информации складирани во компјутерски
бази на податоци; услуги на

компјутерски софтвер, вклучувајќи и
програми за компјутерски игри (што може

малопродажба (исто така преку Интернет
и други комуникациски мрежи) поврзани со

да се симнат), електронски снимени
податоци (што може да се симнат),

продажба на машини за секторите
домаќинство и комерцијала, имено

електронски публикации (што може да се
симнат); електронски компоненти за

машини за перење и машини за миење

моторни возила, компјутерски софтвер за

садови, машини за миење/перење за
секторите индустрија и домаќинство,

медицинска апаратура и инструменти,
медицинска апаратура и инструменти,

имено машини за перење и машини за
миење садови, електрични кујнски

ортопедски производи, апаратура за
употреба при медицински анализи,

апарати, електрични апарати за чистење
за употреба во домаќинството, апаратура

медицинска апаратура и инструменти за
набљудување на пациентот и

и инструменти: научни, поморски,

прикажување на виталните функции на

геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање,

пациентите; медицинска мерна апаратура
и нејзини делови, апаратура за

мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава;

осветлување, греење, производство на
пареа, готвење, разладување, сушење,

апаратура и инструменти за
спроведување, вклучување,

вентилирање и снабдување со вода,
моторни возила и нивни делови, печатен

трансформирање, акумулирање,

материјал, фотографии, канцелариски

регулирање или контролирање на
електрична енергија, апаратура за

реквизити (освен мебел), наставни
материјали (освен апаратура), игри,

снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слики или податоци;

вклучително и видео игри; апаратура за
игри; услуги обезбедени од оператор на е-

електротехнички компоненти,
електротехничка опрема, апаратура и

трговија, имено услуги за обработка на
налог/нарачка, административна
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обработка на налог/нарачка за испорака и

полето на образование, обука и забава;

сметководство за електронски системи за

обезбедување он-лајн електорнски

нарачување; сметководство (канцелариски
услуги); барање спонзорство

публикации (што не се симнуваат);
обезбедување на он-лајн услуги за игри;

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
агенции за наплата на долг; монетарни

он-лајн публикација за електорнски книги и
списанија

работи; спроведување на безготовински
трансакции за плаќање; финансиско

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

спонзорство; порамнување на финансиски

нив; индустриски анализи и истражувачки

трансакции преку електронски мрежи за
комуникации и/ или без контактен пренос

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер, софтвер и софтвер за бази на

на податоци
кл. 37 градежни конструкции;

податоци; одржување на софтвер;
компјутерски услуги во врска со

инсталациски услуги, имено инсталирање
на телекомуникациски системи и опрема,

електронски уред за складирање на
податоци (data storage); изнајмување на

на автоматизирани системи и опрема, на

опрема за обработка на податоци;

системи за информатичка технологија и
опрема, на електрична опрема, аларми

дизајнирање на веб страни за други;
спроведување хемиски анализи и технички

против крадци и на машини; поправка и
одржување на компјутер и

тестови и проверки; технички консалтинг
во полето на безбедност на компјутери;

телекомуникациски хардвер; инсталирање,
поправка и одржување на носачи на

технички мониторинг на индустриски
постројки во полето на енергија, гас, вода

податоци и опрема за обработка на

и технички мониторинг на постројки за

податоци; инсталирање, поправка и
одржување на електрична опрема, аларми

производство на топлина; инженерство;
(он-лајн) компјутерски консултации, имено

против крадци и на машини
кл. 38 телекомуникации; услуги на

обезбедување информации во врска со
компјутерски мрежи во областа на мрежно

агенција за печат; изнајмување на опрема
за телекомуникации; обезбедување на

работење на компјутери; консултации за
компјутерски хардвер и софтвер;

информации за телекомуникации;

компјутерски консултации за придобивките

телекомуникациски услуги со додадена
вредност; телекомуникациски услуги за

од базите на податоци; технолошки услуги
во врска со телемерење (далечински

други
кл. 39 снабдување со енергија, всушност

мерач), системи за читање на мерач и
паметни мерачи; технички консалтинг

снабдување и дистрибуција на електрична
енергија, гас и вода; пакување и

поврзан со горенаведените услуги
кл. 44 медицински услуги; спроведување

складирање стока

медицински анализи; грижа за хигиена и

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности;

разубавување кај луѓето; советување за
здравје и исхрана

организација на настани за забава со цел
собирање на спонзорства за културни,

кл. 45 услуги за обезбедување за заштита
на сопственоста и поединецот, имено

спортски, социјални и еколошки намени;
обезбедување на информации, он-лајн, во

проверка на сопственоста или лицата во
рамка на управувањето со телефонски,
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електронски, и итни повици; надзор на

ретки

зграда; лични и социјални услуги кои се

фасадни малтери; неметални крути цевки

малтери;

малтери;

декоративни

даваат на другите за задоволување на
потребите на поединците, имено он-лајн

за градба; асфалт, катран и битумен
(смола); неметални преносни конструкции;

услуги за социјално поврзување;
лиценцирање на компјутерски софтвер;

споменици; неметални

лиценцирање на интелектуална
сопственост; заштита; консалтинг за

(210) TM 2016/1242

(220) 22/12/2016

обезбедување

(442) 28/02/2019
(731) Amazon Europe Core S.à r.l. Sociètè

(210) TM 2016/1182

à responsabilitè limitèe
(S.à r.l) organized in Luxembourg

(220) 12/12/2016

(442) 28/02/2019
(731) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION

with an address of 5 rue Plaetis,
Luxembourg, L-2338, LU

PRODUCTS ALBANIA
Tirane, Preze, Ahmetaq, Fushe-Preze,

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

Godine 2-kateshe Zona Kadastrale 1006,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Pasuria Nr.51/32, 51/23, 51/33, AL

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 24.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

(531) 03.02.24
(551) индивидуална

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустриска

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

употреба; адхезиви (лепливи материи) за
индустриска
употреба
кл. 2

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетни носачи на податоци,

бои; лакови; непроѕирни лакови;

дискови за снимање; компакт дискови,

премачкувачи
(бои);
основни
премачкувачи; средства за заштита од 'рѓа;
заштитни
препарати
материјали;

за

ДВД-а и други дигитални медиуми за
снимање; механизми за апаратите што се

градежни
пигменти

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

кл. 19 градежни материјали (неметални);
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на податоци, компјутери; компјутерски

адаптери за напојување; USB кабли;

софтвер; апарати за гаснење пожар;

електронски приклучни подлоги; полначи

софтвер; преносливи и рачни електронски
уреди за пренос, складирање,

за батерии; електрични конектори, жици,
кабли, и адаптери; безжични далечински

манипулирање, снимање и ревидирање на
текст, слики, аудио, видео и податоци,

управувачи за преносливи електронски
уреди и компјутери; слушалки и слушалки

вклучувајќи преку глобални компјутерски
мрежи, безжични мрежи, и електронски

за во уво; програми за сихноризација на
податоци, и програмски алатки за развој

комуникациски мрежи и електронски и

на апликации за лични и рачни компјутери;

механички делови и фитинзи за нив;
таблет компјутери, електронски читачи на

компјутерски софтвер за креирање,
симнување (даунлодирање), пренесување,

книги, аудио и видео плеери, електронски
лични организери, лични дигитални

примање, уредување, издвојување,
кодирање, декодирање, прикажување,

асистенти, и глобални системски уреди за
позиционирање и електронски и машински

складирање и организирање текст,
графика, слики, и електронски публикации;

делови и фитинзи за нив; компјутерски

претходно снимена аудио и

периферни уреди; монитори, екрани, жици,
кабли, модеми, принтери, дискетни

аудиовизуелна содржина, информации, и
коментари што може да се симнуваат;

единици, адаптери, адаптер картички,
конектори за кабли, конектори со

електронски книги, магазини, периодични
публикации, билтени, весници, списанија,

приклучоци, електрични конектори за
струја, приклучни подлоги, и драјвери;

и други публикации што може да се
симнуваат; електронски публикации што

полначи за батерии; батериски пакувања;

може да се симнуваат како фикција,

мемориски картички и читачи на
мемориски картички; звучници,

нефиција, стрипови и сценарија преку
комјутерски и комуникациски мрежи;

микрофони, и слушалки; кутии, прекривки
и држачи за компјутери; кутии, прекривки,

филмови (films) и филмови (movies) што
може да се симнуваат што вклучуваат

и држачи за преносливи и рачни
електронски уреди за пренос, складирање,

фикциски и нефикциски приказни
обезбедени преку компјутерски и

манипулирање, снимање и ревидирање на

комуникациски мрежи; шаблони што може

текст, слики, звук, аудио, видео и
податоци, вклучувајќи преку глобални

да се симнуваат за дизајнирање книги,
кратки приказни, сторибордови, сценарија,

компјутерски мрежи, таблет компјутери,
електронски читачи на книги, аудио и

стрипови, аудио и видео датотеки;
компјутерски софтвер за собирање,

видео плеери, електронски лични
организери, лични дигитални асистенти, и

уредување, организирање,
модифицирање, обележување на книги,

глобални системски уреди за

пренос, складирање и споделување на

позиционирање и уреди за прикажување
на електронски издадени материјали,

податоци и информации; аудиокниги и
дигитални аудио датотеки што може да се

имено, книги, списанија, весници,
магазини, мултимедијлни презентации;

симнуваат; софтвер во областа на
преносот и прикажувањето на текст, слика

далечински управувачи за преносливи и
рачни електронски уреди и компјутери:

и звук; софтвер за раководење со бази на
податоци; софтвер за препознавање на
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знаци; софтвер за препознавање на звук;

слајдови; претходно снимен компјутерски

софтвер за електронска пошта и пораки;

софтвер; претходно снимен софтвер за

компјутерски софтвер за пристапување,
прегледување и пребарување на онлајн

употреба со интерактивен електронски
апарат, апарати за игра или апарати за

бази на податоци; електронски огласни
табли; софтвер за синхноризација на

забава; делови и фитинзи за сите
гореспоменати производи; софтвер,

податоци; софтвер за развој на апликации;
делови и фитинзи за сите гореспоменати

компјутерски софтвер, софтверски
производи, софтверски оперативни

производи; софтверски програм, имено

системи и компјутерски програми, освен

интерактивна алатка за развивање на
софтвер и run-time опкружување што се

интерактивна алатка за развивање на
софтвер и run-time опкружување што се

употребува за креирање и развој на
софтверски апликации за обезбедување

употребува за креирање и развој на
софтверски апликации за обезбедување

пристап до податоци и системи и тоа:
корпоративни, деловни, за слободно

пристап до податоци и системи и тоа:
корпоративни, деловни, за слободно

време, за локална и централна власт, за

време, за локална и централна власт, за

меѓувладини организации, образовни,
информативни, за непрофитни

меѓувладини организации, образовни,
информативни, за непрофитни

организации, а коишто користат интернет
и други мрежни технологии; апарати и

организации, а коишто користат интернет
и други мрежни технологии; компјутери,

инструменти за репродуккција на звук,
слики и податоци; телевизиски апарати и

компјутерски хардвер, компјутерски
фирмвер, компјутерски софтвер,

инструменти; интерактивни електронски

микрокомпјутери; компјутерски периферни

апарати како фотоапарати, видео камери,
телевизори, мобилни телефони, таблет

уреди, печатачи, терминали, монитори,
единици на визуелни екрани, тастатури;

компјутери, лаптоп компјутери, компјутери,
уреди за глобално позиционирање на

апарати за складирање податоци,
магнетни и оптички дискови и драјвери,

системи, електронски читачи на книги;
единици на далечински управувач за сите

магнетни ленти; апарати, производи,
програми и софтвер за обработка на збор,

од гореспоменатите производи; апарати за

податоци и слика, собирање, управување,

чистење за магнетни или оптички медиуми
за податоци; апарати за чистење за

презентација и контрола на информации,
бази на податоци, управување со бази на

употреба со апарати за снимање или
репродукција на аудио, видео или

податоци,
проектирање/цртање/дизајнирање со

податоци; електрични добавувачи на
струја; трансформери; полначи за

помош на компјутер (CAD), управување со
работа, телекомуникации, размена на

батерии; батерии; кутии и шкафови

податоци, радио, телевизија,

прилагодени за складирање магнетни или
оптички медиуми за податоци; магнетни

комуникациска мрежа и управување,
пишување пораки, управување,

или оптички медуими за податоци, дискови
за снимање; снимачи на звук; снимачи на

презентации и контрола на
мултимедијални апликации; струјни кабли,

видео; кинематографски филмови;
изложени фотографски филмови или

полначи; уреди за полнење на батерии за
преносливи и рачни електронски уреди;
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електрични, аудио, и жичани, печатачи, и

меморија, имено, празни мемориски

конектори; кутии, прекривки, држачи,

драјвери, USB драјвери, дигитални USB

маски, звучници, додатоци, монитори,
печатачи, екрани, и тастатури за

картички за складирање и читачи на
картички; компоненти и додатоци за

преносливи електронски уреди; празни
компјутерски дискови; празни дигитални

печатачи, имено кабли; електронски книги;
компјутерски софтвер за пристапување

медиуми за складирање; празни
електронски медиуми за складирање;

кон филмови, ТВ шоуа, видеа и музика;
аудио, видео и аудиовизуелна содржина

празни паметни картички; компјутерски

што може да се симнува обезбедена преку

кабли; калкулатори; кутии за фотоапарат;
троногалки за фотоапарат; глувче за

компјутерски и комуникациски мрежи
вклучувајќи филмови, ТВ шоуа, видеа и

компјутер; компјутерски мрежни рутери и
центри (hubs); компјутерски додатоци,

музика; дигитални аудио датотеки што
може да се симнуваат вклучувајќи музика,

имено компјутерски утичници за
надворешно компјутерско поврзување како

вести, гласовен и изговорен збор;
програми за компјутерски игри; софтвер за

firewire утичници, USB утичници; USB-

компјутерски игри; софтвер за игри;

центри (HUBS); читачи на мемориски
картички; проектори, имено звучни

интерактивен софтвер за игри;
интерактивни програми за игри; софтвер

проектори и засилувачи; ДВД режачи; ДВД
драјвери, компјутерски периферни уреди

за компјутерски апликации за мобилни
телефони, интернет пребарувачи, сет-топ

како безжични картички; медиа плеери;
компоненти и додатоци на медиа плеери,

боксови, електронски читачи, и таблет
компјутери, имено, софтвер за видео игри

имено, заштитни прекривки и кутии за

и софтвер за апликации од општ интерес

преносни медиа плеери, полначи,
електрични и струјни кабли; видео

за купување, споредба помеѓу производи,
забава, вести, управување со задачи,

електронски компоненти и додатоци,
имено, електични и струјни кабли и

персонален менаџмент, музика и видеа;
алатки за развивање на компјутерски

полначи; дигитални електронски
компоненти и додатоци, имено, футроли,

софтвер; делови и фитинзи за сите
гореспоменати производи; телефони,

кутии за носење, и опремени пластични

мобилни телефони, видеофони,

фолии познати како кожи за прекривање и
обезбедување на отпорна бариера против

фотоапарати; монитори за телевизиски
приемник; телевизиски приемници [ТВ

гребаници или заштита специјално
дизајнирана за компјутери, дигитални

сетови] и телевизиски трансмитери;
далечински управувачи за телевизиски

аудио и видео плеери, МП3 плеери,
мобилни телефони, лични дигитални

приемник [TV сет]; електронски нотеси;
магнетни носачи на податоци; радио

асистенти; видео електроника и

приемници; радио трансмитери; видео

компоненти и додатоци за нив како жици,
адаптери, полначи на батерии, периферни

камери; компјутерски хардвер и софтвер;
компјутерски софтвер и фирмвер, имено,

уреди, и покажувачи; USB кабли; видео
кабли; продолжни кабли; електрични и

оперативни систем програми, програми за
синхноризација на податоци, како алатки

струјни кабли; конвертори; USB хардвер;
компјутери и уреди за скалдирање на

на програми за развој на апликации за
лични и рачни компјутери и мобилни
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дигитални електронски уреди; софтвер за

упатства за користење во облик што може

управување со телефонија, мобилни

да се чита електронски, машински или

телефони, смартфони и софтвер за
таблети; софтвер и хардвер за вчитување

комјутерски, и се продаваат како единица
со сите гореспоменати производи; делови

телефонски базирани податоци; софтвер
за препраќање на пораки; софтвер за

и фитинзи за сите гореспоменати
производи; софтвер што може да се

компјутерски апликации за мобилни
телефони, смартфони и таблет уреди

симнува за пристапување и управување со
компјутерски апликации преку глобални

вклучувајќи функционалност на мобилни

компјутерски мрежи; софтвер за

телефони; софтвер за компјутерски
апликации и вграден софтвер за

препознавање на знаци; софтвер за
електронска пошта и пораки; сет-топ

компјутерски апликации за мобилни
телефони, смартфони и таблет уреди

боксови
кл. 35 рекламирање; водење на

имено, софтвер што овозможува слики и
видеа од фотоапарати кои се наоѓаат на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; компјутерско

мобилни телефони, смартфони и таблет

раководење со податоци; нарачки за

уреди да бидат споделени на социјалните
медиуми за цели на социјалното

купување (административна обработка на
нарачките за купување); рекламен

вмрежување; компјутерски програми за
пристапување, прегледување и

материјал (ажурирање на рекламниот
материјал); собирање на анализи на

пребарување онлајн бази на податоци;
компјутерски хардвер и софтвер за

трошоци; директно рекламирање преку
пошта; рекламирање преку нарачки по

обезбедување интегрирана телефонска

пошта; агенции за вработување; аукција;

комуникација со компјутерска глобална
информациска мрежа; делови и додатоци

услуги на аукција; директно рекламирање
преку пошта; услуги на помош во

за рачни и мобилни дигитални
електронски уреди; делови и додатоци за

водењето бизнис; помош во водењето на
индустријата; помош во водењето на

мобилни телефони, смартфони, и таблети
како на прекривки, кутии, кутии направени

трговијата; помош при купување стоки и
услуги, за трети лица, помош во водење

од кожа и имитација на кожа, прекривки

на хотели, сметководство; пребарување

направени од ткаенина или текстилен
материјал, батерии, батерии што повторно

на податоци во компјутерски датотеки, за
трети лица; уредување излози;

се полнат, полначи, полначи за
електрични батерии, кабли за податоци,

претставување на производите;
примероци (дистрибуција на примероци);

кабли за струја, слушалки,
стереослушалки, слушалки за во уво,

услуги на фактурирање; телевизиско
рекламирање; помош во бизнисот за

стерео звучници, аудио звучници, аудио

уметниците и изведувачите; услуги на

звучници за дома, слушалки за апарати на
безжична комуникација; лични стерео

комерцијално-информативнита агенција;
бизнис истражување; фотокопирање;

звучни апарати; микрофони; аудио
апаратура за автомобил; апарати за

агениции за увоз и извоз; бизнис
испитување; помош за набавка на стоки и

конектирање и полнење на преносливи и
рачни дигитални електронски уреди;

услуги, за трети лица; услуги на бизнис
информации; комерцијална
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администрација за издавање лиценци за

); сортирање и уредување на информации

стоки и услуги за трети лица; собирање

во компјутерски бази на податоци;

статистички податоци; собирање и
систематизација на податоци во

стенографски услуги; барање спонзорства;
пребарување на податоци во компјутерски

компјутерски бази на податоци; копирање
на документи; услуги за дизајн на

бази на податоци, за трети лица;
организирање претплати на весник (за

страници, за рекламни цели; онлајн
компјутерско рекламирање на Интернет и

трети лица); организирање претплати на
телекомуникации, за трети лица;

други глобални компјутерски мрежни

обработка на текстови; одговор

системи; анализа на пазарот;
истражување на пазарот; дактилографски

(телефонски одговор) за претплатниците
што не се достапни; препис; телевизиско

услуги; ангажирање манекени за
рекламирање или промовирање на

рекламирање; сметки (изработка на
изводи од сметки); подготвување платни

производи; анализа на трошоци; бизниси
(услуги за преместување на бизнисите);

списоци; развој на рекламни статии;
примероци (дистрибуција на примероци);

компјутерско рекламирање преку

надворешно рекламирање; подготовка на

интернет; јавно мислење (испитување на
јавното мислење); организирање изложби

повраток на данок; изнајмување на копири;
изнајмување на рекламен метеријал;

за комерцијални или рекламни цели;
трговски саеми (организирање трговски

изнајмување на место за рекламирање;
изнајмување на време за рекламирање во

саеми) за комерцијални или рекламни
цели; персонал (вработување персонал);

комуникациските медиуми; изнајмување на
автоматски машини; проценки (бизнис

услуги на споредба (цена-); консултантски

проценки); економско прогнозирање;

услуги на професионален бизнис; услуги
на односи со јавноста; претставување на

онлајн малопродажба на музичко поврзани
производи, имено музички снимки, музички

стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажни цели; психолошко

ленти, музички касети, софтвер за
создавање музика, ласерски дискови,

тестирање во врска со изборот на
персонал; односи со јавноста; објавување

музички машини (што се оперираат со
жетони) (џубокси), музички ЦД-а, музички

на рекламни текстови; рекламирање преку

ДВД-а, музички дигитални оптички дискови

радио; услуги на експертска ефикасност;
сметководство; рекламни агенции;

за складирање, музички ЗД дискови,
музички аудио снимки, музички

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи); раководење со рекламирањето;

аудивизуелни снимки, музички видео
снимки, музички двојни дискови, музички

советување за вработување персонал;
препис; умножување документи;

мини дискови, музички САЦД-а,
грамофонски плочи, МП3 симнати

ревизорски услуги; советување за бизнис

содржини, дигитални музички снимки,

работење; советување за организирање
на работењето; промовирање на

дигитални аудиовизуелни снимки; услуги
на рекламирање, имено ширење на

продажбата за трети лица; промовирање
на продажбата (за трети лица);

рекламни огласи за трети лица преку
онлајн електронска комуникациска мрежа;

споредување на цените; секретарски
услуги; рекламни текстови (пишување на -

услуги на рекламирање на малопродажба,
имено ширење на рекламни огласи за
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трети лица преку онлајн електронска

дигитални медиуми за снимање,

комуникациска мрежа; обезбедување на

претходно снимени ДВД-а и други

пребарувачка онлајн комерцијална база на
податоци вклучувајќи сценарија, музика,

дигитални претходно снимени медиуми,
компјутерски софтвер, огномети, накит,

филмови, телевизиски шоуа, мултимедиа
презентации, компјутерски софтвер, аудио

хорологиски и хронометриски
инструменти, музички инструменти, книги,

датотеки, стрипови, и публикации;
истражување на пазарот и информациски

печатени работи, канцелариски
материјали, фотографии, лепила за

услуги; собирање на информации во

канцелариска или домашна употреба,

компјутерски бази на податоци;
истражување на пазарот и услуги на

сликарски четки, материјали за пакување,
кожа и имитации од кожа и производите

маркетинг бизнис информации, имено,
олеснувајќи го на лице-во-лице, лице-со-

направени од овие материјали, имено
животинска кожа, делови од животинска

бизнис, бизинс-со-лице, и бизнис-собизнис споделувањето на релевантни

кожа, торби, куфери, чадори за дожд и
чадори за сонце, стапови за одење,

информации за забавата и забавната

мебел, огледала, рамки за слики, куќни

индустрија; компјутеризирани онлајн
услуги на малопродажба, автоматски и

или кујнски апарати и садови, чешли и
сунѓери, четки, прибор за чистење,

компјутеризирани услуги на трговија,
автоматизирана и компјутеризирана

стаклени производи, порцелански и
керамички предмети, тенџериња и тави за

продажба на стоки за трети лица
обезбедена преку глобална комуникациска

употреба во кујната, предива и конци,
текстил и текстилни производи, покривки

информациона мрежа, онлајн услуги на

за кревети, покривки за маса, облека,

продажба, онлајн дистрибутерски услуги
на малопродажба и големопродажба,

обувки, капи, тантела и везови, панделки и
гајтани, петлици, закачки и окца, топуски и

услуги на малопродажни продавници,
продажба преку пошта, услуги на

игли, килими, килимчиња, простирки и
бришачи, линолеум, ѕидни тапети, игри и

малопродажба обезбедени преку глобална
компјутерска мрежа, онлајн услуги на

играчки, украси за елка, свеќи, свеќички,
крушки, чкорчиња [кибрит];

малопродажба, малопродажни

компјутеризирани услуги на онлајн

продавници за широката потрошувачка,
онлајн малопродажни продавници за

нарачување за трети лица за општи стоки
и општи потрошувачки стоки; услуги на

широката потрошувачка, малопродажни
стоковни куќи, онлајн малопродажни

малопродажни продавници кои вклучуваат
електронски игри, компјутерски игри, видео

стоковни куќи, сите во врска со боите,
фирнајзите, лаковите, препарати за

игри, софтвер за електронски игри,
софтвер за компјутерски игри, и софтвер

белење и другите супстанци за перење,

за видео игри; онлајн услуги на

чистење, полирање, триење и
нагризување, фармацевтски и хигиенски

малопродажни продавници што
вклучуваат емитувани и претходно

препарати, дезинфекциони средства,
фунгициди, хербициди, рачни алати и

снимени електронски игри што може да се
симнуваат; компјутеризирано

направи, прибор за јадење, жилети,
компјутери, ДВД-а и други празни

процесирање на онлајн нарачки; собирање
на бизнис информации во пребарувачки
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бази на податоци расположливи преку

препораки; компјутерска преработка на

глобални компјутерски мрежи; собирање

онлајн нарачки за купување;

на информации за рекламирање
вклучувајќи стоки и услуги за други онлајн

обезбедување на онлајн диркториум за
комерцијални информации; услуги на

продавачи, во онлајн водич за
рекламирање; обезбедување на онлајн

рекламирање, имено, ширење на
рекламни огласи за трети лица преку

потсетник за трговски информации; услуги
на водење на компјутеризирани бази на

онлајн електронски комуникациски мрежи
и обезбедување на онлајн директориум за

податоци; услуги на онлајн нарачување;

комерцијални информации за ентузијасти

услуги на програма за лојалност на
потрошувачите вклучувајќи награди во

на електонски игри; стоковни куќи, онлајн
малопродажни стоковни куќи и

форма на намалени цени на услуги на
испорака; малопродажни услуги, имено,

компјутеризирани онлајн услуги на
нарачување вклучувајќи научни, наутички,

управување со програма за попуст што им
овозможува на учесниците да добиваат

геодетски, фотографски, кинематографски
и оптички апарати и инструменти, како и

попуст на услугите на испорака преку

апарати и инструменти за мерење тежина,

употреба на програма за членски попуст и
програма на променлива рата на

мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за

испорака; услуги на посредување во
бизнисот при продажба и набавка на стоки

спасување и обучување; апарати и
инструменти за спроведување,

и услуги; услуги на аукција; услуги на
доверливо рекламирање;

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

компјутеризирано онлајн нарачување на

регулирање или контрола на електрична

услуги вклучувајќи општа
комерцијализација и општи стоки за

енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетни

потрошувачите; обезбедување на онлајн
директориум за комерцијални

носачи на податоци, дискови за снимање,
компактни дискови, ДВД-а, оптички

информации; услуги на база на податоци
кои им овозможуваат на трети лица да

дискови со висока густина и други
дигитални медиуми за снимање,

имаат погоден поглед и да одбираат

механизми за апаратите што се

услуги преку Интернет страни; собирање
на компјутерски бази на податоци за

активираат со жетони, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

пренос, прикажување и складирање
трансакциски, идентификациски и

на податоци, компјутери, компјутерски
софтвер, софтвер, преносливи и рачни

финансики информации; информациски
услуги, имено, обезбедување информации

електронски уреди за пренос, складирање,
ракување, снимање, и ревидирање на

за малопродажба на производи на

текст, слики, аудио, видео, и податоци,

потрошувачи, вклучувајќи ја достапноста
на одредени производи од интерес за нив;

вклучувајќи и преку глобални компјутерски
мрежи, безжични мрежи, и електронски

онлајн услуги за бизнис информации,
имено анализирајќи што поединиците

комуникациски мрежи, таблет компјутери,
електронски читачи на книги, аудио и

претпочитаат и обезбедување
мислење/оценување на производ и

видео плеери, електронски лични
организери, лични дигитални асистенти, и
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глобални уреди за системско

претходноснимени аудио и аудиовизуелна

позиционирање, компјутерски периферини

содржина, информации, и коментари што

уреди, монитори, дисплеи, жици, кабли,
модеми, печатачи, диск драјвери,

може да се симнуваат, електронски книги,
магазини, периодични публикации,

адаптери, адаптер картички, кабли со
конектори, конектори со приклучоци,

билтени, весници, списанија, и други
публикации што може да се симнуваат,

електрични конектори за струја, приклучни
подлоги, и драјвери, полначи за батерии,

електронски публикации што може да се
симнуваат како фикција, нефикција,

батериски пакувања, мемориски картички

стрипови и сценарија преку компјутерски и

и читачи за мемориски картички, звучници,
микрофони, и слушалки, кутии, прекривки,

комуникациски мрежи; филмови (films) и
филмови (movies) што може да се

и држачи за компјутери, кутии, прекривки и
држачи за преносливи и рачни

симнуваат што вклучуваат фикциски и
нефикциски приказни обезбедени преку

електронски уреди за пренос, складирање,
манипулирање, снимање, и ревидирање

компјутерски и комуникациски мрежи,
шаблони за дизајнирање книги што може

на текст, слики, звук, аудио, видео, и

да се симнуваат, кратки приказни,

податоци, вклучувајќи преку глобални
компјутерски мрежи, таблет компјутери,

сторибордови, сценарија, стрипови, аудио
и видео датотеки, компјутерски софтвер за

електронски читачи на книги, аудио и
видео плеери, електронски лични

собирање, уредување, организирање,
модифицирање, обележување на книги,

организери, лични дигитални асистенти, и
глобални уреди за системско

пренос, складирање и споделување на
податоци и информации, аудио-книги и

позиционирање и уреди за прикажување

дигитални аудио датотеки што може да се

на електронски објавени материјали,
имено, книги, списанија, весници,

симнуваат, софтвер во областа на
преносот и прикажувањето на текст, слика

магазини, мултимедиа презентации,
далечински управувачи за преносливи и

и звук, софтвер за раководење со бази на
податоци, софтвер за препознавање на

рачни електронски уреди и компјутери,
адаптери за струја, USB кабли,

знаци, софтвер за препознавање на звук,
софтвер за електронска пошта и пораки,

електронски приклучни подлоги, полначи

компјутерски софтвер за пристапување,

за батерии, електрични конектори, жици,
кабли, и адаптери, безжични далечински

прегледување и пребарување на онлајн
бази на податоци и електронски огласни

управувачи за преносливи електронски
уреди, слушалки и слушалки за во уво,

табли, софтвер за синхноризација на
податоци, софтвер за развој на апликации,

програми за синхноризирање на податоци,
и алатка на програми за развој на

препарати за белење и други супстанци за
перење, чистење, полирање, триење и

апликации за лични и рачни компјутери,

нагризување, сапуни, парфимерија,

компјутерски софтвер за креирање,
симнување (даунлодирање), пренос,

есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

примање, уредување, издавање,
кодирање, декодирање, прикажување,

забите, фармацевтски и ветеринарни
производи, хигиенски производи за

чување и организирање текст, графика,
слики, и електронски публикации,

медицинска употреба, диететски
супстанции прилагодени за медицинска
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употреба, храна за бебиња, фластери,

и настава, пластични материјали за

материјали за преврзување, материјал за

пакување, печатарски букви, клишиња,

пломбирање заби, забарски смоли,
дезинфекциони средства, препарати за

печатени работи во областа на
компјутерите, печатени материјали во

уништување штетници, фунгициди,
хербициди, обични метали и нивните

областа на таблет компјутерите, печатени
материјали во областа на мултимедијални

легури, производи од обични метали,
имено метални градежни материјали,

производи, интерактивни производи и
онлајн услуги, печатени публикации, книги,

метални преносни конструкции, метални

магазини, билтени, периодични

материјали за железнички шини,
неелектрични кабли и жици од обичен

публикации, брошури, книшки, памфлети,
прирачници, списанија, летоци, честитки,

метал, железарија, мали метални
предмети, метални цевки и туби, каси,

рекламни и промотивни материјали,
каталози, каталози поврзани со

руди, рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети, хируршки,

компјутерски софтвер, компјутерски
брошури, компјутерски прирачници,

медицински, забарски и ветеринарни

компјутерски хардвер публикации,

апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски

прирачници за компјутерски хардвер,
водичи за корисници на компјутерски

производи, хируршки материјали за
шиење, апарати за осветлување, греење,

хардвер, прирачници со инструкции за
компјутер, компјутерски прирачници,

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода

публикации повразни со технологија,
дигитална технологија и гаџети, каталози

и санитарни намени, возила, апарати за

поврзани со музички апарати и

движење по земја, воздух или вода,
скапоцени метали и нивните легури, накит,

инструменти, каталози поврзани со
телекомуникациски апарати, мобилни

скапоцени камења, хорологиски и
хронометриски инструменти, музички

телефони, рачни и мобилни електронски
уреди за испраќање и примање на

инструменти, фикциски и нефикциски
книги на различни теми, серии од

телефонски повици, факсови, електронска
пошта, видео, инстант пораки, музички,

фикциски и нефикциски книги, стрипови,

аудиовизуелни и други мултимедијални

графички новели, приказни во
илустрирана форма и приказни за

дела, и други дигитални податоци, музички
книги, прирачници со инструкции за

стрипови, сторибордови, и уметнички
дела, периодични публикации во областа

музика, музички магазини, додатоци за
биро, телефонски именици и адресари,

на стриповите, сторибордовите, и
уметничките дела, хартија, картон,

агенди, дневници, календари, постери,
монтирани и немонтирани фотографии,

печатени работи и книги, книговезнички

печатени патерни за маици и горни

материјал, фотографии, канцелариски
материјали, стикери и лепила за

тренерки, материјали за прикажување,
декал налепници и налепници за браник,

канцелариска или куќна употреба,
материјали што ги користат уметниците,

летоци за продажба на аудио ленти,
делови и фитинзи за гореспоменатите

сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор, материјал за обука

стоки, кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали,
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имено животинска кожа, делови од

и други безалкохолни пијалаци, пијалаци

животинска кожа, торби, куфери и торби за

од овошје и овошни сокови, сирупи и други

патување, чадори за дожд, чадори за
сонце и стапови за одење, камшици, узди

препарати за производство на пијалаци и
алкохолни пијалаци, телефони, мобилни

и сарачки производи, мебел, огледала,
рамки за слики, производи од дрво, плута,

телефони, видеофони, фотоапарати,
монитори за телевизиски приемник,

врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и

телевизиски приемници [ТВ сетови] и
телевизиски трансмитери, далечински

замените за сите овие материјали или

управувачи за телевизиски приемник [ТВ

производи од пластика, имено мебел,
огледала, рамки за слики, кошници,

сет], електронски нотеси, магнетни носачи
на податоци, радио приемници, радио

држачи за книги, полици за шишиња,
блокови за сечење, куки, контејнери за

трансмитери, видео камери, компјутерски
хардвер и софтвер, компјутерски софтвер

складирање, тапи за шишиња, кошници за
валкана облека, детски столчиња со

и фирмвер, имено, оперирање со
системски програми, програми за

масичка за јадење, декоративни подвижни

синхноризирање на податоци, како алатка

скулптури, плакати, послужавници,
перничиња, куки за завеси за во бања,

за програми за развој на апликации за
лични и рачни компјутери и мобилни

куќни или кујнски апарати и садови, чешли
и сунѓери, четки, материјали за правење

дигитални електронски уреди, софтвер за
раководење на телефонија, мобилен

четки, прибор за чистење, челични жици
за стружење, сурово или полуобработено

телефон, смартфон, и софтвер за таблет,
софтвер и хардвер за пребарување на

стакло, стаклени производи, порцелански

телефонски-базирани информации,

и керамички предмети, текстил и
текстилни производи, покривки за кревети

софтвер за пренасочување на пораки,
компјутерски софтверски апликации за

и маси, облека, обувки, капи, игри и
играчки, предмети за гимнастика и спорт,

мобилни телефони, смартфони и таблет
уреди вклучувајќи функционалност на

украси за елки, месо, риба, живина и
дивеч, месни преработки, конзервирано,

мобилен телефон, компјутерски
софтверски апликации и вградливи

смрзнато, сушено и варено овошје и

компјутерски софтверски апликации за

зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти

мобилни телефони, смартфони и таблет
уреди имено, софтвер кој им овозможува

за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и

на фотографиите и видеата кои се наоѓаат
во фотоапаратите на мобилните

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед, мед, меласа,

телефони, смартфоните и таблет уредите
да се споделуваат на социјалните

квасец, прашок за печење, сол, сенф,

медиуми за целите на социјално

оцет, сосови (како мирудии), муридии,
мраз, земјоделски, градинарски и шумски

вмрежување, компјутерски програми за
пристапување, прегледување и

производи и зрнести производи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,

пребарување на онлајн бази на податоци,
компјутерски хардвер и софтвер што

билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад, пиво, минерална и сода-вода

обезбедува интегрирана телефонска
комуникација со компјутеризирани

99

Трговски марки

Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

глобални информациони мрежи, делови и

прилагодени за медицинска употреба,

додатоци за рачни и мобилни дигитални

храна за бебиња, фластери, материјали за

електронски уреди, делови и додатоци за
мобилни телефони, смартфони и таблети

преврзување, материјал за пломбирање
заби, забарски смоли, дезинфекциони

како прекривки, кутии, кутии направени од
кожа и имитации на кожа, прекривки

средства, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди, обични

направени од ткаенина или текстилни
материјали, батерии, батерии што

метали и нивните легури, производи од
обични метали, имено метални градежни

повторно се полнат, полначи, полначи за

материјали, метални преносни

електрични батерии, кабли за податоци,
електрични кабли, слушалки, стерео

конструкции, метални материјали за
железнички шини, неелектрични кабли и

слушалки, слушалки за во уво, стерео
звучници, аудио звучници, аудио звучници

жици од обичен метал, железарија, мали
метални предмети, метални цевки и туби,

за дома, слушалки за безжични
комуникациски апарати, лична апаратура

каси, руди, рачни алати и направи (со
коишто што се ракува рачно), прибор за

со стерео звучници, микрофони, аудио

јадење, ладно оружје, жилети, научни,

апарати за автомобили, апарати за
поврзување и полнење на преносливи и

наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и

рачни дигитални електронски уреди,
упатства за користење во облик што може

инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

да се чита електронски, машински или
комјутерски и се продаваат како единица

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

со сите гореспоменати стоки, делови и

обучување, апарати и инструменти за

фитинзи за сите претходно наведени
стоки, софтвер што може да се симнува за

спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,

пристапување и водење на компјутерски
апликации преку глобална компјутерска

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија, апарати за

мрежа, софтвер за препознавање на
знаци, софтвер за електронска пошта и

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика, магнетни носачи на податоци,

пораки, сет-топ боксови; обезбедување

дискови за снимање, автоматски машини и

информации за производите за
потрошувачите преку Интернет или други

механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистарски каси,

комуникациски мрежи; компјутеризирани
онлајн услуги на нарачување вклучувајќи

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

средства за белење и други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,

гаснење пожар, ЦД-а, ДВД-а и оптички
дискови со висока густина, лаптопи,

триење и нагризување, сапуни,

таблет компјутери, рачни електронски

парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса,

уреди, лични дигитални асистенти,
дигитални музички плеери, мобилни

препарати за нега на забите,
фармацевтски и ветеринарни производи,

телефони, смартфони, дигитални
фотоапарати и дигитални видео камери,

хигиенски производи за медицинска
употреба, диететски супстанции

читачи на е-книги, безжични
комуникациски уреди, хируршки,
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медицински, забарски и ветеринарни

прирачници, компјутерски хардвер

апарати и инструменти, вештачки

публикации, прирачници за компјутерски

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

хардвер, водичи за корисници за
компјутерски хардвер, прирачници за

шиење, апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење,

употреба за компјутери, компјутерски
прирачници, публикации поврзани со

сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени, возила, апарати за

технологијата, дигиталната технологија и
гаџетите, каталози поврзани со музички

движење по земја, воздух или вода,

апарати и инструменти, каталози поврзани

скапоцени метали и нивните легури, накит,
скапоцени камења, хорологиски и

со телекомуникациски апарати, мобилни
телефони, рачни и мобилни дигитални

хронометриски инструменти, музички
инструменти, фикциски и нефикциски

електронски уреди за испраќање и
примање на телефонски повици, факсови,

книги на различни теми, серии на
фикциски и нефикциски книги, стрипови,

електронска пошта, видео, инстант пораки,
музички, аудиовизуелни и други

графички новели, приказни во

мултимедијални дела, и други дигитални

илустрирана форма и приказни за
стрипови, сторибордови, и уметнички

податоци, музички книги, прирачници за
употреба за музика, музички списанија,

дела, периодични публикации во областа
на приказните за стрипови,

додатоци за биро, телефонски именици и
адресари, агенди, дневници, календари,

сторибордовите, и уметничките дела,
хартија, картон, печатени работи и книги,

постери, монтирани и немонтирани
фотографии, печатени патерни за маици и

книговезнички материјал, фотографии,

горни тренерки, материјали за

канцелариски материјали, стикери и
лепила за канцелариска или куќна

прикажување, декал налепници и
налепници за браник, брошури за

употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за

продажба со аудио ленти, делови и
фитинзи за гореспоменатите стоки, кожа и

пишување и канцелариски прибор,
материјал за обука и настава, пластични

имитации на кожа, и производи направени
од овие материјали, имено животинска

материјали за пакување, печатарски

кожа, делови од животинска кожа, торби и

букви, клишиња, печатени материјали во
областа на компјутерите, печатени

куфери, чадори за дожд, чадори за сонце
и стапови за одење, камшици, узди и

материјали во областа на таблет
компјутерите, печатените материјали во

сарачки производи, мебел, огледала,
рамки за слики, производи од дрво, плута,

областа на мултимедијални производи,
интерактивни производи и онлајн услуги,

врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и

печатени публикации, книги, магазини,

замените за сите овие материјали или

билтени, периодични публикации,
брошури, книшки, памфлети, прирачници,

производи од пластика, имено мебел,
огледала, рамки за слики, кошници,

списанија, летоци, честитки, рекламен и
промотивен материјал, каталози, каталози

држачи за книги, полици за шишиња,
блокови за сечење, куки, контејнери за

поврзани со компјутерски софтвер,
компјутерски брошури, компјутерски

складирање, тапи за шишиња, кошници за
валкана облека, детски столчиња со
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масичка за јадење, декоративни подвижни

достапност на понудите за попуст преку

скулптури, плакати, послужавници,

онлајн електронски комуникациски мрежи;

перничиња, куки за завеси за во бања,
куќни или кујнски апарати и садови, чешли

собирање на давателите на избрани
услуги во областа на телекомуникациите,

и сунѓери, четки, материјали за правење
четки, прибор за чистење, челични жици

финансиските услуги (потрошувачки
кредит), патување и сместување,

за стружење, сурово или полуобработено
стакло, стаклени производи, порцелански

компјутерски услуги на консулатции/услуги
на е-продажба, хостирање на веб страни,

и керамички предмети, текстил и

услуги на аукција и продажба поврзани со

текстилни производи, покривки за кревети
и маси, облека, обувки, капи, игри и

широката палета на потрошувачки стоки, и
одржување на производи/продолжени

играчки, предмети за гимнастика и спорт,
украси за елки, месо, риба, живина и

услуги на гаранција, за да им овозможат
на другите погодно разгледување и

дивеч, месни преработки, конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и

одбирање на овие услуги од веб страни;
собирање на давателите на избрани

зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца,

услуги во областа на телекомуникациите,

млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

финансиските услуги (потрошувачки
кредит), патување и сместување,

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, производи од

компјутерски услуги на консулатции/услуги
на е-продажба, хостирање на веб страни,

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф,

услуги на аукција и продажба поврзани со
широката палета на потрошувачки стоки, и

оцет, сосови (како мирудии), муридии,

одржување на производи/продолжени

мраз, земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи, животни

услуги на гаранција, за да има овозможат
на другите погодно разгледување и

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,

одбирање на овие услуги од веб страни;
претплата за книги, осврти, или стрипови;

пивски слад, пиво, минерална и сода-вода
и други безалкохолни пијалаци, пијалаци

услуги на рекламирање, имено
промовирање на стоки и услуги за трети

од овошје и овошни сокови, сирупи и други

лица; обезбедување на пребарувачка база

препарати за производство на пијалаци и
алкохолни пијалаци; обезбедување на

на податоци во областа на бизнис
информациите достапни преку глобална

пребарувачка база на податоци во
областа на бизнис информациите

компјутерска мрежа; обезбедување на
пребарувачки онлајн рекламен водич

достапни преку глобална компјутерска
мрежа; обезбедување на пребарувачки

вклучувајќи ги и стоките и услугите за
трети лица; услуги на водење на бази со

онлајн рекламен водич вклучувајќи ги и

податоци; компјутеризирана услуга за

стоките и услугите од други онлајн
продавачи; ширење на реклами за трети

онлајн пребарување и нарачување што
промовира филмови, слики во движење

лица преку онлајн електронска
комуникациска мрежа; продажба на

(филм), документарни филмови, филмови,
телевизиски програми, графички,

производи; промовирање на стоки и услуги
за трети лица преку ограничена

анимација и мултимедијални презентации,
и други аудиовизуелни дела во форма на
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видеокасети, компактни дискови, ДВД-а,

информации и податоци; аудио пренос и

оптички дискови со висока густина,

пренос на едукативни и забавни дигитални

апарати за дигитални симнувања
(даунлодирања) и апарати за директен

медиуми; комуникациски услуги за пренос,
складирање во кеш меморија (caching),

дигитален пренос
кл. 36 oсигурување; финансиски работи;

пристапување, примање, симнување
(даунлодирање), директен пренос на

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

Интернет (стриминг), пренос,
споделување, прикажување,

кл. 38

форматирање, мироринг и

телекомуникации;телекомуникациски
услуги, имено,електронски пренос на

трансферирање на текст, слики, аудио,
видео и податоци преку

аудио и видео записи директно на
Интернет и што може да се симнат

телекомуникациски мрежи, безжични
телекомуникациски мрежи и Интернет;

(даунлодираат) преку компјутер и други
комуникациски мрежи; обезбедување он-

обезбедување на Интернет форум, он-лајн
чет румс и он-лајн заедници за пренос на

лајн електронски билтен табли за пренос

пораки меѓу компјутерски корисници;

на пораки меѓу компјутерски корисници во
областа на информации за потрошувачите

обезбедување на пристап до он-лајн
директориуми, бази на податоци,

за производите; услуги на пренос на
интернет; праќање на пораки преку

вебсајтови на тековни настани и блогови,
и он-лајн референтни материјали;

електронски пренос; телекомуникациски
услуги, имено, електронски пренос на

обезбедување пристап до помошни уреди
или електронски уреди во смисла на

аудио, видео и мултимедијални записи

обезбедување услуги на

директно на Интернет и што може да се
симнат (даунлодираат) преку компјутер и

телекомуникациска поврзливост за
трансфер на слики, пораки, аудио,

други комуникациски мрежи; аудио пренос
на кажан збор, музика, концерти и радио

визуелни, аудиовизуелни и
мултимедијални дела меѓу е-читачи,

програми; безжични широкопојасни
комуникациски услуги; услуги на праќање

мобилни телефони, смартфони, преносни
електронски уреди, преносни дигитални

дигитални широкопојасни пораки во текст

уреди, таблети или компјутери; стриминг

и во бројки; комуникација преку безжичен
електронски читач на книги; обезбедување

на аудио, визуелен и аудиовизуелен
материјал преку Интернет или друг

пристап до интерактивна база на податоци
за пренос на пораки меѓу компјутерски

компјутер или комуникациска мрежа;
обезбедување на он-лајн чет румс,

корисници и претплатници на музика,
книги, филмови, слики во движење,

Интернет форуми и он-лајн заедници за
пренос на фотографии, видеа, текст,

телевизиски програми, игри, играчки,

податоци, слики и други електронски дела;

производи за спортување, електроника,
мултимедијални презентации, видеа и

пренос на подкаст; пренос на вебкаст
(емитување на веб); обезбедување он-лајн

ДВД, и други стоки за домаќинство и стоки
за потрошувачка, мислења/оценки за

мрежа што им овозможува на корисниците
пристап до и споделување на содржина,

производите и купување информации на
Интернет; електронски пренос на

текст, визуелни дела, аудио дела,
аудиовизуелни дела, литературни дела,
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податоци, датотеки, документи и

филмови, телевизија, аудиовизуелни

електронски дела; обезбедување услуги

дела, музика, аудио дела, книги, театар,

на он-лајн мрежа што им овозможува на
корисниците да споделуваат содржина,

литературни дела, спортски настани,
рекреативни активности, активности во

фотографии, видеа, текст, податоци, слики
и други електронски дела во врска со

слободно време, турнири, уметност, танц,
мјузикли, изложби, спортски инструкции,

забава, вклучувајќи филмови, телевизија,
аудиовизуелни дела, музика, аудио дела,

клубови, радио, комедија, натпревари,
визуелни дела, игри, гејминг, фестивали,

книги, театар, литературни дела, спортски

музеи, паркови, културни настани,

настани, рекреативни активности,
активности во слободно време, турнири,

концерти, издаваштво, анимација, тековни
настани, модни шоуа и мултимедијални

уметност, танц, мјузикли, изложби,
спортски инструкции, клубови, радио,

презентации; телекомуникациски услуги,
имено, обезбедување он-лајн електронски

комедија, натпревари, визуелни дела,
игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови,

билтен табли за пренос на пораки меѓу
компјутерски корисници во врска со

културни настани, концерти, издаваштво,

забава; обезбедување интерактивни чет

анимација, тековни настани, мода,
мултимедијални презентации, историја,

румс за пренос на пораки меѓу
компјутерски корисници и претплатници во

јазик, хуманистички науки, математика,
бизнис, наука, технологија, хоби, култура,

врска со најразлични теми; електронски
пренос на мислења/оценки на забава и

спортови, уметности, психологија и
филозофија; обезбедување вебсајт што на

информација преку компјутер и
комуникациски мрежи; обезбедување

компјутерските корисници им дава

електронска комуникација на блогови.

способност да пренесуваат, за кеш
меморија (cache), да примаат, симнуваат

Обезбедување он-лајн чет румс и
електронски билтен табли; обезбедување

(даунлодираат), за директен пренос на
Интернет (stream), да емитуваат,

на он-лајн форуми за комуникација во
областа на електронски игри;

прикажуваат, форматираат,
трансферираат и споделуваат содржина,

Обезбедување на пренос на видео на
компјутерски игри на барање;

текст, визуелни дела, аудио дела,

обезбедување на корисниците на време за

аудиовизуелни дела, литературни дела,
податоци, датотеки, документи и

телекомуникациски пристап до
електронски комуникациски мрежи со

електронски дела; обезбедување вебсајт
што на компјутерските корисници им дава

средства за идентификување, лоцирање,
групирање, дистрибуирање и управување

способност да пренесуваат, за кеш
меморија (cache), да примаат, симнуваат

со податоци и линкови до компјутерски
сервери на трети страни, компјутерски

(даунлодираат), за директен пренос на

процесор и компјутерски корисници;

Интернет (stream), да емитуваат,
прикажуваат, форматираат,

обезбедување на директориуми за
телефонски броеви, деловни адреси,

трансферираат и споделуваат
фотографии, видеа, текст, податоци, слики

адреса на електронска пошта, адреса на
почетна страна на мрежа, адреси и

и други електронски дела; обезбедување
он-лајн портали за забава во областа на

телефонски броеви на луѓе, места и
организации; обезбедување он-лајн
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интерактивна електронска билтен табла во

дистрибуција или изнајмување на слики во

областа на стрип издаваштво, забава и

движење (филмови); изнајмување на

индустрија на забава; пристап до
информации и далечинско управување со

апарат за прием на кинематографски
филмови, звук или видео; обезбедување

податоци за безжична испорака на
содржина до рачни компјутери, лап топ

информации во областа на он-лајн забава;
организирање на натпревари; сите

компјутери и мобилни електронски уреди;
пренос на податоци и информации преку

погоренаведени услуги исто така
обезбедени он-лајн од компјутерска база

електронски средства обично компјутери,

податоци, Интернет или телефон

кабел, радио, телепринтер, писмо
пренесено преку факсимил (teleletter),

овозможен преку Интернет; информации
во врска со забава или образование

телефон, мобилен телефон, електронска
пошта, микробран, ласерски зрак,

обезбедени он-лајн од компјутерска база
на податоци или глобална компјутерска

комуникациски сателит или електронски
комуникациски средства; електронски

мрежа во врска со филмови, слики во
движење (филм), документарни филмови,

пренос на глас, податоци и слики преку

филмови, телевизиски програми, графика,

глобална комуникациска мрежа
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

анимација и мултимедијални презентации,
видеа и ДВД, оптички диск со голема

на стоки; патни аранжмани; физичко
складирање на електронски медиуми,

густина и други аудиовизуелни дела;
обезбедување он-лајн електронски

имено, слики, текст, видео и аудио
податоци

публикации (што не може да се симнат) во
врска со филмови, слики во движење,

кл. 41 образование; обезбедување на

документарни филмови, филмови,

обука; забава; спортски и културни
активности; обезбедување на информации

телевизиски програми, графика, анимација
и мултимедијални презентации, видеа,

во врска со забава; издавање периодични
публикации; обезбедување он-лајн

ДВД, оптички диск со голема густина, и
други аудиовизуелни дела; услуги на

електронски публикации (кои не може да
се симнат); издавање на електронски

забава, имено филмови, слики во
движење (филмови), документарни

книги, списанија; издавање на материјал

филмови, филмови, телевизиски

на магнетни или оптички податочни
медиуми; издавање на музика он-лајн;

програми, графика, анимација, и
мултимедијални презентации, и други

изнајмување на видеа, аудио снимки и
игри вклучувајќи касети со игри за

аудиовизуелни дела што може да се
гледаат преку компјутерски мрежи и

употреба со електронски апарати за игри;
дистрибуција на радио и телевизиска

глобални комуникациски мрежи;
обезбедување информации во врска со

забава, игри, филмови, музика,

филмови, слики во движење (филм),

интерактивно рекламирање и/или услуги и
видео записи; закуп, лизинг и изнајмување

документарни филмови, филмови,
телевизиски програми, графика, анимација

на телевизија, телевизиски time shift, или
радио апарат, игри, филмови,

и мултимедијални презентации, видеа,
ДВД, оптички дискови со висока густина и

интерактивни телевизиски програми и/или
услуги, звучни или видео снимки;

други аудиовизуелни дела преку
компјутерски мрежи и глобални
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комуникациски мрежи; услуги на

оценки/мислења и персонализирани

информации за забава, имено

препораки во областа на забава;

обезбедување можности за размена на
информации и разговор за најразлични

обезбедување информации,
оценки/мислења и персонализирани

теми преку настани во живо и испратени
информации; информации обезбедени он-

препораки во областа на забава преку
глобални комуникациски мрежи;

лајн од компјутерска база на податоци или
од глобална компјутерска мрежа во врска

обезбедување информации во врска со
натпреварувања и игри; обезбедување

со филмови, слики во движење (филмови),

признание и поттик преку награди и

документарни филмови, филмови,
телевизиски програми, графика,

натпреварувања да се демонстрира
извонредност во областа на забава;

анимација, и мултимедијални
презентации, видеа, и ДВД, оптички

обезбедување он-лајн стрипови и
графички романи што не може да се

дискови со висока густина и други
аудиовизуелни дела; обезбедување на

симнат (даунлодираат); обезбедување на
вебсајт што им овозможува на

бази на податоци што промовираат општи

корисниците да разгледуваат/оценуваат

вести и информации за филмови, слики во
движење (филмови), документарни

сценарија, филмови, телевизиски шоуа,
графички слики, сториборд (storyboards) и

филмови, филмови, телевизиски
програми, графика, анимација, и

објекти за забава; обезбедување вебсајт
што промовира блогови и публикации што

мултимедијални презентации, видеа, и
ДВД, оптички дискови со висока густина и

не може да се симнат (даунлодираат) во
областа на забава, стрипови, сценарија,

други аудиовизуелни дела; услуги на

книги, кратки раскази; обезбедување на

изнајмување, имено, изнајмување на кино
филмови, документарни филмови, слики

вебсајт што промовира информации,
натпреварувања, текст, видео, аудио,

во движење (филм), филмови, звучни
записи, видео игри, мултимедијални

публикации сите во врска со забава;
обезбедување вести и информации во

презентации, електронски книги и
публикации, видео записи, претходно

областа на забавата во врска со
информации, натпреварувања, текст,

снимени видеоленти, дигитални видео

видео, аудио, публикации сите поврзани

дискови, музички записи, мултимедијални
записи, и компјутерски игри; услуги на

со забава; обезбедување мислења/оцени
за телевизија, филмови, и забава;

изнајмување, имено, изнајмување на кино
филмови, документарни филмови, слики

обезбедување на вебсајт што промовира
филмови и видеа што не може да се

во движење (филм), филмови, звучни
записи, видео игри, мултимедијални

симнат (даунлодираат); консалтинг во
областа на забавата и индустријата за

презентации, електронски книги и

забава; обезбедување информации за

публикации, видео записи, претходно
снимени видеоленти, дигитални видео

забава, филмови и телевизиски шоуа
преку социјални мрежи; обезбедување на

дискови, музички записи, мултимедијални
записи, и компјутерски игри преку

информации во врска со забава;
објавување на периодични публикации;

глобални комуникациски мрежи;
обезбедување информации,

обезбедување он-лајн електронски
публикации (што не може да се
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симнат/даунлодираат); издавање на

(филм), документарни филмови, филмови,

електронски книги, списанија; издавање на

телевизиски програми, графика,

материјал на магнетни или оптички
податочни медиуми; објавување музика

анимирани и мултимедијални
презентации, и други аудивизуелни дела

он-лајн; изнајмување на видеа, аудио
записи и игри вклучувајќи и касети со игри

што може да се гледаат преку
компјутерски мрежи и глобални

за употреба со апаратура за електронски
игри; дистрибуција на радио и телевизиска

комуникациски мрежи; обезбедување
информации во врска со филмови, слики

забава, игри, филмови, музика,

во движење (филм), документарни

интерактивно рекламирање и/или услуги и
видео записи; закуп, лизинг и изнајмување

филмови, филмови, телевизиски
програми, графика, анимирани и

на телевизија, телевизиски time shift, или
радио апаратура, игри, филмови,

мултимедијални презентации, видеа и
ДВД, и други аудивизуелни дела преку

интерактивни телевизиски програми и/или
услуги, звук или видео записи;

компјутерски мрежи и глобални
комуникациски мрежи; информативни

дистрибуција или изнајмување на слики во

услуги за забава, имено обезбедување

движење (филмови); изнајмување на
апаратура за прием на кинематографски

можности за размена на информации и
разговор на најразлични теми преку

филмови, звук или видео; обезбедување
на информации во областа на он-лајн

настани во живо и испратени информации;
информации обезбедени он-лајн преку

забава; организација на натпреварувања;
сите погореспомнати услуги исто така

компјутерска база на податоци или од
глобална компјутерска мрежа во врска со

обезбедени он-лајн од компјутерска база

филмови, слики во движење (филм),

на податоци, Интернет или телефон
овозможен преку Интернет; информации

документарни филмови, филмови,
телевизиски програми, графика,

во врска со забава или образование
обезбедени он-лајн од компјутерска база

анимирани и мултимедијални
презентации, видеа и ДВД, и други

на податоци или глобална компјутерска
мрежа во врска со филмови, слики во

аудиовизуелни дела; обезбедување бази
на податоци што промовираат општи

движење (филм), документарни филмови,

вести и информации за филмови, слики во

филмови, телевизиски програми, графика,
анимација и мултимедијални презентации,

движење (филм), документарни филмови,
филмови, телевизиски програми, графика,

видеа и ДВД, и други аудиовизуелни дела;
обезбедување он-лајн електронски

анимирани и мултимедијални
презентации, видеа и ДВД, и други

публикации (што не може да се
симнат/даунлодираат) во врска со

аудивизуелни дела; услуги на
изнајмување, имено, изнајмување на кино

филмови, слики во движење (филм),

филмови, документарни филмови, слики

документарни филмови, филмови,
телевизиски програми, графика,

во движење (филм), филмови, звучни
записи, видео игри, мултимедијални

анимирани и мултимедијални
презентации, видеа и ДВД, и други

презентации, електронски книги и
публикации, видео записи, претходно

аудиовизуелни дела; услуги на забава,
имено филмови, слики во движење

снимени видеоленти, дигитални видео
дискови, музички записи, мултимедијални
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записи, и компјутерски игри; услуги на

презентации, видеа и ДВД, и други стоки

изнајмување, имено, изнајмување на кино

за домаќинство и широка потрошувачка;

филмови, документарни филмови, слики
во движење (филм), филмови, звучни

услуги на забава, имено, обезбедување
делови од претходно снимени аудио,

записи, видео игри, мултимедијални
презентации, електронски книги и

визуелни и аудиовизуелни дела преку
Интернет; публикување книги, магазини,

публикации, видео записи, претходно
снимени видеоленти, дигитални видео

периодични списанија, литературни дела,
визуелни дела, аудио дела, и

дискови, музички записи, мултимедијални

аудиовизуелни дела; обезбедување

записи, и компјутерски игри преку
глобални комуникациски мрежи;

претходно снимени аудио, визуелни и
аудиовизуелни дела што не може да се

обезбедување на информации,
мислења/оценки и персонализирани

симнат (даунлодираат) преку безжични
мрежи; обезбедување он-лајн

препораки во областа на забава;
обезбедување на информации,

компјутерски игри и он-лајн интерактивни
раскази; обезбедување он-лајн билтени и

мислења/оценки и персонализирани

блогови што промовираат забава,

препораки во областа на забава преку
глобални комуникациски мрежи;

филмови, телевизија, аудиовизуелни
дела, музика, аудио дела, книги, театар,

обезбедување на информации и
коментар/коментирање во областа на

литературни дела, спортски настани,
рекреативни активности, активности во

забава или образование преку глобална
компјутерска мрежа, имено информации

слободно време, турнири, уметност, танц,
мјузикли, изложби, спортски инструкции,

во областа на музика, книги, филмови,

клубови, радио, комедија,

слики во движење (филм), телевизиски
програми, игри, играчки, спортски

натпреварувања, визуелни дела, игри,
гејминг, фестивали, музеи, паркови,

реквизити, електроника, мултимедијални
презентации, видеа и ДВД, и други стоки

културни настани, концерти, публикување,
анимација, тековни настани, модни шоуа,

за домаќинство и широка потрошувачка;
услуги на забава, имено, обезбедување

и мултимедијални презентации;
публикување на извадоци од книги,

он-лајн на претходно снимени аудио

периодични списанија, и литературни

програми во областа на музика, книги,
филмови, слики во движење (филм),

дела, и обезбедување виртуални средини
во кои корисниците можат да стапат во

телевизиски програми, игри, играчки,
спортски реквизити, електроника,

интеракција со цел рекреација, активности
во слободно време или забава;

мултимедијални презентации, видеа и
ДВД, и други стоки за домаќинство и

обезбедување информации, вести, написи
и коментар/коментирање во областа на

широка потрошувачка; услуги на забава,

забава, вклучувајќи филмови, телевизија,

имено, обезбедување он-лајн
мислења/оценки, рангирања и препораки

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела,
книги, театар, литературни дела, спортски

за музика, книги, филмови, слики во
движење (филм), телевизиски програми,

настани, рекреативни активности,
активности во слободно време, турнири,

игри, играчки, спортски реквизити,
електроника, мултимедијални

уметност, танц, мјузикли, изложби,
спортски инструкции, клубови, радио,
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комедија, натпреварувања, визуелни дела,

забава, филмови, телевизија,

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови,

аудиовизуелни дела, музика, аудио дела,

културни настани, концерти, издаваштво,
анимација, тековни настани, модни шоуа,

книги, театар, литературни дела, спортски
настани, рекреативни активности,

и мултимедијални презентации;
обезбедување информации, вести, написи

активности во слободно време, турнири,
уметност, танц, мјузикли, изложби,

и коментар/коментирање во областа на
образование и образовни институции;

спортски инструкции, клубови, радио,
комедија, натпреварувања, визуелни дела,

образовни услуги како настава во

игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови,

училница и он-лајн учење на далечина на
теми за тековни настани, образование,

културни настани, концерти, издаваштво,
анимација, тековни настани, модни шоуа,

историја, јазик, хуманистички науки,
математика, деловно работење, наука,

и мултимедијални презентации преку
Интернет или други компјутерски или

хоби, технологија, култура, спорт,
уметности, психологија, и филозофија;

комуникациски мрежи; филмска
продукција, филмско студио, продукција на

интерактивни образовни услуги како

радио и телевизиска програма, продукција

инструкции базирани на компјутер или
помогнати од компјутер на теми на тековни

на шоуа, радио забава, услуги на снимање
во студио, театарска продукција, видео

настани, образование, историја, јазик,
хуманистички науки, литература,

уредување, видео филм продукција,
услуги на пишување сценарио, филмско

математика, деловно работење, наука,
хоби, технологија, култура, спорт,

студио, театарска продукција, уредување
на видео ленти, организирање на

уметност, психологија, и филозофија;

натпреварувања, радио и телевизиски

образование и услуги на забава како
подкастови, вебкастови, и континуирани

програмери, нахсинхронизација на клуб
услуги (забава), уредување филмови,

програми што промовираат вести и
коментар/коментирање во областа на

услуги на компонирање музика, услуги на
снимање во студио, услуги на снимање

филмови, телевизиски програми,
аудиовизуелни дела, музика, аудио дела,

звук; услуги на забава, имено,
обезбедување он-лајн компјутерски игри;

книги, театар, литературни дела, спортски

услуги на забава, имено, обезбедување

настани, рекреативни активности,
активности во слободно време, турнири,

он-лајн електронски игри; услуги на
забава, имено, обезбедување он-лајн

уметност, танц, мјузикли, изложби,
спортски инструкции, клубови, радио,

видео игри; услуги на електронски игри
обезбедени преку Интернет;

комедија, натпреварувања, визуелни дела,
игри, гејминг, фестивали, музеи, паркови,

обезбедување компјутерска игра за
употреба од страна на мрежните

културни настани, концерти, издаваштво,

корисници ширум мрежата; обезбедување

анимација, тековни настани, мода, и
мултимедијални презентации достапни

информации он-лајн во врска со
компјутерски игри и подобрувања на

преку Интернет или други компјутерски
или комуникациски мрежи; обезбедување

компјутерот за игри; обезбедување на онлајн база на податоци за забава што може

претходно снимени аудио, аудиовизуелни
и мултимедијални дела што промовираат

да се пребарува и којашто промовира онлајн дигитални игри, филмови,
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телевизиски шоуа, музика и други

компјутерски апликации; хостирање на

дигитални текстуални, аудио и видео

оперативни системи и компјутерски

датотеки што промовираат книги,
списанија, вести и информации, а кои не

апликации преку интернет; обезбедување
на виртуелна компјутерска средина

може да бидат симнати (даунлодирани);
обезбедување вебсајт што промовира

достапна преку интернет; изнајмување на
капацитети за пресметување и бази за

информации за забава и оценки/мислења
за производи во областа на аудио, видео и

чување на податоци со променлив
капацитет; обезбедување на софтвер, што

аудиовизуелна содржина, имено филмови,

не се симнува (даунлодира), со достапност

ТВ шоуа, видеа и музика; обезбедување
вести и информации во областа на забава

низ глобалната компјутерска мрежа, за
управување со компјутерски апликации;

во врска со оценки/мислења и препораки
за производи, сите за аудио, видео и

изградба на интернет платформа за
електронска трговија; изработување,

аудиовизуелна содржина како филмови,
ТВ шоуа, видеа и музика; обезбедување

управување и следење на он-лајн форум
за дискусија; создавање електронско

вебсајт што промовира аудио, видео и

складирање на веб страници за он-лајн

аудиовизуелна содржина како филмови,
ТВ шоуа, видеа и музика што не може да

услуги и на интернет; складиште за
податоци; изработка и одржување на веб

симне (даунлодира); обезбедување база
на податоци што може да се пребарува и

страници за трети лица; управување на
веб страници за други; изнајмување на веб

којашто промовира аудио, видео и
аудиовизуелна содржина достапна преку

сервери; услуги за одржување, создавање
и хостирање на веб страна; апликација за

Интернет, телекомуникациски мрежи и

провајдер на услуга (ASP) имено,

безжични телекомуникациски мрежи во
областа на забава; обезбедување

обезбедување, хостирање, управување,
развивање и одржување на апликации,

информации за забава во врска со аудио,
видео и аудиовизуелна содржина преку

софтвер, веб страни и бази на податоци
во полето на е-трговија, он-лајн плаќања,

социјални мрежи; консалтинг во областа
на забава и индустријата на забава;

ставање налог на чекање, дизајнирање на
веб страна, складирање на податоци,

обезбедување на информации за забава,

скалирање на заеднички пресметувачки

филмови и телевизиски шоуа преку
социјални мрежи

капацитет, услуги за пораки и
пресметување на рангирањето на веб

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

страната врз основа на сообраќајот на
корисниците; компјутерско програмирање;

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

консултантски услуги поврзани со
управување со мултимедијални

хардвер и софтвер; научни и технолошки

апликации, претставување и контрола,

услуги и истражување и планирањето
поврзано со нив; индустриски анализи и

компјутерско програмирање, хардвер,
софтвер и компјутерски систем за

истражувачки услуги; изработка и развој
на компјутерски хардвер и софтвер;

дизајнирање, спецификација и избор и
електронска комуникација; услуги за

компјутерски услуги, имено, далечинско
хостирање на оперативните системи и

уредување, надградување, одржување и
поддршка за хардвер, софтвер и
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компјутерски системи; компјутерски услуги

на компјутерски хардвер и софтвер;

поврзани со управување со

обезбедување на он-лајн софтвер што не

мултимедијални апликации, презентации и
контрола, истражување, управување со

се симнува (даунлодира) на интернет
пребарувач; обезбедување на софтвер

бази на податоци, раководење со
капацитети и аутсорсинг (outsourcing);

што не се симнува (даунлодира) за
мобилен комуникациски уред за

научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

подобрување на пристап до интернет во
движење преку компјутери, мобилни

нив; индустриски анализи и истражувачки

компјутери и мобилни комуникациски

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски услуги,

уреди; техничка поддршка, имено,
решавање на проблеми на компјутерски

имено хостирање на компјутеризирани онлајн пребарувања и услуги за нарачување

хардвер и софтвер и проблеми на
мобилни компјутери и мобилни

на големо и мало за дистрибуција на
музика, книги, филмови, слики во движење

комуникациски уреди; консултации и
дизајнирање на компјутерски хардвер и

(филмови), телевизиски програми, игри,

софтвер; дизајнирање на компјутерски

играчки, спортски производи (реквизити),
електроника, мултимедијални

софтвер за други; консултирање и
дизајнирање на хардвер и софтвер за

презентации, видеа и ДВД-а, и други стоки
за домаќинство и широка потрошувачка;

мобилен компјутер и уред за мобилни
комуникации; дизајнирање за други на

хостирање на он-лајн услуги за анализа на
лични преференци и генерирање

софтвер за мобилен компјутер и уред за
мобилна комуникација; хостирање на

препораки; компјутерски услуги, имено,

содржина, фотографии, видеа, текст,

хостирање на он-лајн база на податоци
што промовира широк опсег на

податоци, слики, веб страници и други
електорнски дела за трета страна;

информации од општ интерес преку
Интернет; компјутерски услуги, имено,

обезбедување на пребарувачи;
обезбедување на платформи за

обезбедување на пребарувачи за
добивање на информации од општ

пребарување што дозволуваат
корисниците да побаруваат и примаат

интерес; хостирање за интерактивна база

фотографии, видеа, текст, податоци, слики

на податоци за пренесување на пораки
меѓу компјутерските корисници и

и електронски дела; интерактивни услуги
за хостирање што им дозволуваат на

претплатници што се однесува на музика,
книги, филмови, слики во движење

корисниците он-лајн да ги објавуваат и
споделуваат нивните фотографии, видеа,

(филмови), телевизиски програми, игри,
играчки, спортски производи (реквизити),

текстови, податоци, слики; компјутерски
услуги, имено, креирање на виртуелни

електроника, мултимедијални

заедници на корисници за да учествуваат

презентации, видеа и ДВД и други
производи за домаќинство и широка

во дискусии, да добиваат повратно
мислење, од виртуелните заедници и да

потрошувачка, информации за оценувања
и купување на производот на интернет;

се вклучат во социјално вмрежување;
одржување и ажурирање на софтвер во

индустриски анализи и услуги за
истражување; дизајнирање и развивање

врска со компјутер, интернет и лозинка за
безбедност и спречување на ризици на
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компјутерот, интернет и лозинка;

технолошки услуги и истражување и

обезбедување на информации во полето

планирањето поврзано со нив;

на астрономијата, времето, животната
средина, внатрешен дизајн, технологија,

индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

компјутери, софтвер, компјутерски
периферни делови, компјутерски хардвер,

хардвер и софтвер; хостирање, скалирање
и одржување на он-лајн база на податоци

геологија, инженерство, архитектура,
медицински истражувања и производ за

за други; софтвер за клауд компјутери
(cloud computing) што се користи за

истражување и тестирање преку интернет

управување на бази на податоци; клауд

или други компјутерски и комуникациите
мрежи; компјутерски софтвер за

(cloud) хостирање на електронски бази на
податоци; даватели на апликациони

инсталација и одржување; обезбедување
на веб-страни со технички информации во

услуги (АSP) кој содржи софтвер за
употреба и управување со бази на

врска со компјутерски софтвер и хардвер;
консултантски услуги за компјутерски

податоци; услуги на платформа како
сервис (PAAS) која содржи компјутерски

хардвер, софтвер, апликација и мрежа;

софтвер на платформа за употреба и

компјутерски консалтинг; компјутерско
програмирање; трансфер на податоци од

управување со бази на податоци;
платформа како сервис (SAAS) која

документ од еден компјутерски формат во
друг; хостирање на дигитална содржина на

содржи компјутерска софтверска
платформа што се користи во

глобална компјутерска мрежа, безжични
мрежи, и мрежи за електронска

управувањето со база на податоци;
компјутерски услуги, имено, обезбедување

комуникација; обезбедување на

на сервери на бази на податоци со

платформа за пребарување што им
дозволува на корисниците да бараат и

променлив капацитет за други;
обезбедување на веб страни кои содржат

примаат, содржина, текст, визуелни дела,
аудио дела, аудиовизувелни дела,

софтвер кој не може да се симнува
(даунлодира) за управување на бази на

литературни дела, податоци, датотеки,
документи и електронски дела;

податоци; компјутерски услуги, имено
далечинско хостирање на оперативни

обезбедување на привремена употреба на

системи и компјутерски апликации;

компјутерски софтвер што не може да се
симнува (даунлодира) и онлајн капацитети

обезбедување на хостирани оперативни
системи и компјутерски апликации преку

што им овозможуваат на корисниците
достапност и симнување на

интернет; изнајмување на капацитети за
пресметување и складирање на податоци

компјутерскиот софтвер; обезбедување на
привремено користење на он-лајн

со променлив капацитет; обезбедување,
развој и дизајнирање на софтвер, што не

компјутерски софтвер што не се симнува

се симнува (даунлодира), достапен преку

(даулодира) што генерира кориснички
препораки од софтверска апликација

глобална компјутерска мрежа за
управување со компјутерски апликации;

базирана на тоа што претпочитаат
корисниците; следење на компјутерски

изработување на интернет платформа за
електронска трговија; дизајнирање,

податоци и компјутерски системи и мрежи
поради безбедносни причини; научни и

управување и следење на он-лајн форуми
за дискусија; креирање на електронски
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складирани веб страници за он-лајн услуги

телефони, мобилни телефони,

и Интернет; складирање на податоци;

видеофони, фото апарати, монитори за

изработка и одржување на веб страници
за трети страни; управување со веб

телевизиски приемници, телевизиски
приемници (ТВ сет) и телевизиски

страници за други; изнајмување на веб
сервери; услуги за одржување, создавање

предаватели, далечински управувачи за
телевизиски приемници (ТВ сетови),

и хостирање на веб страна; провајдер на
апликативни услуги, имено, обезбедување,

електронски бележници, магнетни носачи
на податоци, радио приемници, радио

хостирање, управување, развој и

предаватели, видео камери и set-top

одржување на апликации, софтвер, веб
страници и бази на податоци во областа

боксови; изработка и развивање на
компјутерски хардвер, софтвер, фирмвер

на електронската трговија, он-лајн
плаќања, ставање налог на чекање,

како програми за оперативен систем и
програми за синхронизирање на податоци

дизајнирање на веб страници, складирање
на податоци, споделување на

и програмски алатки за развивање на
апликации за персонални и рачни

компјутерскиот капацитет за скалирање,

компјутери и мобилни дигитални

услуги за праќање пораки и пресметка на
рангирањето на веб страница врз основа

електронски уреди; изработка и развивање
на раководење со телефонија, мобилни

на сообраќајот на корисниците; хостирање
на веб страна која им овозможува на

телефони, смарт телефони и софтвери за
таблет; дизајн и развивање на

корисниците да разгледуваат печатени,
фотографски, графички слики, и аудио и

вчитување/пристап до информации
базирано на телефон, пренасочување на

видео содржина и да користат шаблони со

порака, компјутерски апликации за

цел давање на свој инпут (придонес),
лајкови, дислајкови, уредување, промени,

мобилни телефони, смарт телефони и
таблет уреди кои имаат функции на

модификации, мислења, сугестии и
коментари и учество во социјално, бизнис

мобилни телефони; развивање и
одржување на софтверски компјутерски

и општествено вмрежување; компјутерски
услуги, имено, создавање на он-лајн

апликации и вградување на софтверски
компјутерски апликации за рачни

заедница за регистрирани корисници за да

електронски уреди како мобилни

учествуваат во дискусии, добиваат
повратни мислења од нивните колеги,

телефони, смарт телефони и таблет
уреди; развивање на компјутерски

формираат виртуелна заедница, и
учествуваат во социјално вмрежување се

програми за пристапување, прелистување
и пребарување на он-лајн базите на

во областа на забавата и забавната
индустрија; обезбедување на времено

податоци; развивање и одржување на
компјутерски хардвер и софтвер за

користење на он-лајн софтвер и

обезбедување на интегрална телефонска

апликации што не се симнуваат
(доунлодира) за пристап до стриминг на

комуникација со компјутеризираните
глобални информативни мрежи,

аудио и видео датотеки, игри, социјални
мрежи, текстуални датотеки и

вклучувајќи и делови и додатна опрема за
нив; развивање и одржување на апарати

мултимедијални датотеки; дизајнирање и
развој на софтвер за компјутерски игри,

за приклучување и полнење на преносни и
рачни дигитални електронски апарати, и
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упатство за користење што може да се

полето на мобилните апликации;

чита во електронска, машинска или

провајдер на апликатини услуги, имено,

компјутерска форма; развивање и
одржување на софтвер што се симнува

хостирање, управување, развивање, и
одржување на апликации, софтвер и веб

(даунлодира) за пристап и управување со
компјутерски апликации преку глобалната

страници во полето на личната
продуктивност, безжична комуникација,

компјутерска мрежа; развивање и
одржување на софтвер за препознавање

мобилна комуникација; обезбедување на
услуги за техничка поддршка во врска со

на знаци, електронска пошта и пораки;

употребата на опремата за комуникација;

услуги за дизајнирање и развивање на
видео и компјутерски игри; обезбедување

формирање на он-лајн заедница каде што
регистрираните корисници би можеле да

на привремена употреба на он-лајн алатки
за развој на софтвер што не може да се

учествуваат во дискусии, споделуваат
различна содржина, фотографии, видео

симнува (даунлодира) за изработка и
развивање на електронски игри;

записи, текст, податоци, слики и други
електронски дела, и да се приклучуваат на

обезбедување привремено користење на

социјалните мрежи

он-лајн софтвер и апликации што не може
да се симнуваат (даунлодираат) за

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица; обезбедување

пристап до аудио и видео фајлови, игри,
социјални мрежи, текстуални датотеки и

на информации во врска со и како услуги
за социјално вмрежување; услуги за он-

мултимедијални датотеки кои се
пренесуваат; услуги за развој на видео

лајн социјално вмрежување дизајнирано
за луѓе со заедничка желба да се

игри; услуги на техничка поддршка, имено,

среќаваат со други луѓе со слични

решавање на проблеми во врска со
софтвер за компјутерски игри; провајдер

интереси; обезбедување на он-лајн
компјутерски бази на податоци и он-лајн

на апликативни услуги (ASP) за софтвер
кој се употребува за визуелни слики,

бази на податоци за пребарување во
полето на социјално вмрежување;

имено, софтвер за дигитална анимација и
специјални ефекти на слики, видео игри и

менаџмент на авторски права; услуги на
агенции за посвојување; обезбедување на

слики во движење (филмови); провајдер

правна помош; арбитража; чување деца;

на апликативни услуги (ASP) со софтвер
за апликационен програмски интерфеис

проверка на багаж заради сигурност;
погребални услуги; погреби; изнајмување

(API), вклучувајќи софтвер за пренесување
(streaming), складирање и размена на

облека; правна помош; лични
телохранители; изнајмување на аларми за

видео игри, содржина, податоци и
информации; обезбедување на

пожар; услуги за цивилна заштита;
менаџмент на авторски права; детективски

софтверски апликации што не може да се

агенции; имиња на домени (регистрација

симнуваат; обезбедување на времена
употреба на он-лајн cloud компјутерски

на - ) (правни услуги); истражување на
лични биографии; правно истражување;

софтвер што не може да се симнува
(даунлодира) што се употребува за

услуги за враќање изгубени работи; услуги
за правење хороскопи; гасење пожари;

електронско складирање на податоци;
развивање на компјутерски софтвер во

интелектуална сопственост (издавање
лиценци за интелектуална сопственост);
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услуги за надгледување на правата од

врски, и обезбедување на услуги на

интелектуална сопственост; консултирање

социјалните мрежи преку интернет или

(агенции за консултирање за
интелектуална сопственост); проверка на

друг компјутер или комуникациска мрежа;
он-лајн услуги на социјалните мрежи,

багаж заради сигурност; правно
истражување; советување за безбедност;

имено, олеснување при (социјално)
запознавање или интеракција помеѓу

услуги за посредување при наоѓање
партнер; придружување; издавање

поединците; он-лајн услуги на социјални
мрежи; он-лајн услуги на социјалните

лиценци за компјутерски програми [правни

мрежи во полето на забавата; услуги на

услуги]; издавање лиценци за
интелектуална сопственост; кремирање;

социјалните мрежи во полето на забавата
што се обезбедува преку веб страни и

медијација; медијација; ноќна стражи;
менаџмент на авторски права; отворање

комуникациски мрежи; обезбедување на
он-лајн компјутерски бази на податоци и

безбедносни брави; организирање и
спроведување на религиски средби; услуги

он-лајн бази на податоци за пребарување
во областа на социјалните мрежи;

за надгледување на правата од

обезбедување на веб страна на социјална

интелектуална сопственост; надгледување
на аларми против крадци и безбедносни

мрежа за забава; обезбедување на он-лајн
компјутерски бази на податоци и он-лајн

аларми; надгледување куќи; чување
домашни миленичиња; регистрација на

бази на податоци за пребарување во
областа на социјалните мрежи;

домени (правни услуги); организирање на
религиски средби; интелектуална

обезбедување на веб страна на социјална
мрежа за забава; обезбедување на бази

сопственост (издавање лиценци за

на податоци за пребарување во областа

интелектуална сопственост); услуги за
следење на интелектуална сопственост;

на социјалното вмрежување; он-лајн
услуги за социјално вмрежување;

враќање изгубени работи; консултации
(интелектуална сопственост- ); истраги за

запознавање, лични врски, и услуги на
социјалните мрежи обезбедени преку

исчезнато лице; придружување;
изнајмување на вечерни фустани и

интернет или друг компјутер или
комуникациска мрежа; услуги за

облека; проверување фабрики од

посредување при наоѓање партнер; он-

безбедносни причини; брави (отворање
безбедносни брави); советување за

лајн услуги за социјални мрежи, имено
олеснување при запознавање или

безбедност; надгледување на аларми
против крадци и безбедносни аларми;

интеракција помеѓу поединците; он-лајн
услуги за социјални мрежи создадени за

истражување на лични биографии; брачни
агенции; запознавање на интернет преку

луѓе со заедничка желба за сретнување на
други луѓе со слични интереси;

услуги на социјални мрежи и посредување

обезбедување на он-лајн компјутерски

при наоѓање партнер; обезбедување
контакти и олеснување при запознавање

бази на податоци и он-лајн бази на
податоци за пребарување во полето на

со цел создавање и развивање на
успешни лични врски за луѓе со заедничка

социјалните мрежи; обезбедување на веб
страна на социјална мрежа за забави;

желба да запознаваат други луѓе со
слични интереси; запознавање, лични

обезбедување на бази на податоци за
пребарување во полето на социјалните
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мрежи; он-лајн услуги на социјални мрежи;

TUNED AQUA

обезбедување на веб страни за социјални

(551) индивидуална
(510, 511)

мрежи; обезбедување он-лајн
компјутерски бази на податоци и он-лајн

кл. 34

бази на податоци за пребарување во
полето на социјалните мрежи;

производи
од
тутун;пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

обезбедување на информации во полето
на социјални мрежи; обезбедување на

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари;тутун во прав, замени за

информации во полето на генеалогијата
(210) TM 2017/405

тутун, преработен или сиров,

тутун (кои не се користат во медицински
цели);електронски цигари;производи од

(220) 07/04/2017

тутун за загревање;електронски уреди и

(442) 28/02/2019
(731) Занаетчија Електролукс Палензо

нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на аеросоли

Теодор Битола
ул.Браќа Мингови бр. 18, П.фах бр. 52,

кои содржат никотин за инхалација,
раствори со течен никотин за електронски

7000, Битола, MK

цигари;артикли за пушачи, хартија за
цигари, туби за цигари, филтери за цигари,

(540)

конзерви

за

тутун,

кутии

за

цигари,

пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки, кибрити
(210) TM 2017/1221

(220) 18/12/2017

(442) 28/02/2019
(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ
бул. Браќа Ѓиноски 1, Гостивар, MK
(540)

(591) бела, сива, црна
(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

(591) сина и бела
(531) 27.05.24

градежни конструкции; поправки;

(551) индивидуална
(510, 511)

инсталациски услуги
(210) TM 2017/1144

кл. 10 специјален мебел за медицинска

(220) 28/11/2017

употреба
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(442) 28/02/2019
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

и санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производите од

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

нив што не се опфатени со другите класи;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или
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куќна употреба; материјали што ги

(740) Друштво за застапување од областа

користат уметниците; сликарски четки;

на индустриската сопственост ЖИВКО

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

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

и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се

(540)

вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

THE ORDINARY

кл. 18 кожа и имитации на кожа и

(551) индивидуална

производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;

(510, 511)
кл. 3 козметички препарати за нега на тело;

животинска кожа, делови од животинска
кожа; торби и куфери; чадори, сонцебрани

продукти за нега на тело и кожа, имено,
навлажнувачи за лице, навлажнувачи за

и стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи

тело, третмани против стареење на лице;

кл. 19 неметални градежни материјали;

продукти против стареење на тело, имено,
креми против стареење за тело, лосиони,

цврсти неметални цевки за градба,
асфалт, катран и битумен, неметални

гелови, масла, средства за чистење на
кожата,
сапун
за
тело,
пилинзи,

преносни конструкции, споменици што не
се од метал

навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите

кожа за отстранување на брчки; третмани

класи, од дрво, плута, трска, врбови

за врат за локална употреба, имено,
лосиони, креми, гелови, масла, средства за

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар,

чистење
на
кожата,
навлажнувачи, кондиционери

седеф, морска пена и замените за сите
овие материјали или производи од

емолиенти за кожа и препарати за нега на
кожа за отстранување на брчки на врат; не-

пластика
кл. 35 рекламирање; водење на

медицински третмани за стрии, имено,

пилинзи,
за кожа,

работењето; управување со работата;

лосиони, креми, гелови, масла, средства за
чистење
на
кожата,
пилинзи,

канцелариски работи
кл. 36 осигурување;финансиски

навлажнувачи, кондиционери за кожа,
емолиенти за кожа и препарати за нега на

работи;монетарни работи;работи поврзани
со недвижен имот

кожа за отстранување на брчки за
третирање на стрии на кожа; не-

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

медицински третмани за целулит, имено,

(210) TM 2018/169

кондиционери за кожа за намалување на
целулит; третмани за избелување и/или

лосиони, креми, гелови, масла, средства за
чистење
на
кожа,
навлажнувачи,

(220) 02/03/2018

(442) 28/02/2019
(731) Deciem Beauty Group Inc.
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario

осветлување на кожата, имено, лосиони,
креми, гелови, масла, средства за чистење
на кожата, навлажнувачи, кондиционери за

M5A 1R4, CA

кожа за избелување и осветлување на
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кожа; продукти за нега на коса, имено,

агенции;анализа на цените;рекламни

спрејови за коса, лосиони за нега на коса,

огласи (ширење на рекламните

регенератори за коса и гел за коса;
козметика;
препарати
за
чистење,

огласи);фотокопирање;агенции за
вработување;изнајмување канцелариски

избелувачи и други супстанции за употреба
за алишта, имено, избелувач за алишта,

машини и опрема*;книговодство;изработка
на изводи од сметки;ревизија;советување

детергенти за алишта и восок за алишта;
препарати за чистење, полирање, триење и

за бизнис работење и
организација;консултации за раководење

абразивни

со персонал;советување за бизнис

препарати;

сапуни,

имено,

антиперспирантни сапуни, сапуни за тело,
сапун за капење и сапун за раце;

работење;дактилографски
услуги;претставување на

есенцијални масла, лосиони за коса;
средства за чистење на забите, креми за

производите;директно рекпамирање преку
пошта;помош за комерцијално или

лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи
за тело, колонска вода; парфимирана вода;

индустриско;управување;умножување
документи;ажурирање на

парфеми; дезедоранс за лична употреба

рекламниотматеријал;дистрибуција на

кл. 35
услуги за продавници за
малопродажба од полето на козметиката,

примероци;експерти за
ефикасност;аукционерство;маркетинг

продукти за лична нега, продукти за нега на
кожа, лице и тело и продукти за убавина;

студии;бизнис проценки;бизнис
истражување;изнајмување рекпамен

услуги за онлајн малопродажба од полето
на козметиката, продукти за лична нега,

материјал;советување за организирање на
работењето;објавување рекламни

продукти за нега на кожа, лице и тело и

текстови;рекпамирање;рекпамирање преку

продукти за убавина

радио;бизнис пребарување;односи со
јавноста;стенографски услуги;телевизиско

(210) TM 2018/383

рекпамирање;преписи;уредување
излози;агенции за

(220) 19/04/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и услуги
ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

рекпамирање;раководење (советодавни
услуги за бизнис раководење);ангажирање

ул. Булевар Партизански одреди бр.

манекени за рекламирање или

27А-24, Скопје, MK
(740) Маја Кировска

промовирање на производи;маркетинг
истражување;раководење со датотеки

ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А24, Скопје

(компјутеризирано раководење со
датотеки);професионално бизнис

(540)

консултирање;економско
прогнозирање;организирање изложби за
комерцијални или рекпамни цели;бизнис

Hybrideas
(551) индивидуална

информации;испитување на јавното
мислење;подготвување платни

(510, 511)
кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис

списоци;вработување персонал;бизниси
(услуги за преместување на

испитување;лепење плакати;агенции за

бизнисите);изнајмување рекламен
простор;промовирање на продажбата за

увоз и извоз;комерцијално-информативни
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трети лица;секретарски

промотивни цели;производство на

услуги;подготовување даночни

рекламни филмови;деловно управување

уплати;одговор (телефонски одговор) за
претплатниците што не се

на спортисти;маркетинг;услуги за
телемаркетинг;малопродажба и

достапни;обработка на
текстови;договарање претплата на

големопродажба на фармацевтски,
ветеринарни и хигиенски препарати и

весници за трети лица;рекпамирање преку
пошта;бизнис менаџмент на хотели;бизнис

медицински материјал;изнајмување
штандови за продажба;обезбедување

менаџмент кај уметничките

комерцијални и деловни контакт-

професии;собирање информации во
компјутерските бази на податоци;

информации;оптимизација за
пребарувачи;оптимизација на сообраќајот

систематизација на информации во
компјутерски бази на

на интернет-страници;огласување со
плаќање по клик;услуги за посредување во

податоци;организирање трговски саеми за
комерцијални или рекпамни

трговија;деловно управување за
независни вршители на

цели;изнајмување машини за

успуги; преговарање и склучување

фотокопирање;компјутерско рекпамирање
преку интернет;услуги за набавки за трети

трговски трансакции за трети лица;
ажурирање и одржување податоци во

лица [купување производи и услуги за
други фирми];пребарување податоци во

компјутерски бази на податоци; услуги за
управување со деловни проекти за

компјутерски датотеки за трети
лица;изнајмување време за рекпамирање

градежни проекти; обезбедување деловни
информации преку веб- страница;

преку медиумите;услуги за следење на

обезбедување онлајн пазар за купувачи и

печатените вести;изнајмување автомати
[за цигари или

продавачи на стоки и услуги; дизајнирање
рекламен материјал; ангажирање

пијалаци];психолошкотестирање за
селекција на персонал;служби за

надворешни фирми за административно
управување со компании; услуги за

споредување на цените;презентација на
стоки преку комуникациски медиуми за

пријавување данок; деловно управување
со програми за рефундирање за други;

малопродажба;комерцијални информации

изнајмување билборди [паноа за

и советување на потрошувачите
[советувалиште за

рекламирање]; пишување лични
биографии за други; регистрација на

потрошувачи];договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети лица;

писмена комуникација и податоци;
ажурирање и одржување информации во

административна обработка на нарачките
за купување;комерцијална администрација

регистри; составување пописи на
информации за

за издавање лиценци за стоки и услуги за

комерцијални или рекламни цели; услуги

други лица;аутсорсингуслуги [поддршка на
бизниси];фактурирање;пишување

на деловно посредување кои се
однесуваат на поврзување на

рекпамни текстови;собирање статистички
податоци;услуги за дизајн на страници, за

потенцијални приватни инвеститори со
претприемачи кои бараат средства;

рекламни цели;барање
спонзорства;организирање модни ревии за

продукција на програми за телевизиска
продажба; консултации за стратегија на
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комуникации во односи со јавноста;

или

консултации за стратегија на комуникации

образовни цели;коцкање [играње за

во рекпамирање; преговори за бизнис
контакти со други

пари];опрема за голф (обезбедување
опрема за голф);услуги на здравствени

кл. 41 академии [образование];забавни
паркови;забава;дресирање

кпубови;услуги на кампови за летување
[забава];одржување претстави во

животни;изнајмување филмски проектори
и прибори;услуги на естрадни уметници

живо;прикажување филмови;
забавишта;организирање спортски

[забавувачи];филмски

натпревари;забави (планирање

студија;циркуси;организирање натпревари
[образование или забава];курсеви за

забави);практична обука
[демонстрирање];опрема за музеи

кореспонденција;физичко
образование;изнајмување сценски декор

(обезбедување опрема за музеи)
[претставувања, изложби];услуги на

за приредби;услови за рекреирање
(обезбедување услови за

студија за снимање;известување за
рекреација;изнајмување опрема за

рекреирање);забава со помош на

нуркање;изнајмување спортска опрема, со

радио;објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови;образовни

исклучок на возила;изнајмување
стадиони;изнајмување

услуги;изнајмување звучни
записи;изнајмување кинематографски

видеорекордери;изнајмување
видеоленти;организирање и водење

филмови;производство на
филмови;гимнастичка обука;библиотеки за

семинари;услуги на спортски
кампови;организирање и водење

изнајмување книги;објавување

симпозиуми;организирање време на

книги;изнајмување радио и телевизиски
апарати;продукција на радио и

спортски натпревари интернати;
организирање и водење работилници

телевизиски програми вариетеа;услуги на
оркестри;театарски изведби;продукција на

[обука] организирање избори на
убавици;резервирање места за шоу

шоу програми;телевизиска
забава;изнајмување сценски

програми;синхронизација;настава по
веронаука;организирање

декор;зоолошки градини;обезбедување

лотарии;организирање

спортска опрема;позирање за уметници
како модели;услуги на подвижни

балови;организирање шоу програми
[импресарио успуги] обезбедување видео

библиотеки;казина [коцкање]
(обезбедување опрема во казина);успуги

автомати за забава;изнајмување аудио
опрема;изнајмување уреди за

на клубови [забава или
образование];организирање и водење

осветлување за театарска сценографија и
телевизиски студија;изнајмувањетениски

колоквиуми;организирање и водење

игралишта;изнајмување

конференции;организирање и водење
конгреси;услуги на

видеокамери;услуги на пишување
сценарија;монтажа на видеоленти;он-лајн

дискотеки;информирање за
образование;педагошки

публикување електронски книги и
списанија;електронско

истражувања;известување за
забави;организирање изложби за културни

издаваштво;титлување филмови;услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн од
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една информатичка мрежа;обезбедување

искористување на нафтените

услуги за караоке;успуги на компонирање

полиња;архитектура;

музика;ноќни кпубови;обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

бактериолошки истражувања; хемиски
услуги; хемиски истражувања;

можат да се даунлодираат;фотографски
репортажи;фотографија;професионално

градежно советување; изработка на
градежни планови; истражувања во

насочување [совети во врска со
образованието и оспособувањето];услуги

техниката; тестирање на нафтени извори;
истражувања во козметиката; внатрешно

на репортери;преведување;толкување

уредување; индустриски дизајн; услуги за

јазик со знаци;снимање
видеоленти;микрофилмување [снимање

дизајн на амбалажи;
испитување материјали; водење студија за

микрофилмови];продавање билети
[забава];пишување текстови што не се

техничко проектирање; геолошки
испитувања; испитувања на нафтените

рекламни текстови организирање и
водење концерти;калиографски

полиња; инженерство; метеоролошки
информации; премерување земјиште;

услуги;дизајнерски услуги што не се за

изнајмување компјутери; компјутерско

рекламни цели;организирање модни ревии
за забавни цели;обука

програмирање; трагање по нафта; физика
[истражување]; истражување во

[тренирање];изнајмување спортски
терени;изнајмување диск-џокеј;услуги за

машинството; тестирање ткаенини;
геолошки истражувања на терен; геолошки

толкување;услуги на личен тренер
(фитнес);одржување часови по

истражувања; утврдување автентичност
на уметнички дела;калибрирање [мерење];

фитнес;успуги за вокална

изработка на компјутерски програми;

преквалификација; продукција на
музика;изнајмување играчки;изнајмување

осовременување на компјутерските
програми;советување на полето на

опрема за играње;школски образовни
услуги;обезбедување користење онлајн

компјутерски хардвер;дизајнирање облека;
графички дизајн; контролирање на

музика, која не може да се
преземе;обезбедување користење онлајн

квалитетот;
изнајмување компјутерски програми;

видеа, кои не

истражување и развој за

може да се преземат;подучување;услуги
на обука кои се даваат преку

други;дизајнирање [индустриски
дизајн];подводно

симулатори;ставање на располагање на
филмови, кои не можат да се преземаат,

истражување;обновување комјутерски
бази на податоци;одржување компјутерски

по пат на услуги на пренос на видео
записи на барање;ставање на расплагање

програми;анализа на компјутерски
системи;биолошки

на телевизиски програми, кои не можат да

истражувања;урбанистичко планирање;

се преземат, по пат на услуги на пренос на
видео записи на барање;садо обука [обука

премерување;програмирање компјутерски
системи;тестирање на возната состојба на

за чајна церемонија];аикидо
обука;изнајмување уметнички

возилата; умножување компјутерски
програми; конверзија на податоци од

дела;изнајмување внатрешни аквариуми
кл. 42 хемиски анализи; анализи за

физички на електронски носачи; креирање
и одржување веб [интернет] страници за
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други; давање простор за веб [интернет]

телефони, надгледување компјутерски

страници

системи заради откривање дефекти;

инсталирање компјутерски програми;
создавање вештачки дождови;

креирање и дизајнирање за други на
индекси на информации засновани на

конверзија на компјутерски програми и
податоци освен физичка

Интернет [услуги на информатичка
технологија]; консултации за безбедноста

конверзија;оветување за компјутерски
програми; изнајмување веб [интернет]

на Интернет; консултации за безбедност
на податоци; услуги на кодирање

сервери; услуги за заштита на компјутери

податоци;

од вируси; советување за заштеда на
енергија;истражувања на полето на

надгледување компјутерски системи
заради;откривање неовластен пристап или

заштита на животната средина;
обезбедување алатки за пребарување по

повреда на податоци;електронско
нагледување на податоци за лична

интернет; дигитализација на документи
[скенирање]; анализа на ракопис

идентификација заради откривање кражба
на идентитет преку Интернет;

[графологија]; обезбедување научни

електронско надгледување на користење

информации, совети и консултации во
однос на намалување на емисијата на

кредитни картички заради откривање
измами преку Интернет

јаглен; процена на квалитетот на
непречесени дрва; процена на квалитетот

(210) TM 2018/390

на волна; следење компјутерски системи
со далечински пристап; анализа на водата;

(442) 28/02/2019
(731) M.M. Sinno & Sons S.A.L.

успуги на научни лаборатории; енергетска

Nemat Yafeth, Al Hamra, Beirut, LB

ревизија; советување за правење вебстраници; софтвер како услуга [ЅааЅ];

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

советување во врска со информатичка
технологија; научно истражување;

(540)

(220) 23/04/2018

хостирање сервери; клинички испитувања;
чување резервни копии на податоци
надвор од мрежата; епектронско
зачувување податоци; давање
информации за компјутерски технологии и

(531) 26.01.15;26.04.10
(551) индивидуална
(510, 511)

програмирање преку интернет-страници;
картографски услуги; обработка во облак

кл. 30

[Cloud computing]; услуги на надворешни
фирми во областа на информациските

кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од

технологии; советодавни услуги од

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет,

областа на технологијата;советодавни
услуги од областа на компјутерската

сосови (како мирудии); мирудии; мраз

технологија; советодавни успуги од
областа на

(210) TM 2018/401

телекомуникациските технологии,
временска прогноза, отклучување мобилни

(220) 25/04/2018

(442) 28/02/2019
(731) Patrón Spirits International AG
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Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(531) 27.05.17

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалоци

(освен

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

пива);дестилирани
алкохоли;рум;текила;водка;вина;алкохоли;

козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите

и ликери

кл. 16 хартија, картон и производите од
(210) TM 2018/437

(220) 07/05/2018

нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(442) 28/02/2019
(731) Biocon Limited

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

20 th KM, Hosur Road, Electronic City,
Bangalore-560100, IN

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;

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

машини за пишување и канцелариски

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

материјали за пакување
(што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

INSULite
(551) индивидуална
(510, 511)

не се опфатени со другите класи; покривки

кл. 5
фармацевтски
медицински

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

производи и
препарати

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

кл. 10 медицински и терапевтски апарати и
инструменти
(210) TM 2018/618

производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

(220) 25/06/2018

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

(442) 28/02/2019
(731) Георги Димитров
ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK

оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати

(210) TM 2018/619

(220) 25/06/2018

(442) 28/02/2019
(731) Георги Димитров

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје
(540)

ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Георги

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

Димитров Адвокати

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје

оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз

(540)
(210) TM 2018/621

(220) 25/06/2018

(442) 28/02/2019
(731) Георги Димитров
ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје
(540)
(531) 26.13.00;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од

(531) 26.13.00;27.05.24

нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(551) индивидуална
(510, 511)

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,

машини за пишување и канцелариски

козметички производи, лосиони за коса;

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични

препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од

материјали за пакување
(што не се
вклучени во другите класи); печатарски

нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

не се опфатени со другите класи; покривки

куќна употреба; материјали што ги

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични

производи од жито, леб, производи од

материјали за пакување
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вклучени во другите класи); печатарски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

букви; клишиња

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи; покривки

(540)

за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од

(591) црвена, бела, кафена, окер
(531) 05.09.25;25.01.19;27.05.04

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;

(551) индивидуална

оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз

(510, 511)
кл. 29

(210) TM 2018/644

конзервирани
кл. 30 кускус [гриз-јадење од Северна

(220) 28/06/2018

домати,

сушени;

домати,

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство трговија
и услуги експорт-импорт ВОРИ

Африка], преработено семе кое се користи
како зачин

Јорданка ДООЕЛ
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија,

(210) TM 2018/646

(220) 28/06/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство трговија
и услуги експорт-импорт ВОРИ

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

Јорданка ДООЕЛ
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија,

(540)

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, бела, зелена
(531) 05.09.25;25.01.19;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 булгур [вид ориентално јадење
приготвено со зеленчук и зачини]
(210) TM 2018/645

(591) темно сина, бела, бордо, светло
розева и темно розева
(531) 05.07.25;25.01.19;27.05.04

(220) 28/06/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство трговија

кл.

и услуги експорт-импорт ВОРИ

29

овошје,

конзервирано

кл. 30 киноа; преработено семе кое се
користи како зачин

Јорданка ДООЕЛ
ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија,
MK

(210) TM 2018/649
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(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство трговија

кл. 29

месни преработки; конзервирано,

и услуги експорт-импорт ВОРИ
Јорданка ДООЕЛ

џемови,
компоти
и
слатка;
ајвар
кл. 30 преработени житарки како храна;

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија,
MK

сосови
(како
мирудии)
кл. 35 услуги при продажба на големо и

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

мало и увоз-извоз со: месни преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено

(540)

овошје; желеа, џемови, компоти и слатка;

смрзнато, сушено и варено овошје; желеа,

ајвар; преработени житарки како
сосови (како мирудии)
(210) TM 2018/653

храна;

(220) 27/06/2018

(442) 28/02/2019
(731) Kingspan Holdings (IRL) Limited, an

(591) виолетова, бела, црвена и резеда

Irish company

(531) 05.07.25;25.01.19;27.05.04
(551) индивидуална

of Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, IE

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл.
29
овошје,
конзервирано
кл. 30 киноа; преработено семе кое се

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

користи како зачини

(540)

(210) TM 2018/652

(220) 28/06/2018

JORIS IDE
THERMOCONFORT

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство трговија
и услуги експорт-импорт ВОРИ
Јорданка ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Загребска бр. 2/8, 1480, Гевгелија,
MK

кл. 17
Изолација за градежни цели;
Производи и материјали за топлинска

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

изолација;

Материјали

за

топлинска

изолација;
Изолациски
облоги
за
индустриски цевки; Обвивки за цевки за

(540)

изолациски цели; Изолација за подземни
цевки и резервоари; Фиберглас изолација;
Изолациони подлоги; Изолација на цевки;
Ткаенини
за
изолација;
Фиберглас
изолација за згради; Стаклена волна за
изолација;
топлинска

Флексибилна
изолација;

еластомерна
Изолациски

материјал за покривање; Материјали за
изолација од пластика; Метална фолија за

(531) 24.17.25;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

изолација;
Проширена
полистиренска
подна изолација; Полиетински фолии за
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изолација;

Претходно

формирани

Термоизолациски

материјал

што

се

компоненти за изолација; Камена волна за

користи при преправање на поткровјата;

изолација; Ткаенини од неоргански влакна
за изолација; Производи и материјали за

Акустична изолација на згради; Акустични
подлоги за изолација; Гранични панели за

акустична изолација; Табла за изолација
направена од минерална волна; Фибер

акустична
изолација

табла за употреба како изолација;
Полиуретанска пена со ниска густина за

градежништвото;
запечатување

изолација; Изолација во форма на подни

Полиуретанска фолија за употреба при

облоги;
Влакна
импрегнирани
со
синтетички
смоли
за
изолација;

запечатување и изолација на згради;
Изолационен филц; Изолациски премази;

Полиуретанска фолија за употреба како
градежна
изолација;
Производи

Изолациски подлоги; Изолациони табли;
Изолациони плочи; Изолациони панели;

изработени од гума
Производи изработени

изолација;
синтетички

Изолациски малтер; Изолациони ткаенини;
Изолациски
материјали;
Изолациски

каучук за изолација; Пена за изолација за

супстанции; Изолациски полначи; Плочи за

употреба
во
градежништвото;
Полиуретанска пена за употреба како

изолација;
градење;

градежна изолација; Ткаенини направени
од волна за употреба како изолација;

производи;
Топлинско-изолациски
материјали; Акустични изолациски панели;

Ткаенини од органски влакна за употреба
како изолација; Пена фолија за употреба

Акустични изолациски плочи; Изолациски
материјали за изолација на звукот

како градежна изолација; Ткаенини од

кл. 19 Градежни материјали (неметални)

хемиски произведени влакна за употреба
како изолација; Ткаенини исткаени од

(210) TM 2018/673

керамички влакна за употреба како
изолација; Ткаенини отпорни на топлина

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за интернет и

[изолација]; Tоплинска изолација од
силиконска пена; Лесонит за висока

информатички технологии, маркетинг и
трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт

температурна

Скопје

за
од

изолација;

изолација; Mатеријали
од пена за употреба

Материјали
за
и
излолација;

Изолациски материјали за
Топлинско-изолациски

(220) 04/07/2018

Термоизолациони облоги за вентили;
Ватирани
текстилни
производи
за

ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, MK

изолација; Ватирани тампони за изолација;
Полиестерско руно за топлинска изолација;

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

Пена за
изолација;
изолација

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ

употреба како топлинска
Изолациски материјали за
од

топлина;

Ламинати

што

содржат полиамидни пени за топлинска
изолација; Изолации со функции за

(591) црвена, жолта, позева, сина,
виолетова, тиркизна

запечатување за топлинска заштита; Лесни
плочи од минерлна волна за топлинска
изолација; Материјали за
изолација за изградба на

(531) 27.05.07
(551) индивидуална

топлинска
поткровја;

(510, 511)
127
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кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски

кодирани картички за подарок;

софтвер за социјално вмрежување; алатки

компјутерски софтвер за употреба во

за развивање на компјутерски софтвер;
компјутерски софтвер за употреба како

креирање, раководење, мерење и ширење
на рекламирањето на други лица; сервер

интерфејс за програмирање апликации
(API); интерфејс за програмирање

за реклами, особено компјутерски сервер
за услугите пристап складирање реклами

апликации (API) за употреба во развојот на
софтверските апликации; интерфејс за

и доставување реклами до вебстрани;
софтвер за виртуелни реални игри;

програмирање апликации (API) за

компјутерски хардвер за виртуелни реални

компјутерски софтвер кој ги потпомогнува
онлајн за социјалното вмрежување и за

игри; компјутерски периферни уреди;
софтвер за виртуална реалност што се

вчитување, прикачување, симнување, и
менаџмент на податоци; компјутерски

користи за да овозможи компјутерите,
управувачките табли за видео игри,

софтвер за креирање, раководење и
комуницирање со онлајн заедницата;

рачните управувачки табли за видео игри,
таблет компјутерите, мобилните уреди и

компјутерски софтвер за организирање

мобилните телефони да обезбедат

настани; компјутерски софтвер за
креирање, уредување, прикачување,

искуства на виртуелна реалност; софтвер
за електронски игри за безжични уреди;

пристапување, прикажување, стриминг,
гледање, тагирање, поврзување,

софтвер за електронски игри за рачни
симнување, постирање, блогирање, преку

забележување, покажување чувства за,
коментирање на, вградување,

менаџирање, електронски уреди; програми
за видео и компјутерски игри; периферни

пренесување, и споделување или на друг

уреди за носење за компјутери, таблет

начин обезбедување електронски медиуми
или компјутерски информации и

компјутери, мобилни уреди и мобилни
телефони; софтвер за виртуелна

комуникациски мрежи; компјутерски
софтвер за изменување и овозможување

реалност; софтвер за видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за

пренос на слики, аудиовизуелна и видео
содржина; компјутерски софтвер за

компјутерски игри; програми за
електронски игри за симнување; софтвер

уредување, собирање, организирање,

за компјутерски игри; слушалки за

изменување, пренос, споделување и
скпадирање на податоци и информации;

употреба со компјутери; ласерска опрема
за немедицински цели; периферни

компјутерски софтвер за е-трговија за
симнување кој им дозволува на

компјутерски уреди за носење; периферни
уреди; компјутерски софтвер

корисниците да извршат електронски
бизнис трансакции преку глобални

комуникација; софтвер за за далечинска
зголемена реалност за употреба во

компјутерски и комуникациски мрежи;

мобилни уреди за интегрирање

софтвер за испраќање електронски
сигнални пораки, известувања и

електронски податоци со реална светска
околина со цел за забава, образование,

потсетници; софтвер за пренесување на
налози; софтвер за испраќање и примање

игри, комуникација и социјално
вмрежување; софтвер за симнување во

на електронски пораки; компјутерски
софтвер за пребарување; магнетски

природата на мобилната апликација за
пристапување и гледање текст, слики и
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електронски податоци поврзани со

рекпамирање, и раководење со

конференции во областа на развојот на

електронско зачувани раклами, за

софтвери; компјутерски софтвер кој
овозможува развој, испитување,

употреба на глобалната компјутерска
мрежа; олеснување на размена и

тестирање и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносливи

продажба на услуги и производи од трета
страна преку компјутер и комуникациски

електронски комуникациски уреди, имено,
мобилни телефони, смартфони, рачни

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои
има широк спектар на производи за

компјутери и таблет компјутери;

широка потрошувачка на други, картички

компјутерски софтвер за конвертирање
природни јазици во машинскиизвршливи

за подарок, и испорака на дигитални
медии, слушалки за виртуелната

команди; компјутерски софтвер, имено,
интерфејс за преведување за

реалност, и содржина и податоци за
виртуелната реалност; обезбедување на

овозможување интеракција помеѓу луѓето
и машините; компјутерски софтвер во

онлајн место за маркетинг на продавачите
на стоки и услуги; обезбедување на онлајн

областа на вештачката интелегенција;

олеснување за поврзување на

алатки за развој на компјутерски софтвер
за да им овозможи на мобилните

продавачите и купувачите; обезбедување
на онлајн олеснување за информирањето

софтверски апликации пристап во
позадински услуги; имено, скпадирање на

на потрошувачите во полето за подароци;
промовирање на добра и услуги за други

податоци, брзи известувања и менаџмент
на корисници

преку обезбедување на онлајн
олеснување преку истакнување на

кл. 35 маркетинг, рекламирање и

предлози за подароци; бизнис

промотивни услуги; услуги за истражување
на пазарот и информациони услуги;

вмрежување; услуги на вработување и
примање; услуги за рекламирање и

промовирање на стоки и услуги за други
преку компјутер и комуникациски мрежи;

дистрибуирање информации, особено,
обезбедување на доверлив простор за

бизнис и услуги за рекламирање, особено,
медиумско планирање и медиумско

рекламирање преку глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување на

купување за други; бизнис и услуги за

онлајн компјутерски бази на податоци и

рекламирање, особено, услуги за
рекламирање за следење на рекламниот

онлајн пребарувања во бази на податоци
во полето на доверливоста; при-пејд

учинок, за раководење, дистрибуција и
услуги за рекпамирање, за анализирање

услуги за картички за подароци, особено,
издавање на сертификат за картичка за

на рекламните податоци, за пријавување
на податоци за оптимизирање

подарок што може да бидат надоместоци
за стоки и услуги; добротворни услуги,

рекпамирање, на и за перформансите на

особено промоција на јавната свест во

рекламирање; консултантски услуги во
полето на рекламирањето, особено,

врска со добротворони, филантропски,
волонтерски, јавни услуги и услуги во

прилагодување на напорите за маркетинг
на други; услуги за комерцијални

врска со заедницата и хуманитарни
активности; обезбедување на

информирање, особено, служење реклами
за обезбедување на извештаи, насочено

натпреварувачки и стимулирачки наградни
програми наменети за препознавање,
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наградување и охрабрување на поединец

линкови кои пренесуваат мобилни уреди и

и група која учествува во

интернет корисници на други локални и

самоподобрување, самоисполнување,
добротворни, филантропски, волонтерски,

глобални онлајн локации; обезбедување
пристап до вебстрани на трети лица или

јавни програми и услуги на заедницата и
хуманитарни активности и споделување на

до други електронски содржини на трети
лица преку универзално прикпучување;

производ од креативна работа;
организирање на изложби и настани во

обезбедување онлајн услуги преку соби за
разговор (chat rooms), маил и брзи пораки,

полето за развој на софтвер и хардвер за

и електронски огласни табли; аудио, текст

комерцијални и цели за рекламирање;
услуги на здружение што ги промовираат

и видео емитувачки услуги преку компјутер
или други комуникациски мрежи, особено

интересите на професионалците и
бизнисите во полето за развој на

прикачување, постирање, прикажување,
изменување, тагирање и електронско

мобилната софтвер апликација
кл. 36 услуги на обработка на финансиски

пренесување на податоци, информации,
аудио и видео; услуги на глас преку

трансакции, особено, расчистување и

интернет протокол (VoIP); услуги на

порамнување на финансиските трансакции
преку компјутер и комуникациски мрежи;

телефонски комуникации; обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци

електронска обработка и пренос на
податоци за плаќање на сметки за

во областа на социјалното вмрежување,
социјалното претставување и

корисниците на компјутер и
комуникациските мрежи; услуги за

запознавање
кл. 41 услуги за забава;обезбедување на

електронски трансфер на средства; услуги

компјутерски, електронски и онлајн бази на

на плаќање на сметки; услуги на
финансиска размена, особено,

податоци
за образовна, рекреативна
и забавна употреба во областа на

обезбедување на виртуелни валути за
користење од страна на членовите на

забавата и во областите на средните,
студентските, социјалните и заедничките

онлајн заедница преку компјутер и
комуникациски мрежи кп. 38 услуги на

интересни групи;услуги на споделување
фотографии и видеа;електронски

споделување фотографии и видеа,

издавачки услуги за други;услуги за

особено, електронски пренос на дигитални
фајлови за фотографии, видеа и аудио

забава, особено овозможување
интерактивни и услуги за игри за повеќе

визуелна содржина помеѓу интернет
корисниците; телекомуникации;

играчи и за еден играч за игри кои се
играат преку компјутер или комуникациски

овозможување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци;

мрежи;обезбедување информации за
онлајн компјутерски игри и видео игри

телекомуникациски услуги, особено

преку компјутер или организирање

електронски пренос на електронски
медиуми, податоци, пораки, графика,

комуникациски и мрежи;спроведување на
натпревари и потпомагање настани за

слики, аудио, видео и информации;
обезбедување онлајн форуми за

играчи на видео игри и играчи на
компјутерски игри;обезбедување онлајн

комуникација на теми од општиот интерес;
обезбедување онлајн комуникациски

ресурси за развивачите на
софтвер;натпреварувачки и стимулирачни
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наградни програми

дизајнирани да ги

организирање и спроведување

препознае, награди и поттикне поединците

конференции и семинари во областа на

и
групите кои се вклучуваат во услуги на

вештачката интелегенција и интернетот на
предмети

само-подобрување, самореализација,
хуманитарни, филантропски, волонтерски,

кл. 42 дизајнирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер;

јавни и услуги на заедницата и
хуманитарни активности и споделување на

компјутерски услуги, особено креирање
виртуелни заедници за регистрираните

производите од креативната

корисници да организираат групи и

работа;организирање и спонзорирање
натпреварувачки и стимулирачки наградни

настани, да учествуваат во дискусии и да
се вклучуваат во социјално, деловно и

програми
за развивачите
софтвер;објавување на образовни

вмрежување во заедницата; компјутерски
услуги, особено хостирање електронски

на

материјали, особено обајвување на книги,
списанија, весници и електронски

капацитети за други за организирање и
водење состаноци, настани и

публикации;образовни услуги, особено

интерактивни дискусии преку

организирање и спроведување
конференции, курсеви, семинари и

комуникациски мрежи; компјутерски услуги
како прилагодени веб страници што

онлајн обука во областа на
рекламирањето,
маркетингот,

промовираат информации дефинирани од
корисникот или назначени, лични

социјалното вмрежување, интернетот и
социјалните медиуми и дистрибуцијата на

профили, аудио, видео, фотографски
слики, текст, графики и податоци;

материјали за курсот во врска со тоа;

компјутерски услуги, особено

онлајн списанија, особено блогови (blogs)
во кој е дефинирана содржината на

обезбедување пребарувачи за добивање
податоци на глобална компјутерска мрежа;

корисниците; образовни услуги, особено
обезбедување виртуелно реални игри,

обезбедување веб сајт што промовира
технологија која овозможува он-лајн

интерактивна забава и виртуелно реална
содржина; обезбедување копјутерска игра

корисниците да креираат лични профили
промовирајќи информации за социјално и

за користење на целата мрежа од

деловно вмрежување и да ги пренесуваат

корисниците на мрежа; обезбедување
онлајн зголемени реалност игри;

и споделуваат таквите информации меѓу
повеќекратни он-лајн капацитети;

образовни обезбедување услуги, онлајн
видео особено игри; организирање

обезбедување времено користење на
софтверски апликации што не се

изложби во областа на интерактивната
забава, виртуелната реалност,

симнуваат за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница и пренос на

потрошувачката електроника и забавната

аудио, видео, фотографски слики, текст,

индустрија на видео игри за културни или
образовни цели; организирање и

графики и податоци; услуги на АЅР,
особено, хостирање компјутерски

спроведување образовни конференции;
организирање изложби и настани во

софтверски апликации на други; АЅР што
промовира софтвер за да овозможи или

областа на развојот на софтвер за
образовни цели; образовни услуги, имено

олесни креирање, уредување, симнување,
постирање, блогирање, анотирање,
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пристапување, прикажување, стриминг,

следење, известување и мерење на

покажување прикачување, гледање,

медиумско планирање, медиумско

тагирање, поврзување, емоција за,
коментирање на, вградување,

купување и рекламирање за други;
провајдер на он-лајн платформа за

пренесување и споделување или поинаку
обезбедување електронски медиуми или

купување реклами, особено,
обезбедување на софтверски програми

информации преку компјутер и
комуникациски мрежи; обезбедување

што не може да се симнат за да им се
овозможи на купувачите и продавачите на

услуга на он-лајн мрежа што овозможува

он-лајн рекпамирање да купуваат и

корисниците да ги пренесат податоците за
личниот идентитет во и да ги споделат

продаваат рекламен инвентар; платформа
како услуга (РААЅ) што промовира

податоците за личниот идентитет со и
меѓу повеќекратни он-лајн капацитети;

компјутерска софтверска платформа за
употреба при купување и ширење на

обезбедување информации од индекси и
бази на информации што може да се

реклама; АЅР што промовира софтвер за
употреба при купување, продавање,

пребаруваат, вклучувајќи текст,

следење, вреднување, оптимизирање,

електронски документи, бази на податоци,
графики, електронски медиуми,

таргетирање, анализирање, испорака и
известување за он-лајн рекламирање и

фотографски слики и аудио-визуелни
информации, на компјутер и

маркетинг; АЅР што промовира софтвер
за употреба при дизајнирање и

комуникациски мрежи; обезбедување
софтвер за е-трговија што не може да се

раководење со он-лајн рекламни и
маркетинг кампањи; дизајнирање и

симне за да им се овозможи на

развивање софтвер за компјутерски игри и

корисниците да извршуваат електронски
деловни трансакции преку глобална

софтвер за видео игри за употреба со
компјутери, програмски систем за видео

компјутерска мрежа; компјутерски услуги,
особено, АЅР што промовира АРI софтвер

игри и компјутерски мрежи; развивање на
компјутерски хардвер за компјутерски

за да им овозможи на корисниците да
извршуваат електронски деловни

игри; услуги за развивање на видео игра;
обезбедување он-лајн сајтови што им

трансакции преку глобална компјутерска

даваат на корисниците можност да

мрежа;услуги на софтвер како
промовираат услуга софтвер испраќање

прикачуваат, модифицираат и
споделуваат содржина и податоци за

предупредувања за електронски пораки,
за пренесување на налози и испраќање и

виртуелна реалност; услуги на дизајн,
инженерство, истражување, развој и

примање на електронски пораки, и да им
овозможи на корисниците да извршуваат

тестирање во областа на развивање на
софтвер за мобилна апликација поврзана

електронски деловни трансакции преку

со употреба и функционалност на

глобална компјутерска мрежа;
обезбедување времено користење на он-

хиперлинкови; технички консултации во
областа на развивање на софтвер за

лајн софтвер што не може да се симне за
употреба при раководење, мерење и

мобилна апликација поврзана со употреба
и функционалност на обезбедување

служење реклами за други; АЅР што
промовира АРI софтвер за раководење,

времена хиперлинкови; употреба на
компјутерски софтвер што не може да се
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симне што овозможува развој, проценка,

(551) индивидуална

тестирање и одржување на мобилни

(510, 511)

софтверски апликации за преносни уреди
за електронска комуникација, имено,

кл. 3 сапуни; парфимериски производи,
етерични масла, козметички производи,

мобилни телефони, смартфони, рачни
компјутери и компјутерски таблети;

лосиони за коса; пасти за заби; тоалетни
производи; производи и препарати за нега

едукативни услуги, имено, организирање и
водење конференции и семинари во

на нокти; препарати за нега на тело и коса,
и препарати за негување на убавина;

областа на вештачка интелигенција и

дезодоранси

интернет на нешта (IоТ)
кл. 45 услуги на социјално претставување,

кл. 18 торби за патување, рачни торби,
торби кои се носат преку рамо, спортски

вмрежување и запознавање;
обезбедување пристап до компјутерски

торби и торби за рекреација, ранци,
платнени торби, торби, торби за пазарење,

бази на податоци во областите на
социјално вмрежување, социјално

торби за носење околу појас, торби за
плажа, куфери, козметички торбички

претставување и запознавање;

(несесери), актовки, футроли за клучеви,

обезбедување социјални услуги и
информации во областа на личниот развој,

торби-навлаки за одела; женски чанти и
паричници;
чадори

особено самоподобрување,
самоисполнување, добротворни,

кл. 25 облека, покривала за глава, обувки,
каиши (облека)

филантропски, волонтерски, јавни и услуги
во заедницата, и хуманитарни активности;

(210) TM 2018/801

обезбедување услуги на автентификација

(220) 13/08/2018
(442) 28/02/2019

при трансакции на е-трговија;
обезбедување на автентификација на

(300) 2018 00192 14/02/2018 AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited

корисник при електронски трансфер на
средства, трансакции на кредитна и

Route de France 17, Boncourt 2926, CH

дебитна картичка и електронски чек преку
глобална компјутерска мрежа

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Друштво за застапување од областа

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(210) TM 2018/691

(220) 09/07/2018

(540)

(442) 28/02/2019
(731) Kings Landing Limited
Office 504, Shanghri La Hotel, Sheikh

MADE OF PROGRESS

Zayed Road, Dubai, AE

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

производи од тутун; замена за тутун (не е
за медицински цели); пури, цигарилос;

(540)

запалки; кибрити; артикли за пушачи;
хартија за виткање цигари, обвивки за
цигари, филтри за цигари; џебен апарат за

BÄUMLER

виткање цигари; рачни машини за полнење
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на тутун во хартиени обвивки; електронски

(510, 511)

цигари; течности за електронски цигари;

кл. 5 фармацевтски производи

производи одтутун наменети за загревање
(210) TM 2018/912
(210) TM 2018/802

(220) 13/08/2018

(220) 24/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(442) 28/02/2019
(300) 2018 00193 14/02/2018 AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited

КРАФТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
ул. Кленоец бр. 61/1-18, Скопје, MK

Route de France 17, Boncourt 2926, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

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

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

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MADE OF DISCOVERY

(591) црна и бела
(531) 27.05.02
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

(510, 511)
кл.
кл. 43

производи од тутун; замена за тутун (не е
за медицински цели); пури, цигарилос;
запалки; кибрити; артикли за пушачи;

32
пиво
услуги за подготвување храна и

пијалоци

хартија за виткање цигари, обвивки за
цигари, филтри за цигари; џебен апарат за

(210) TM 2018/927

виткање цигари; рачни машини за полнење
на тутун во хартиени обвивки; електронски

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

цигари; течности за електронски цигари;
производи одтутун наменети за загревање

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(210) TM 2018/818

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK

(220) 14/08/2018

(220) 27/09/2018

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

(442) 28/02/2019
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac

(540)

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) зелена, црна, бела и виолетова

UROPOTENT

(531) 02.01.25;05.03.15;25.01.19

(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/928

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

(591) зелена, портокалова, жолта и црна

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ

(531) 05.03.11;05.07.14;25.01.19
(551) индивидуална

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона

(510, 511)
кл. 30 чај

Визбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2018/930

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) 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

(591) зелена, црвена, портокалова, жолта
и црна

(540)

(531) 05.03.15;05.07.14;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2018/929

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

(591) зелена, црвена, портокалова, жолта
и бела

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(531) 02.01.25;05.03.15;25.01.19
(551) индивидуална

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
Визбегово, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2018/931

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
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ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од

Визбегово, Скопје, MK

овошје и овошни сокови

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

(210) TM 2018/933

(540)

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) 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)

(591) зелена, црвена, портокалова, жолта
и кафена
(531) 02.03.08;05.03.15;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/932

(220) 27/09/2018

(591) зелена, црвена, портокалова, бела и

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ

сина
(531) 02.01.25;05.07.11;25.01.19
(551) индивидуална

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од

Визбегово, Скопје, MK

овошје и овошни сокови

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

(210) TM 2018/934

(540)

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

(220) 27/09/2018

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)

(591) зелена, црвена, портокалова, бела
(531) 02.07.25;05.03.15;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
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ул.Руѓер Бошковиќ бр. 20, 1000, Скопје,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, црна и сина
(531) 05.03.15;05.05.22;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2018/935

(591) бела, сива, темно сина
(531) 24.15.05;24.15.15

(220) 27/09/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите кпаси,
печатени работи, книговезнички материјал,

ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

фотографии, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;

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

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

Визбегово, Скопје, MK

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати);
пластични
материјали
за
пакување кои не се опфатени во другите
кпаси;
печатарски
букви,
клишиња
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(591) зелена, жолта, кафена и сина
(531) 02.05.08;05.03.15;25.01.19

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

(551) индивидуална

однесуваат
индустриски

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

овошје и овошни сокови
(210) TM 2018/942

на
истите;
услуги
за
анализи и истражувања;

(220) 02/10/2018

(210) TM 2018/943

(442) 28/02/2019
(731) МИНИСТЕРСТВО ЗА

(220) 02/10/2018

(442) 28/02/2019
(731) ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ
бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БИРО ЗА
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ц-КАТ 3/14, 1000, Скопје, MK
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2018/964

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена

бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

(220) 04/10/2018

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

VICTORIA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ENDOMAK DENTAL GROUP

кл. 30 чај (со потекло од Шри Ланка)
кл. 35 услуги за увоз-извоз и трговија на

(551) индивидуална

големо и мало со чај

(510, 511)

(210) TM 2018/961

кл. 35 рекламирање;компјутерско
рекламирање преку интернет;телевизико

(220) 04/10/2018

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа -

рекламирање;директно рекламирање
преку пошта;бизнис испитување;бизнис

Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица

информации;бизнис проценки;помош во
водењето бизнис;маркетинг

ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK

студии;маркетинг

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

истражување;советување за бизнис
работење и организација;собирање

(540)

информации во компјутерските бази на
податоци;комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица
кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска

(591) сина, бела
(531) 26.11.06;26.11.12;27.05.01

стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); медицински

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40

клиники;здравствена
заштита;болници;болници за

забен техничар (услуги на забен

техничар)
кл. 44
забарство; медицинска помош;

закрепнување; изнајмување медицинска
опрема;медицинска помош;терапевтски
услуги; здравствени центри;услуги за

изнајмување
медицинска
помош;
медицински клиники; здравствени центри;
здравствена
советување

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

заштита;
услуги
за
за здравјето; пластична

хирургија; ортодонски услуги; естетска и
реконструктивна
стоматологија
имплантологија; терапевтски услуги

(210) TM 2018/965

со

(220) 04/10/2018
(442) 28/02/2019
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(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица
ул.Младинска бр. 277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, бела
(531) 26.03.04;26.03.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;компјутерско
рекламирање преку интернет;телевизико
рекламирање;директно рекламирање
преку пошта;бизнис испитување;бизнис
информации;бизнис проценки;помош во
водењето бизнис;маркетинг
студии;маркетинг
истражување;советување за бизнис
работење и организација;собирање
информации во
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компјутерските бази на

монетарни работи, недвижен имот; услуги

податоци;комерцијална администрација за

за

издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица

користење (timesharing) на недвижен имот
со програма со награди за поттик; услуги за

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

листинг, изнајмување и закуп на недвижен
имот за резидентно сместување, станови,

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

соби во домовите, куќи за одмор, и вили со
програма со награди за поттик; услуги за

имплантологија); медицински

кредитни

клиники;здравствена
заштита;болници;болници за

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци;
привремено
сместување;

закрепнување; изнајмување медицинска
опрема;медицинска помош;терапевтски

хотелски услуги програма со награди за
поттик; хотелски резервации

услуги; здравствени центри;услуги за
советување за здравјето; пластична

(210) TM 2018/1058

временски

ограничено

на

картички

хирургија; ортодонтски услуги
(210) TM 2018/1057

право

(220) 30/10/2018
(442) 28/02/2019

(300) 074902 30/04/2018 JM
(731) Marriott Worldwide Corporation

(220) 30/10/2018

(442) 28/02/2019
(731) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Скопје

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

(540)

(540)

MARRIOTT BONVOY
(551) индивидуална

BONVOY
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35

(510, 511)
кл. 35

рекламирање,

водење

на

на

работењето, управување со работата;
канцелариски работи; програми со награди

работењето, управување со работата;
канцелариски работи; програми со награди

за поттик; промоција на услуги на хотел,
одморалиште, авиокомпанија, изнајмување

за поттик; промоција на услуги на хотел,

на

одморалиште, авиокомпанија, изнајмување
на автомобили, временски ограничено

право на користење на одредена
недвижност (time share), патување и одмор

право на користење на одредена
недвижност (time share), патување и одмор

преку програма со награди за поттик;
организација,
функционирање
и

преку програма со награди за поттик;
организација,
функционирање
и

надгледување на програмите за лојалност
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

надгледување на програмите за лојалност

монетарни работи, недвижен имот; услуги

кл. 36 осигурување, финансиски работи,

за

рекламирање,

водење
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користење (timesharing) на недвижен имот

(210) TM 2018/1102

со програма со награди за поттик; услуги за

(220) 07/11/2018
(442) 28/02/2019

листинг, изнајмување и закуп на недвижен
имот за резидентно сместување, станови,

(300) UK00003309505 09/05/2018 UK
(731) British American Tobacco (Brands)

соби во домовите, куќи за одмор, и вили со
програма со награди за поттик; услуги за

Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London

кредитни
картички
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

WC2R 2PG, GB

пијалаци;

на индустриската сопственост ЖИВКО

привремено

(740) Друштво за застапување од областа

сместување;

хотелски услуги програма со награди за
поттик; хотелски резервации

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/1078

(220) 06/11/2018

(442) 28/02/2019
(300) UK00003347991 24/10/2018 UK
(731) British American Tobacco (Brands)

(551) индивидуална

Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London

(510, 511)
кл.
34

WC2R 2PG, GB

преработен;производи од тутун;замени за
тутун (не за медицински цели);сите со цел

NEO STICKS GREEN

(740) Друштво за застапување од областа

тутун,

сиров

или

да бидат загревани но не и горени;артикли

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за пушачи; електронски направи и нивните
делови со цел за загревање на тутун

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2018/1171

(220) 17/11/2018

(442) 28/02/2019
(731) Трговско друштво за вработување

VELVETY GREEN
(551) индивидуална

на инвалидни лица-заштитно друштво

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

за трговија, производство и услуги
ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип

производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); пури, цигарилос;

ул. Железничка 16А, MK
(540)

запалки; 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

(531) 01.01.02;01.01.12;26.01.18
(551) индивидуална

цигари; течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за загревање;

(510, 511)
кл. 7 електрични апарати за заварување;

уреди и делови за уреди за загревање на
тутун и замени за тутун наменети за

апарати за заварување на гас; апарати за
заварување
со
електричен
лак,

инхалација

електролачно
електролачно
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кл.

електрична

бебиња, фластери, материјали за завои,

струја;мрежни трансформатори; полначи

материјали за пломбирање заби и забарски

за батерии

смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати за уништување штетници,

9

исправувачи

(210) TM 2018/1173

на

фунгициди, хербициди

(220) 20/11/2018

(442) 28/02/2019
(731) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD

(210) TM 2018/1196

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(731) Facebook, Inc

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

1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(220) 28/11/2018
(442) 28/02/2019

Скопје
(540)

IPERTAZIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

ветеринарни

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстнции 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 2018/1177

(531) 01.15.03;24.17.25;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 21/11/2018

(442) 28/02/2019
(731) Alvogen Pharma Trading Europe

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за
социјално вмрежување; Алатки за развој на
софтвер; Софтвер кој се користи за

EOOD
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

апликационо програмски интерфејс (АPI);
Апликационо програмски интерфејс (АPI)

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

кој се користи за градење софтверски
апликации;
Софтвер
за
креирање,

(540)

управување
заедницата;
управување,

GRENALVON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

препарати;

препарати

санитарни

и

интеракција

со

онлајн

Софтвер
за
креирање,
прикачување, симнување,

пристап,
гледање,
објавување,
прикажување, означување, блогирање,

ветеринарни

стриминг,
искажување

за

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

прикачување,
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споделување или поинакво обезбедување

дестинации; Софтвер за закажување и

електронски медиуми или информации

правење

преку компјутер Интернет и комуникациски
мрежи; Софтвер за модифицирање и

нарачување и/или купување производи и
услуги; Локациски свесен софтвер за

овозможување пренос на слики, аудио,
аудио визуелни и видео содржини и

пребарување, утврдување и споделување
локации; Софтвер за безжична достава на

податоци; Софтвер за модифицирање
фотографии, слики и звук, видео и аудио

содржини,
Софтвер,

визуелни

обезбедување

содржини

со

фотографски

резервации;

податоци
имено,

Софтвер

за

и информации;
апликација
за

функционалности

за

филтри и ефекти на зголемена реалност
(АR), имено, графика, анимации, текст,

социјално вмрежување; Софтвер за
креирање, управување и пристап до групи

цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки,
хиперлинкови; Софтвер за прибирање,

во виртуелни заедници; Софтвер за
oлеснување интеракција и комуникација

управување, уредување, организирање,
модифицирање, пренос, складирање и

помеѓу луѓето и платформи за AI (вештачка
интелегенција); Софтвер за прикажување и

споделување на податоци и информации;

интеракција со напојување со слики, звук,

Софтвер за електронска трговија кој може
да се симнува кој им овозможува на

аудио-визуелна и видео содржина и
поврзани
текстови
и
податоци;

корисниците да остваруваат електронски
бизнис трансакции преку интернет и

Апликационо програмски интерфејс (АРI)
за користење при развој на платформи за

комуникациски
мрежи;
Софтвер
за
испраќање и примање електронски пораки

АI (вештачка интелегенција); Софтвер за
организирање
настани;
Компјутерски

за

софтвер;

предупредувања,

известувања

и

потсетници; Софтвер за машини
пребарување; Софтвер за игри

за
за

примање електронски пораки, графика,
слики, звук и аудиовизуелни содржини

виртуелна реалност; Софтвер за игри за
зголемена реалност; Софтвер за игри за

преку компјутер Интернет и комуникациски
мрежи; Софтвер за обработка на слики,

измешана
реалност;
Софтвер
за
електронски игри; Софтвер за видео игри;

графика, звук, видео и текст; Софтвер за
управување со содржини за социјално

Софтвер за интегрирање на електронски

вмрежување, интеракција со виртуелни

податоци со опкружување од реалниот
живот
за
целите
на
забавата,

заедници, и пренос на слики, звук,
аудиовизуелни
и
видео
содржини,

образованието, игрите, комуникациите и
социјално вмрежување; Софтвер за

фотографии, видеа, податоци, текст,
пораки, коментари, реклами, медиумски

претворање на природен јазик во машински
извршливи задачи; Софтвер, имено,

рекламни комуникации и информации;
Софтвер за користење при управување на

интерпретативен интерфејс за oлеснување

односот со потрошувачи (CRM); Софтвер

интеракција помеѓу луѓе и машини;
Софтвер за лични асистенти; Софтвер за

за
пораки
кл. 35 Услуги на маркетинг, рекламирање и

социјални асистенти; Софтвер за услуги за
мапирање;
Софтвер
за
планирање

промоции; Обезбедување на истражувања
на пазарот и информациони услуги;

активности и правење препораки; Софтвер
за социјално мапирање и мапирање на

Промовирање на производи и услуги од
други преку компјутер и комуникациски
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мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено,

материјали

медиумско

медиумско

кл. 36 Услуги на обработка на финансиски

купување за други; Советодавни услуги во
областа на рекламирање и маркетинг;

трансакции; Електронска обработка и
пренос на податоци за плаќање на сметки

Олеснување на размена и продажба на
услуги и производи од трети лица преку

за
корисниците
на
интернет
и
комуникациски мрежи; Услуги за пренос на

Интернет
и
комуникациски
мрежи;
Обезбедување онлајн пазари за продавачи

електронски фондови; Услуги за обработка
на трансакции со кредитни картички,

на производи и/или услуги; Обезбедување

дебитни картички и поклон картички; Услуги

онлајн простори
продавачи
со

за поврзување на
купувачи;
Бизнис

на комерцијалисти, имено, услуги на
обработка на платежни трансакции;

вмрежување; Услуги за вработување и
регрутирање; Услуги за дистрибуција на

Обезбедување
електронски
мобилни
платежни услуги за други; Финансиски

реклами
и
обезбедување

услуги; Услуги на обработка на плаќања;
Услуги
на
финансиски
трансакции;

планирање

и

информации,
имено,
класифициран рекламен

за

простор преку интернет и комуникациски

Oлеснување

мрежи; Обезбедување онлајн компјутерски
бази со податоци и онлајн бази со податоци

финансирање и дистрибуција на собирање
средства и дoнации; Онлајн хуманитарни

кои може да се пребаруваат во областа на
класифицираните податоци; Услуги на

услуги за собирање средства и услуги на
финансиски
донации

предходно платени картички за подарок,
имено, издавање потврди за подарок

кл. 38 Услуги на споделување фото и
видео, имено, електронски пренос на

картички кои може да се заменат за

дигитални фото фајлови, видеа и аудио

производи или услуги; Добротворни услуги,
имено, подигање на јавната свест за

визуелни содржини
корисниците;

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и општествени услуги и хуманитарни

Обезбедување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази со податоци;

активности;
електронски

Телекомуникациски
електронски пренос

услуги,
имено,
на електронски

односи со потрошувачи; Рекламни услуги;

медиуми,

пораки,

Ширење на реклами за други преку
интернет
и
комуникациски
мрежи;

слики, звук, видео и
Обезбедување
онлајн

Промовирање производи и услуги од други
преку дистрибуција на видео реклами на

комуникација на теми од општ интерес;
Обезбедување
онлајн
комуникациски

интернет
Рекламни

линкови кои ги пренесуваат мобилните
уреди и Интернет корисниците до други

Рекламирање
преку
медиуми; Управување со

и
комуникациски
мрежи;
услуги, имено, целење и

оптимизација

на

онлајн

рекламирање;

Бизнис
управување;
администрација, канцелариски

локални

и

други

организирање

податоци,

и

глобални

на

помеѓу Интернет
Телекомуникации;

графика,

информации;
форуми
за

онлајн

локации;

Бизнис
работи;

Потпомагање пристап до веб страни на
трети лица или до други електронски

Бизнис советување во врска со маркетинг
активности;
Услуги
на
медиумско

содржини на трети лица преку унивезално
најавување; Обезбедување онлајн соби за

планирање и медиумско купување; Бренд
советување;
Дизајн
на
рекламни

разговор, услуги на инстант пораки и
електронски огласни табли; Услуги на
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емитување на звук, текст и видео преку

од виртуелна реалност; Обезбедување

Интернет и други комуникациски мрежи;

онлајн

Услуги на глас преку Интернет протокол
(VOIP); Услуги на телефонски комуникации;

Обезбедување онлајн игри со зголемена
реалност; Обезбедување онлајн игри со

Обезбедување пристап до компјутерски
бази со податоци во областите на

измешана реалност; Образовни услуги,
имено, организирање и спроведување

социјално вмрежување
и социјално
претставување и состанување; Услуги на

конференции и семинари во областа на
вештачката интелегенција и Интернет на

споделување пријател-на-пријател (peer-

нештата;

to-peer) фотографии и податоци, имено,
електронски пренос на дигитални фото

Обезбедување онлајн софтвер за игри;
Услуги на забава, имено обезбедување

фајлови, графика и звучни содржини
помеѓу Интернет корисниците; Стриминг и

интерактивни
игри;
Образование;
Обезведување обука; Спортски и културни

стриминг во живо на видео, аудиовизуелни
и интерактивни аудиовизуелни содржини

активности
кл. 42
Компјутерски

услуги,

преку Интернет; Телеконференции; Услуги

креирање

заедници

на тeлeкомуникации, имено, услуги на
пренос и прием на податоци преку

регистрираните корисници да организираат
групи, состаноци и настани, да учествуваат

телекомуникациски мрежи; Услуги на
комуникации на мобилни телефони; Веб

во дискусии и да се ангажираат во
социјално,
бизнис
и
општествено

пораки; Услуги на инстант пораки;
Електронска размена на глас, податоци,

вмрежување; Компјутерски услуги, имено,
обезбедување машини за пребарување за

звук, видео, текст и графика достапни преку

обезбедување податоци преку Интернет и

Интернет и телекомуникациски мрежи
кл. 41
Услуги за забава; Услуги за

комуникациски
софтвер за

споделување на слики и споделување на
видео; Електронски издавачки услуги за

креирање виртуелни заедници и пренос на
звук, видео, слики, текст, содржини и

други; Услуги на забава, имено, услуги на
oлеснување интерактивни игри за еден

податоци;
Услуги
на
давател
на
апликациони
услуги
(ASP),
имено,

играч и за повеќе играчи кои се играат

хостирање софтверски апликации од други;

преку Интернет или комуникациски мрежи;
Обезбедување
онлајн
ресурси
за

Обезбедување софтвер кој им овозможува
на корисниците да прават електронски

развивачи на софтвер; Организирање и
спонзорирање натпревари и мотивирачки

бизнис трансакции преку Интернет и
комуникациски мрежи; Услуги на софтвер

наградни
софтвер;

како услуга (SAAS) со софтвер за
испраќање и примање електронски пораки,

програми за развивачи на
Објавување на едукативни

игри

со

виртуелна

Обезбедување

виртуелни

реалност;

онлајн

игри;

имено,
за

мрежи;
Обезбедување
социјално вмрежување,

материјали, имено, издавање на книги,

известувања

списанија,
билтени
и
електронски
публикации; Онлајн списанија, имено, веб-

oлеснување
трансакции

логови
(блогови)
со
кориснички
дефинирана содржина; Услуги на забава,

комуникациски мрежи;
Обезбедување
софтвер
кој
овозможува
развој,

имено, обезбедување игри за виртуелна
реалност, интерактивна забава и содржини

испитување, тестирање, и одржување на
мобилни
софтверски
апликации
за
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преносни
Обезбедување

компјутерски

уреди;

кориснички

услуги

Обезбедување локациски свесен софтвер

за

за

пребарување,

утврдување

и

автентификација преку користење на
единствен пристап и софтвер технологија

споделување локација на производи,
услуги и настани од интерес; Давател на

за трансакции со електронска трговија;
Обезбедување кориснички услуги за

апликациони услуги (ASP) со локациски
свесен
софтвер
за
пребарување,

автентификација на електронски пренос на
фондови, кредитни и дебитни картички и

утврдување и споделување локација на
производи, услуги и настани од интерес;

електронски

со

Обезбедување софтвер за oлеснување на

користење на единствен пристап и софтвер
технологија; Обезбедување апликационо

интеракција и комуникација помеѓу луѓето и
AI (вештачка интелегенција) платформи;

програмски интерфејс (API) кој овозможува
корисниците да прават електронски бизнис

Давател на апликациони услуги (ASP) со
софтвер кој овозможува или олеснува

монетарни трансакции преку Интернет;
Обезбедување софтвер за обработка на

интеракција и комуникација помеѓу луѓето и
AI (вештачка интелегенција) платформи;

електронски

чековни

плаќања;

трансакции

на

Дизајн на ефекти на зголемена реалност и

платформа како услуга (PAAS) со
компјутерски софтвер кој овозможува

Услуги

виртуелна реалност за користење при
модифицирање фотографии, слики, видеа

корисниците да остваруваат бизнис
трансакции
и
електронска
трговија;

и аудиовизуелни содржини; Платформа
како услуга (PAAS) со софтверски

Обезбедување Апликационо програмски
интерфејс (API) софтвер за користење при

платформи за користење при купување и
ширење реклами; Обезбедување софтвер

електронски пораки и пренос на звук,

за модифицирање фотографии, слики и

видео, слики, текст, содржини и податоци;
Обезбедување софтвер за електронски

звук, видео и аудио-видео содржини со
фотографски филтри и ефекти на

пораки;
Услуги
на
Обезбедување софтвер за

зголемена реалност (AR), имено, графика,
анимации, текст, цртежи, гео-ознаки,

мапирање;
услуги на

мапирање; Давател на апликациони услуги
(ASP) со софтвер за услуги на мапирање;

метадата
Платформа

ознаки,
хиперлинкови;
како услуга (PAAS) со

Обезбедување софтвер за споделување и

софтверски

платформи

прикажување
на
локацијата
на
корисниците, планирање активности со

вмрежување, управување со содржини за
социјално
вмрежување,
креирање

други корисници и правење препораки;
Обезбедување софтвер за социјално

виртуелни заедници и пренос на слики,
аудиовизуелни
и
видео
содржини,

мапирање и мапирање на дестинации;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

фотографии, видеа, податоци, текст,
пораки, реклами, медиумски рекламни

софтвер кој овозможува или олеснува

комуникации

социјално мапирање и мапирање на
дестинации; Обезбедување софтвер за

Обезбедување
софтвер
асистенти; Обезбедување

закажување и правење резервации;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

социјални
асистенти;
Обезбедување
онлајн простор со привремено користење

софтвер кој овозможува или олеснува
закажување и правење резервации;

на софтвер кој не може да се симнува за
испраќање и примање електронски пораки,
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инстант пораки, електронски пораки за

модификуваат и споделуваат звук, видео,

предупредување

фотографски

и

потсетници,

слики,

текст,

графика

и

фотографии, слики, графика, податоци,
звук, видеа и аудио-визуелни содржини

податоци; Обезбедување софтвер и
апликаии за управување со односот со

преку интернет или комуникациски мрежи;
Обезбедување софтвер кој не може да се

корисници (CRM); Давател на апликациони
услуги (ASP) со софтвер за управување со

симнува за приверемено користење при
потпомагање гласовни повици преку

односот со корисници (CRM); Компјутерски
услуги, имено, давател на апликациони

Интернет протокол (VOIP), телефонски

услуги

повици, видео повици, текст пораки,
електронски пораки, инстант пораки и

интерфејс (АPI) софтвер за управување со
односот
со
корисници
(CRM)

услуги на онлајн социјално вмрежување;
Давател на апликациони услуги (ASP) со

кл. 45 Услуги на социјално вмрежување;
Обезбедување консиерж услуги за други,

софтвер кој овозможува или олеснува
гласовни повици преку Интернет протокол

имено, правење резервации, потпомагање
при купување, организирање испораки,

(VOIP), телефонски повици, видео повици,

организирање побарани лични аранжмани,

текст пораки, електронски пораки, инстант
пораки и услуги на онлајн социјално

обезбедување препораки за производи и
услуги,
обезбедување
специфични

вмрежување; Компјутерски услуги, имено,
обезбедување информации во областите

потрошувачки
информации
за
остварување на индивидуалните потреби и

на технологијата и развојот на софтвер
преку интернет и комуникациски мрежи;

обезбедување на електронски потсетници
и известувања; Услуги на онлајн социјално

Обезбедување софтвер за користење при

вмрежување; Услуги за верификација на

снимање и уредување фотографии и
снимање и уредување видеа; Давател на

корисници; Услуги за верификација на
идентификација; Услуги за верификација

апликациони услуги (ASP) со софтвер кој
овозможува или олеснува снимање и

на бизнис идентификација

уредување фотографии и снимање и
уредување видеа; Развој на софтвер;

(210) TM 2018/1208

Обезбедување онлајн софтвер; Давател на

(731) НЕТ-БИТ ДОО

апликациони
услуги
(ASP),
имено,
обезбедување, хостирање, управување,

Партизански Одреди бр. 18А, кат 3,
1000, Скопје, MK

развој и одржување апликации, софтвер,
веб страници и бази со податоци во

(540)

со

апликационо

програмски

(220) 29/11/2018
(442) 28/02/2019

областите на безжични комуникации,
пристап до мобилни информации и
далечинско управување со податоци за
безжична достава на содржини до рачни
компјутери,
лап-топови
и
мобилни

(591) сина и бела
(531) 26.11.05;26.11.06;26.11.12

електронски
направи;
Давател
на
апликациони услуги (ASP); Обезбедување

(551) индивидуална
(510, 511)

онлајн олеснувања кои им овозможуваат на
корисниците
да
прикачуваат,

кл. 9
компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски програми [софтвер што може
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да се симнува од интернет]; компјутерски

со

програми,

компјутерски

компјутерски системи заради откривање

оперативни програми, снимени; апликации
за компјутерски софтвери, што можат да се

дефекти;
надгледување
компјутерски
системи заради откривање неовластен

преземат
кл. 35

во

пристап или повреда на податоци;
обновување комјутерски бази на податоци;

бази
на
податоци;
на информации во

компјутерско програмирање; изнајмување
веб [интернет] сервери; услуги за заштита

снимени;

собирање

компјутерските
систематизација
компјутерски

информации

бази

на

податоци;

далечински

врска со
хостирање

одржување податоци во компјутерски бази
на податоци; ажурирање и одржување

чување
надвор

информации во регистри;
услуги
[поддршка
на

зачувување
надворешни

бизнис

надгледување

на компјутери од вируси; советување во

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; ажурирање и

професионално

пристап;

аутсорсинг
бизниси];

консултирање

информатичка

резервни копии
од
мрежата;
податоци;
фирми во

технологија;
сервери;
на податоци
електронско
услуги
областа

на
на

информациските технологии; советодавни

кл. 37 компјутерски хардвер (инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски

услуги од областа
технологија;

хардвер)
кл. 38

на

компјутерската

на

креирање и дизајнирање за други на
индекси на информации засновани на

компјутерски терминали; обезбедување
пристап до бази на податоци; комуникација

Интернет
[услуги
на
информатичка
технологија];консултации за безбедноста

со помош на мрежи со оптички кабли;

на Интернет; консултации за безбедност на

изнајмување
модеми;
изнајмување
телекомуникациска опрема; обезбедување

податоци; електронско нагледување на
податоци за лична идентификација заради

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

откривање кражба на идентитет преку
Интернет; услуги на кодирање податоци;

кориснички
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на услуги];

истражување
советодавни

проток

телекомуникациските

комуникација

на

со

помош

податоци;

и
развој
услуги од

за
други;
областа на
технологии;

кл. 42
софтвер како услуга [ЅааЅ];
изработка на компјутерски програми;

електронско надгледување на користење
кредитни картички заради откривање

осовременување
на
компјутерските
програми;
изнајмување
компјутерски

измами преку Интернет; давање простор за
веб [интернет] страници; обработка во

програми;
програми;

одржување
анализа
на

компјутерски
компјутерски

облак [Cloud computing]

системи;

програмирање

компјутерски

(210) TM 2018/1209

системи;
програми;

умножување
инсталирање

компјутерски
компјутерски

програми
програми

(220) 29/11/2018
(442) 28/02/2019

(731) НЕТ-БИТ ДОО
Партизански Одреди бр. 18А, кат 3,
1000, Скопје, MK

конверзија на компјутерски
и податоци, освен физичка

конверзија; советување за компјутерски
програми; следење компјутерски системи

(540)
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(591) сина и бела
(531) 26.11.10;27.05.17
(551) индивидуална

собирање

компјутерските
систематизација
компјутерски

на

комуникација

надвор

помош

услуги
областа

на
на

Интернет
[услуги
на
информатичка
технологија];консултации за безбедноста
на Интернет; консултации за безбедност на
податоци; електронско нагледување на
податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитет преку

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

Интернет; услуги на кодирање податоци;
истражување
советодавни

кориснички
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа [провајдери на услуги];

и
развој
услуги од

за
други;
областа на

телекомуникациските
технологии;
електронско надгледување на користење

податоци;

кл. 42
софтвер како услуга [ЅааЅ];
изработка на компјутерски програми;
на

податоци;
фирми во

електронско

индекси на информации засновани на

на

изнајмување
модеми;
изнајмување
телекомуникациска опрема; обезбедување

осовременување

мрежата;

на

технологија;
креирање и дизајнирање за други на

со помош на мрежи со оптички кабли;

на

од

копии

сервери;
податоци

информациските технологии; советодавни
услуги од областа на компјутерската

компјутерски терминали; обезбедување
пристап до бази на податоци; комуникација

проток

конверзија на компјутерски
и податоци, освен физичка

зачувување
надворешни

аутсорсинг
бизниси];

консултирање

со

компјутерски
компјутерски

хостирање
чување резервни

кл. 37 компјутерски хардвер (инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски
хардвер)
кл. 38

умножување
инсталирање

на компјутери од вируси; советување во
врска со информатичка технологија;

одржување податоци во компјутерски бази
на податоци; ажурирање и одржување

бизнис

системи;
програми;

компјутерско програмирање; изнајмување
веб [интернет] сервери; услуги за заштита

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; ажурирање и

професионално

компјутерски
компјутерски

обновување комјутерски бази на податоци;

во

податоци;

информации во регистри;
услуги
[поддршка
на

анализа
на
програмирање

системи заради откривање неовластен
пристап или повреда на податоци;

бази
на
податоци;
на информации во
бази

програми;
системи;

компјутерски системи заради откривање
дефекти;
надгледување
компјутерски

компјутерски

информации

компјутерски

програми; следење компјутерски системи
со далечински пристап; надгледување

оперативни програми, снимени; апликации
за компјутерски софтвери, што можат да се
преземат
кл. 35

компјутерски

одржување

конверзија; советување за компјутерски

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

изнајмување

програми;

програми
програми

(510, 511)
кл. 9
компјутерски софтвер, снимен;

програми,

програми;

кредитни картички заради откривање
измами преку Интернет; давање простор за

компјутерските
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веб [интернет] страници; обработка во
облак [Cloud computing]
(210) TM 2018/1213

(220) 30/11/2018

(442) 28/02/2019
(300) 00003319647 21/06/2018 UK
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc.

(591) црвена, бела, сива, црна

251 Little Falls Drive, Suite 100,

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

(531) 26.01.16;27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

Wilmington, DE 19808-1674, US
(740) Друштво за застапување од областа

кинематографски,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

сигнализација,
спасување
и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

за

за

вагање,

(инспекција),
апарати
и

спроведување,
трансформирање,

акумулирање, регулирањеили снимање,
автоматски мачини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или

(551) индивидуална
(510, 511)

жетони, регистар каси, машини за сметање
и опрема за обработка на податоци и

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 37 градежни конструкции, поправки,

тутун за виткање; лулиња за тутун;
производи од тутун; замени за тутун (не за

инсталациски
кл.
38

пури; цигарилос;
запалки за пури;

кл. 42

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари; туби за цигари; филтери за цигари;

уреди
телекомуникации

научни и технолошки услуги и

истражување и
однесуваат
на

цебни апарати за виткање цигари; рачни

планирање кои
истите,
услуги

се
за

индустриски анализи и истражување,
проектирање и развој на компјутерски

машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

хардвер и софтвер

течности за електронски цигари; производи
од тутун наменети за загревање
(210) TM 2018/1215

контрола
настава,

инструменти
вклучување,

MAKE IT LUCKIES

медицински цели);
запалки за цигари;

оптички,

(210) TM 2018/1216

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за консалтинг финансии

(220) 30/11/2018
(442) 28/02/2019

и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје
Бул. Партизански одреди бр. 42-2,

(300)
(731) КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје

Скопје, MK

ул.Перо Наков бр. 1 (управна зграда
ЖАС- I кат), 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери

(540)

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)
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програми; софтвер како ислугс [SaaS];
обработка во облак [Cloud computing]
(210) TM 2018/1218

(591) ладно сина, светло сина, сина,

(220) 03/12/2018

азурно сина, темно сина и темно сива

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа -

(531) 26.01.06;27.05.04
(551) индивидуална

Поликлиника од примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК

(510, 511)
кл. 9
компјутерски софтвер, снимен;

Струмица

компјутерски програми [софтвер што може

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

да
кл.

се
35

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

симнува
од
интернет]
рекламирање; компјутерско

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

рекламирање
преку
интернет
кл. 42
компјутерско програмирање;
изработка на компјутерски програми;
осовременување
на
компјутерските
програми; софтвер како ислугс [SaaS];

(591) црвена, бела, виолетова

обработка во облак [Cloud computing]

(531) 26.11.01;27.05.04

(210) TM 2018/1217

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/12/2018

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може да си симнува од интернет);

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за консалтинг финансии
и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје
Бул. Партизански одреди бр. 42-2,

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

Скопје, MK

софтвер

(740) Адвокатско друштво Апостолска и

кл. 42 изнајмување компјутерски програми;
програмирање
компјутерски
системи;

Партнери

советување за компјутерски
одржување на компјутерски

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

инсталирање
компјутерски
програми
кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми (правни услуги)

Inone
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1219

се

симнува

од

кл. 35
рекламирање;
рекламирање
преку
кл. 42
изработка

Поликлиника од примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК

интернет]
компјутерско
интернет

Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

компјутерско програмирање;
на компјутерски програми;

осовременување

на

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа -

кл. 9
компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски програми [софтвер што може
да

програми;
програми;

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

компјутерските
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софтвер
кл. 42 изнајмување компјутерски програми;

(591) црвена, бела, црна
(531) 26.01.16;26.01.24;27.05.17
(551) индивидуална

да

си

симнува

од

интернет);

одржување

програми;

на

компјутерски

програми;
програми

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа Поликлиника од примарната

софтвер
кл. 42 изнајмување компјутерски програми;
системи;
програми;

одржување на компјутерски
инсталирање
компјутерски

(210) TM 2018/1221

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

програмирање
компјутерски
советување за компјутерски

системи;
програми;

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски
програми (правни услуги)

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може

програмирање
компјутерски
советување за компјутерски

здравствена заштита ЕНДОМАК
Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

инсталирање
компјутерски
програми
кл. 45 издавање лиценци за компјутерски

(540)

програми (правни услуги)
(210) TM 2018/1220

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Приватна здравствена установа -

(591) црвена, бела, сина

Поликлиника од примарната
здравствена заштита ЕНДОМАК

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.01.18;27.05.17

Струмица
ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
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
одржување на компјутерски

(591) црвена, бела, сина

инсталирање
компјутерски
програми
кл. 45 издавање лиценци за компјутерски

(531) 26.01.14;26.01.24;27.05.17
(551) индивидуална

програми (правни услуги)

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може

да

си

симнува

од

програми;
програми;

(210) TM 2018/1222

интернет);

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Victoria's Secret Stores Brand

апликации за компјутерски софтвери, што
можат да се преземат; компјутерски

Management, Inc.
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Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio

корист

43068, US

потрошувачите соодветно да ги гледаат и

на

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

купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз
и продажба на големо и мало со: хартија,

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

картон и производите што не се опфатени
со другите класи; печатени работи;

(540)

книговезнички
канцелариски
канцелариска

други,

овозможувајќи

матреијал; фотографии;
материјали; лепила за
или

куќна

употреб,

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен

(531) 27.05.02;27.05.17
(551) индивидуална

апарати);
пластични
материјали
за
пакување (што не се вклучени во другите

(510, 511)
кл. 9 очила и додатоци, очила за сонце,
футроли за очила, рамки за очила, кутии и

класи);

печатарски

букви;

клишиња;

футроли за контактни леќи

облека, обувки и капи, бебешки комплети;
игри, играчки; предмети за гимнастика и

(210) TM 2018/1223

спорт што не опфатени со другите клаи;
украси за елки

(220) 03/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Кузмановиќ Марија and Арсова

(210) TM 2018/1224

Величе
ул. Димче Мирчев бр. 20/1-13, 1000,

(220) 04/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Т.Д. ГЕОПРОМ - Мирослав ДООЕЛ
Скопје

Скопје, MK and ул. Иван Аговски бр.
4а/10, 1000, Скопје, MK

ул. „Христо Татарчев“ 17/2 бр. 2, 1000,
Скопје, MK

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

(540)

(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25

(591) црна, бела, жолта, сина, црвена

облека, обувки и капи, бебешки

комплети
кл. 28

игри,

играчки;

предмети

(531) 03.01.01;03.01.24;27.05.02
(551) индивидуална

за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

гимнастика и спорт што не опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 35 рекламирање, водење на работење;
управување со работата, групирање во

(210) TM 2018/1225

(220) 04/12/2018
(442) 28/02/2019
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(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKISEHIR, TR
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(531) 06.01.02;26.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 замрзнување храна; чадење храна;
конзервирање
храна
и
пијалоци
кл. 43

пансиони]; кафетерии [експрес ресторани];
летувалишта;
мотели;
обезбедување

(591) бела, црна, црвена и сина
(531) 26.11.25;26.13.25;27.05.24

објекти
за
кампување;
пансиони;
резервирање за привремено сместување;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

резервирање
пансиони;
резервирање
хотели; рецепциски услуги за привремено

30

сместување

бисквити;чоколади;слатки;крекери;наполит
анки;торти;тартови;десерти,
имено

[управување

со

пристигнување и заминување]; хотели;
служење храна и пијалоци; ресторани;

слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада, мус десерти,

ресторани
кафетерии

замрзнати десерти;сладоледи;мраз што се

со
[експрес

самопослужување;
ресторани]; вагон

ресторани

јаде
(210) TM 2018/1226

бироа за сместување [хотели,

(210) TM 2018/1227

(220) 03/12/2018

(220) 30/11/2018

(442) 28/02/2019
(731) Kia Motors Corporation

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и
угостителство АГРО МАРИОВО увоз-

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

извоз ДООЕЛ с. Виотoлиштe

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

, Прилеп, MK
(740) Адвокатско друштво Димитровски

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,
Битола

(540)

(540)

Kia UVO Connected GmbH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,
електронски пренос на говорни пораки и
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податоци;телематско

испраќање

на

информации во областа на комуникациски

TISINON

услуги во возила за безжична навигација и
следење
на
возила;информациски,

(551) индивидуална

советодавни и консултантски услуги кои се
однесуваат на сето горенаведено

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2018/1228

(210) TM 2018/1230

(220) 04/12/2018

(220) 04/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Kia Motors Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul , KR

(442) 28/02/2019
(731) Instagram, LLC
1601 Willow Road, Menlo Park, California

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

94025, US

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Скопје
(540)

(540)

(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,
електронски пренос на говорни пораки и
податоци;телематско

испраќање

(591) жолта, бела, портокалова, розова,

на

виолетова, црвена и сина
(531) 21.03.21;26.05.08;26.05.12

информации во областа на комуникациски
услуги во возила за безжична навигација и

(551) индивидуална

следење
на
возила;информациски,
советодавни и консултантски услуги кои се

(510, 511)
кл. 9 Компјутерски хардвер; Компјутерски

однесуваат на сето горенаведено
(210) TM 2018/1229

софтвер за социјално вмрежување и
интеракција со онлајн заедниците; Алатки

(220) 04/12/2018

за развој на компјутерски софтвер;
Компјутерски софтвер за употреба како

(442) 28/02/2019
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

апликациски програмски интерфејс (API);

A.S.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

Апликациски програмски интерфејс (API) за
употреба во изградбата на софтверски

No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

апликации;
Апликациски
програмски
интерфејс (API) за компјутерски софтвер

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

кој ги олеснува онлајн услугите за
социјално вмрежување и за пронаоѓање,

(540)
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испраќање

(поставување),

пристап

управување

и

преземање,

со

комуникација и социјално вмрежување;

податоци;

Компјутерски

софтвер

кој

овозможува

Компјутерски софтвер за создавање,
управување и интеракција со онлајн

развој, проценка, тестирање и одржување
на мобилни софтверски апликации за

заедницата;
создавање,

софтвер за
испраќање

преносливи електронски комуникациски
уреди, имено, мобилни телефони, паметни

(поставување), преземање, пристапување,
гледање,
објавување,
прикажување,

телефони, рачни компјутери и компјутерски
таблети; Компјутерски софтвер, имено,

означување, блогирање, проследување,

интерпретативен интерфејс за олеснување

поврзување,
покажување

прибелешки,
коментирање,

на интеракцијата меѓу луѓето и машините;
Компјутерски софтвер свесен за локација,

вметнување, пренесување и споделување
или на друг начин обезбедување

компјутерски
софтвер
и
мобилен
апликациски софтвер, кој може да се

електронски медиуми или информации
преку компјутер, интернет и комуникациски

преземе
(симне),
за
пребарување,
одредување и споделување на локации;

мрежи;

Компјутерски

Компјутерски
уредување,

правење
чувства,

Компјутерски

софтвер

за

софтвер

за

безжична

модифицирање и овозможување пренос на
слики, аудио, аудио визуелни и видео

испорака на содржини, податоци и
информации; Компјутерски софтвер за да

содржини и податоци; Компјутерски
софтвер за модифицирање фотографии,

се овозможи пристапување, прикажување,
уредување, поврзување, споделување и на

слики и аудио, видео и аудио-визуелни
содржини со фотографски филтри и

друг начин обезбедување на електронски
медиуми и информации преку интернет и

ефекти на аугментирана реалност (AR),

комуникациски

имено, графика, анимации, текст, цртежи,
гео-ознаки,
метаподаточни
ознаки,

софтвер,
имено,
апликација
која
обезбедува функционалности за социјално

хиперлинкови; Компјутерски софтвер за
собирање,
управување,
уредување,

вмрежување;
компјутерски

организирање, модифицирање, пренос,
споделување и складирање на податоци и

апликациски софтвер, кој може да се
преземе
(симне),
за
создавање,

информации; Компјутерски софтвер за

управување и пристапување до групи во

испраќање и примање електронски пораки,
предупредувања,
известувања
и

рамките
на
виртуелните
заедници;
Компјутерски софтвер, кој може да се

потсетници;
пребарувач;

за
за

преземе (симне), за гледање и интеракција
со извор на слики, аудио, аудио-визуелни и

употреба во создавање, управување,
мерење и ширење реклами за други;

видео содржини и придружни (поврзани)
текстови
и
податоци;
Компјутерски

Рекламен сервер, имено, компјутерски

софтвер, кој може да се преземе (симне),

сервер за складирање реклами и
доставување реклами до веб-страниците;

за пронаоѓање содржини и издавачи на
содржини, како и за претплата на

Софтвер за аугментирана реалност;
Компјутерски софтвер за интегрирање на

содржина; Софтвер за создавање и
управување со профили и кориснички

електронски податоци со средини од
реалниот свет за целите на забава,

сметки
на
социјалните
медиуми;
Интерактивна фото и видео опрема, имено,

Компјутерски
Компјутерски

софтвер
софтвер
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киосци

за

снимање,

испраќање

онлајн

простор

за

поврзување

на

(поставување), уредување, печатење и

продавачите со купувачите; Рекламирање,

споделување на дигитални слики и видеа;
Софтвер кој им овозможува на поединците,

маркетинг и промовирање на стоки и услуги
на другите преку обезбедување на фото и

групите, компаниите и брендовите да
создаваат и одржуваат онлајн присуство за

видео опрема на специјални настани;
Обезбедување на онлајн простор за видео

маркетинг
цели;
Софтвер
за
рекламаторите да комуницираат и да

проследување (стриминг) во живо на
промотивни настани; Организирање и

имаат интеракција со онлајн заедниците;

одржување на специјални настани за

Софтвер
за
мултимедијална

комерцијални, промотивни и рекламни
цели; Обезбедување на онлајн деловни

Компјутерски
софтвер за

проследување
на
забавна
содржина;
софтвер;
испраќање

Компјутерски
и примање

директориуми со бизнисите, производите и
услугите
на
другите

електронски пораки, графика, слики, аудио
и аудио визуелна содржина преку

кл. 38 Услуги на споделување фотографии
и споделување видеа, имено, електронски

компјутер,

комуникациски

пренос на дигитални фото-датотеки, видеа

мрежи; Компјутерски софтвер за обработка
на слики, графика, аудио, видео и текст;

интернет

и
аудио-визуелни
содржини
помеѓу
интернет корисниците; Телекомуникации;

Софтвер
за
размена
на
пораки
кл. 35 Маркетинг, рекламни и промотивни

Обезбедување пристап до компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци;

услуги,
имено,
обезбедување
на
информации во врска со попусти, купони,

Телекомуникациски
услуги,
имено,
електронски пренос на податоци, пораки,

рабати,

до

графика, фотографии, слики, аудио, видео,

малопродажните веб-страници на другите,
како и специјални понуди за стоките и

аудио-визуелна содржина и инфомации;
Обезбедување
онлајн
форуми
за

услугите на другите; Обезбедување на
услуги за пазарно истражување и

комуникација, имено, пренос на теми од
општ интерес; Обезбедување онлајн

информации; Промовирање на стоки и
услуги на другите преку интернет и

комуникациски линкови кои ги пренесуваат
корисниците на мобилни уреди и

комуникациски мрежи; деловни и рекламни

корисниците на интернет на други локални

услуги, имено, медиумско планирање и
медиумско купување за другите; деловни и

и глобални онлајн локации; Олеснување
пристап до веб-страници на трети лица или

рекламни услуги, имено, рекламни услуги
за следење на ефикасноста на рекламите,

до други електронски содржини на трети
лица преку универзално најавување;

за управување, дистрибуирање и служење
реклами, за анализирање на рекламни

Обезбедување онлајн виртуелни соби за
разговор, услуги за инстантна размена на

податоци, за известување на рекламни

пораки, и електронски огласни табли;

податоци,
и
ефикасноста

за
оптимизирање
на
на
рекламирањето;

Услуги за аудио, текстуално и видео
емитување преку интернет и други

консултантски услуги во областите на
рекламирањето и маркетингот, имено,

комуникациски
мрежи;
обезбедување
пристап до компјутерски бази на податоци

прилагодување на рекламните и маркетинг
напори на другите; Обезбедување на

во областите на социјално вмрежување и
социјално запознавање и дружење; Услуги

ваучери,

и

линкови
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на

рамноправно

(peer-to-peer)

проследување

(стриминг)

живо

имено, електронски пренос на дигитални
фото-датотеки, графика и аудио содржина

изложби и конференции во живо во
областите на културата, забавата и

помеѓу
интернет
корисниците;
Телекомуникациски и рамноправни (peer-

социјалното вмрежување за неделовни и
некомерцијални
цели;
обезбедување

to-peer) мрежни компјутерски услуги,
имено, електронски пренос на слики,

забавни
индекси

аудио-визуелна

информации,

видео

содржина,

Организирање

на

забавни

и

настани;

во

споделување на фотографии и податоци,

на

информации од пребарливи
и бази на податоци со
вклучувајќи

текст,

фотографии, видеа, податоци, текст,
пораки, реклами, медиумско рекламирање,

електронски документи, бази на податоци,
графика, фотографски слики и аудио

комуникации
и
информации;
Проследување (стриминг) и проследување

визуелни информации, преку интернет и
комуникациски
мрежи;
Забавни
и

(стриминг) во живо на видео, аудиовизуелна и интерактивна аудио-визуелна

образовни услуги, имено, обезбедување на
филмови, телевизиски емисии, веб-

содржина

интернет

емисии, аудиовизуелни, и мултимедијални

за забава, имено,
онлајн форуми за

дела, кои не можат да се преземат
(симнат),
преку
интернет,
како
и

преку

кл. 41
Услуги
обезбедување на

ширење на содржини, податоци и
информации за целите на забавата и

информации,
прегледи
препораки
во
врска

социјалното и деловно вмрежување;
Услуги за забава, имено, обезбедување

телевизиски
емисии,
веб-емисии,
аудиовизуелни, и мултимедијални дела

пристап до интерактивни електронски и

кл.

онлајн бази на податоци на кориснички
дефинирани содржини, содржини од трети

создавање
виртуелни
заедници
за
регистрираните корисници да организираат

лица, фотографии, видео, аудио, визуелни
и аудио-визуелни материјали во областа на

групи,
состаноци,
и
настани,
да
учествуваат во дискусиите и да се вклучат

општ интерес; Услуги за фото споделување
и
видео
споделување;
Услуги
за

во социјално, деловно и заедничко
вмрежување; Компјутерски услуги, имено,

електронско издавање за други; онлајн

хостирање на онлајн веб простор за

списанија, имено, веб-блогови (блогови) со
кориснички
дефинирана
содржина;

другите за организирање и одржување
состаноци,
настани
и
интерактивни

Обезбедување
на
компјутерски,
електронски и онлајн бази на податоци во

дискусии преку интернет и комуникациски
мрежи; Компјутерски услуги во вид на

областа на забавата; Издавачки услуги,
имено,
издавање
на
електронски

прилагодени електронски лични и групни
профили или веб-страници со кориснички

публикации за другите; Изнајмување на

дефинирани или одредени информации,

фотографски и видеографски киосци за
снимање,
испраќање
(поставување),

вклучувајќи, аудио, видео, слики, текст,
содржина, и податоци; Компјутерски

уредување и споделување на слики и
видеа;
Услуги
за
забава,
имено,

услуги, имено, обезбедување пребарувачи
за добивање на податоци преку интернет и

обезбедување
онлајн
простор
за
проследување забавна содржина и видео

комуникациски мрежи; Обезбедување на
онлајн простор со технологија што им
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овозможува на онлајн корисниците да

искуства и податоци од аугментирана

создаваат лични профили со информации

реалност; обезбедување на привремена

за социјално и деловно вмрежување, да ги
пренесуваат и споделуваат таквите

употреба на компјутерски софтвер, што не
може да се преземе (симне), кој

информации во повеќе онлајн простори за
да се вклучат во социјално вмрежување, и

овозможува развој, проценка, тестирање и
одржување на мобилни софтверски

да управуваат со нивните сметки за
социјално вмрежување; Обезбедување на

апликации за преносни компјутерски уреди,
имено, мобилни телефони, паметни

привремена употреба на софтвер, кој не

телефони, рачни компјутери и компјутерски

може да се преземе (симне), за социјално
вмрежување,
создавање
виртуелна

таблети; Обезбедување на привремена
употреба на софтвер, кој не може да се

заедница, и пренос на аудио, видео, слики,
текст, содржина, и податоци; услуги на

преземе (симне), за обработка на
електронски плаќања; Обезбедување на

апликациски сервер провајдер (ASP /
снабдувач на услуги за апликации), имено,

софтвер со апликациски програмски
интерфејс (API) за употреба во електронска

хостирање на компјутерски софтверски

размена на пораки и пренос на аудио,

апликации за другите; услуги на софтвер
како услуга (SAAS) со софтвер за

видео, слики, текст, содржини и податоци;
Обезбедување на привремена употреба на

испраќање и примање електронски пораки,
известување
и
предупредувања;

софтвер, кој не може да се преземе
(симне), за електронска размена на пораки;

Обезбедување на привремена употреба на
онлајн софтвер, што не може да се преземе

услуги на мапирање (пресликување);
Обезбедување на привремен пристап до

(симне), за употреба при дизајнирање,

компјутерски софтвер, кој не може да се

управување,
мерење,
анализирање,
ширење и служење реклами на други;

преземе (симне), за услуги на мапирање
(пресликување);
Апликациски
сервер

Провајдер
купување

онлајн
имено,

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за
апликации) со софтвер за услуги на

обезбедување на софтверски програми,
што не можат да се преземат (симнат), за

мапирање (пресликување); Обезбедување
на привремена употреба на компјутерски

да дозволат купувачите и продавачите на

софтвер, кој не може да се преземе

онлајн реклами да купуваат и продават
рекламен инвентар; Апликациски сервер

(симне), за споделување и прикажување на
локацијата на корисникот, планирање

провајдер (ASP / снабдувач на услуги за
апликации) со софтвер за употреба при

активности со други корисници и давање
препораки; Апликациски сервер провајдер

купување,
продавање,
управување,
следење,

дизајнирање,
вреднување,

(ASP / снабдувач на услуги за апликации)
со софтвер за да се овозможи или олесни

оптимизирање,

таргетирање,

споделувањето

на платформа за
на
реклами,

и

прикажувањето

на

анализирање, испорака и известување на
онлајн
рекламирање
и
маркетинг;

локацијата на корисникот, планирањето
активности со други корисници и давањето

Обезбедување на онлајн простори што им
дава на корисниците можност да испраќаат

препораки; Обезбедување на привремена
употреба на компјутерски софтвер, кој не

(поставуваат),
модифицираат
и
споделуваат
содржини,
информации,

може да се преземе (симне), за социјално
мапирање и мапирање на дестинација;
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Апликациски сервер провајдер (ASP /

визуелна

снабдувач на услуги за апликации) со

метаподаточни

софтвер за да се овозможи или олесни
социјалното мапирање и мапирањето на

сервер провајдер (ASP / снабдувач на
услуги за апликации) со софтвер за

дестинација;
Обезбедување
на
привремена употреба на компјутерски

социјално вмрежување, управување со
содржини за социјално вмрежување,

софтвер свесен за локација, кој не може да
се преземе (симне), за пребарување,

создавање виртуелна заедница, и пренос
на слики, аудио-визуелна и видео

одредување и споделување на локацијата

содржина, фотографии, видеа, податоци,

на стоките, услугите и настаните од
интерес; Апликациски сервер провајдер

текст, пораки, реклами, комуникација и
информации за медиумско рекламирање;

(ASP / снабдувач на услуги за апликации)
со компјутерски софтвер свесен за

Апликациски сервер провајдер (ASP /
снабдувач на услуги за апликации) со

локација за пребарување, одредување и
споделување на локацијата на стоките,

апликациски програмски интерфејс (API) кој
ги олеснува онлајн услугите за социјално

услугите

и

настаните

од

содржина
ознаки;

употребувајќи
Апликациски

интерес;

вмрежување, развивање на софтверски

платформа како услуга (PAAS) со
компјутерски софтверски платформи за

апликации; платформа како услуга (PAAS)
со компјутерски софтверски платформи за

употреба при купување и ширење реклами;
Обезбедување на привремена употреба на

социјално вмрежување, управување со
содржини за социјално вмрежување,

софтвер, кој не може да се преземе
(симне), за модифицирање, фотографии,

создавање виртуелна заедница, и пренос
на слики, аудио-визуелна и видео

слики и аудио, видео, и адуио-видео

содржина, фотографии, видеа, податоци,

содржини со фотографски филтри и
ефекти на аугментирана реалност (AR),

текст, пораки, реклами, комуникација и
информации за медиумско рекламирање;

имено графика, анимации, текст, цртежи,
гео-ознаки,
метаподаточни
ознаки,

Изнајмување на компјутерски софтвер што
им дава на корисниците можност да

хиперлинкови;
Обезбедување
на
привремена употреба на софтвер, кој не

испраќаат (поставуваат), уредуваат, и
споделуваат слики, видеа и аудио-

може да се преземе (симне), за гледање и

визуелна содржина; Компјутерски услуги,

интеракција со извор на електронски
медиуми, имено, слики, аудио-визуелни и

имено, надгледување на онлајн кориснички
дефинирани содржини и реклами и

видео содржини, проследување на видео
во живо, коментари, реклами, вести и

создавање на социјални медиумски
канали; Обезбедување на привремена

интернет линкови; Обезбедување на
привремена употреба на компјутерски

употреба на софтвер, кој не може да се
преземе (симне), за фотографирање и

софтвер, кој не може да се преземе

снимање аудио, аудио-визуелни и видео

(симне), за пронаоѓање содржини и
издавачи на содржини, како и за претплата

содржини; Обезбедување на привремена
употреба на софтвер, кој не може да се

на
содржина;
Обезбедување
на
привремена употреба на софтвер, кој не

преземе
(симне),
за
испраќање
(поставување), преземање (симнување),

може да се преземе (симне), за
организирање слики, видео, и аудио-

архивирање, овозможувајќи пренос на, и
споделување на слики, аудио-визиелни и
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видео содржини и придружни (поврзани)

услуга

текстови и податоци; Обезбедување на

идентификација

за

верификација

привремена употреба на софтвер, кој не
може да се преземе (симне), за

(210) TM 2018/1231

на

деловна

(220) 04/12/2018

проследување на мултимедијална забавна
содржина; Обезбедување на привремена

(731) Instagram, LLC

употреба на софтвер, кој не може да се
преземе (симне), за создавање и

1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US

одржување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

на

онлајн

присуство

(442) 28/02/2019

за

поединци, групи, компании и брендови;
Обезбедување на привремена употреба на

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

софтвер, кој не може да се преземе
(симне),
за
рекламаторите
да

(540)

комуницираат и имаат интеракција со
онлајн заедниците; Обезбедување на
привремена

употреба

на

компјутерски

софтвер, кој не може да се преземе
(симне), за употреба при фотографирање и
уредување на фотографиите, како и
снимање
и
уредување
на
видеа;
Апликациски сервер провајдер (ASP /
снабдувач на услуги за апликации) со
софтвер за да се овозможи или олесни

(531) 21.03.21;26.05.08;26.05.12

фотографирањето и уредувањето на
фотографиите, како и снимањето и

(551) индивидуална
(510, 511)

уредувањето на видеа; Развој на
компјутерски софтвер; Обезбедување на

кл. 9 Компјутерски хардвер; Компјутерски
софтвер за социјално вмрежување и
интеракција со онлајн заедниците; Алатки

онлајн софтвер кој не може да се преземе
(симне); Апликациски сервер провајдер

за развој на компјутерски софтвер;
Компјутерски софтвер за употреба како

(ASP / снабдувач на услуги за апликации);
Обезбедување на онлајн простори што им
дава на корисниците можност да испраќаат

апликациски програмски интерфејс (API);
Апликациски програмски интерфејс (API) за

(поставуваат),
модифицираат
или
споделуваат аудио, видео, фотографски

употреба во изградбата на софтверски
апликации;
Апликациски
програмски
интерфејс (API) за компјутерски софтвер

слики, текст, графика и податоци
кл. 45 Услуги на социјално запознавање и

кој ги олеснува онлајн услугите за
социјално вмрежување и за пронаоѓање,

вмрежување и дружење; Обезбедување на
пристап до компјутерски бази на податоци
и онлајн пребарливи бази на податоци во

испраќање (поставување), преземање,
пристап и управување со податоци;

областите на социјалното вмрежување,
социјалното запознавање и дружење;

Компјутерски
управување
заедницата;

Услуги на онлајн социјално вмрежување;

создавање,
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(поставување), преземање, пристапување,

телефони, рачни компјутери и компјутерски

гледање,

прикажување,

таблети; Компјутерски софтвер, имено,

означување, блогирање, проследување,
поврзување,
правење
прибелешки,

интерпретативен интерфејс за олеснување
на интеракцијата меѓу луѓето и машините;

покажување
чувства,
коментирање,
вметнување, пренесување и споделување

Компјутерски софтвер свесен за локација,
компјутерски
софтвер
и
мобилен

или на друг начин обезбедување
електронски медиуми или информации

апликациски софтвер, кој може да се
преземе
(симне),
за
пребарување,

преку компјутер, интернет и комуникациски

одредување и споделување на локации;

мрежи;
Компјутерски
софтвер
за
модифицирање и овозможување пренос на

Компјутерски
испорака на

слики, аудио, аудио визуелни и видео
содржини и податоци; Компјутерски

информации; Компјутерски софтвер за да
се овозможи пристапување, прикажување,

софтвер за модифицирање фотографии,
слики и аудио, видео и аудио-визуелни

уредување, поврзување, споделување и на
друг начин обезбедување на електронски

содржини

објавување,

со

фотографски

филтри

софтвер
за
безжична
содржини, податоци и

и

медиуми и информации преку интернет и

ефекти на аугментирана реалност (AR),
имено, графика, анимации, текст, цртежи,

комуникациски
мрежи;
Компјутерски
софтвер,
имено,
апликација
која

гео-ознаки,
метаподаточни
ознаки,
хиперлинкови; Компјутерски софтвер за

обезбедува функционалности за социјално
вмрежување;
Компјутерски
софтвер,

собирање,
управување,
уредување,
организирање, модифицирање, пренос,

компјутерски
софтвер
и
мобилен
апликациски софтвер, кој може да се

споделување и складирање на податоци и

преземе

информации; Компјутерски софтвер за
испраќање и примање електронски пораки,

управување и пристапување до групи во
рамките
на
виртуелните
заедници;

предупредувања,
известувања
потсетници; Компјутерски софтвер

и
за

Компјутерски софтвер, кој може да се
преземе (симне), за гледање и интеракција

пребарувач; Компјутерски софтвер за
употреба во создавање, управување,

со извор на слики, аудио, аудио-визуелни и
видео содржини и придружни (поврзани)

мерење и ширење реклами за други;

текстови

Рекламен сервер, имено, компјутерски
сервер за складирање реклами и

софтвер, кој може да се преземе (симне),
за пронаоѓање содржини и издавачи на

доставување реклами до веб-страниците;
Софтвер за аугментирана реалност;

содржини,
содржина;

Компјутерски софтвер за интегрирање на
електронски податоци со средини од

управување со профили и кориснички
сметки
на
социјалните
медиуми;

реалниот свет за целите на забава,

Интерактивна фото и видео опрема, имено,

комуникација и социјално вмрежување;
Компјутерски софтвер кој овозможува

киосци
за
снимање,
испраќање
(поставување), уредување, печатење и

развој, проценка, тестирање и одржување
на мобилни софтверски апликации за

споделување на дигитални слики и видеа;
Софтвер кој им овозможува на поединците,

преносливи електронски комуникациски
уреди, имено, мобилни телефони, паметни

групите, компаниите и брендовите да
создаваат и одржуваат онлајн присуство за
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маркетинг

цели;

Софтвер

за

проследување

(стриминг)

живо

имаат интеракција со онлајн заедниците;
Софтвер
за
проследување
на

одржување на специјални настани за
комерцијални, промотивни и рекламни

мултимедијална
забавна
содржина;
Компјутерски
софтвер;
Компјутерски

цели; Обезбедување на онлајн деловни
директориуми со бизнисите, производите и

софтвер за испраќање и примање
електронски пораки, графика, слики, аудио

услугите
на
другите
кл. 38 Услуги на споделување фотографии

и

преку

и споделување видеа, имено, електронски

компјутер, интернет и комуникациски
мрежи; Компјутерски софтвер за обработка

пренос на дигитални фото-датотеки, видеа
и
аудио-визуелни
содржини
помеѓу

на слики, графика, аудио, видео и текст;
Софтвер
за
размена
на
пораки

интернет корисниците; Телекомуникации;
Обезбедување пристап до компјутерски,

кл. 35 Маркетинг, рекламни и промотивни
услуги,
имено,
обезбедување
на

електронски и онлајн бази на податоци;
Телекомуникациски
услуги,
имено,

информации во врска со попусти, купони,

електронски пренос на податоци, пораки,

рабати,
ваучери,
линкови
до
малопродажните веб-страници на другите,

графика, фотографии, слики, аудио, видео,
аудио-визуелна содржина и инфомации;

како и специјални понуди за стоките и
услугите на другите; Обезбедување на

Обезбедување
онлајн
форуми
за
комуникација, имено, пренос на теми од

услуги за пазарно истражување и
информации; Промовирање на стоки и

општ интерес; Обезбедување онлајн
комуникациски линкови кои ги пренесуваат

услуги

корисниците

на

визуелна

другите

содржина

преку

интернет

и

на

Организирање

на

промотивни

аудио

настани;

во

рекламаторите да комуницираат и да

мобилни

уреди

и

и

комуникациски мрежи; деловни и рекламни
услуги, имено, медиумско планирање и

корисниците на интернет на други локални
и глобални онлајн локации; Олеснување

медиумско купување за другите; деловни и
рекламни услуги, имено, рекламни услуги

пристап до веб-страници на трети лица или
до други електронски содржини на трети

за следење на ефикасноста на рекламите,
за управување, дистрибуирање и служење

лица преку универзално најавување;
Обезбедување онлајн виртуелни соби за

реклами, за анализирање на рекламни

разговор, услуги за инстантна размена на

податоци, за известување на рекламни
податоци,
и
за
оптимизирање
на

пораки, и електронски огласни табли;
Услуги за аудио, текстуално и видео

ефикасноста
на
рекламирањето;
консултантски услуги во областите на

емитување преку интернет и други
комуникациски
мрежи;
обезбедување

рекламирањето и маркетингот, имено,
прилагодување на рекламните и маркетинг

пристап до компјутерски бази на податоци
во областите на социјално вмрежување и

напори на другите; Обезбедување на

социјално запознавање и дружење; Услуги

онлајн простор за поврзување на
продавачите со купувачите; Рекламирање,

на
рамноправно
(peer-to-peer)
споделување на фотографии и податоци,

маркетинг и промовирање на стоки и услуги
на другите преку обезбедување на фото и

имено, електронски пренос на дигитални
фото-датотеки, графика и аудио содржина

видео опрема на специјални настани;
Обезбедување на онлајн простор за видео

помеѓу
интернет
корисниците;
Телекомуникациски и рамноправни (peer-
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мрежни

to-peer)
имено,

компјутерски

електронски

пренос

на

услуги,

забавни

информации

слики,

индекси

и

бази

на

од

пребарливи

податоци

со

аудио-визуелна
и
видео
содржина,
фотографии, видеа, податоци, текст,

информации,
вклучувајќи
текст,
електронски документи, бази на податоци,

пораки, реклами, медиумско рекламирање,
комуникации
и
информации;

графика, фотографски слики и аудио
визуелни информации, преку интернет и

Проследување (стриминг) и проследување
(стриминг) во живо на видео, аудио-

комуникациски
мрежи;
Забавни
и
образовни услуги, имено, обезбедување на

визуелна и интерактивна аудио-визуелна

филмови,

содржина
кл. 41

емисии, аудиовизуелни, и мултимедијални
дела, кои не можат да се преземат

преку
интернет
Услуги за забава, имено,

телевизиски

емисии,

веб-

обезбедување на онлајн форуми за
ширење на содржини, податоци и

(симнат),
преку
интернет,
како
информации,
прегледи
(критики),

информации за целите на забавата и
социјалното и деловно вмрежување;

препораки
во
врска
телевизиски
емисии,

Услуги за забава, имено, обезбедување

аудиовизуелни, и мултимедијални дела

пристап до интерактивни електронски и
онлајн бази на податоци на кориснички

кл. 42
Компјутерски
создавање
виртуелни

дефинирани содржини, содржини од трети
лица, фотографии, видео, аудио, визуелни

регистрираните корисници да организираат
групи,
состаноци,
и
настани,
да

и аудио-визуелни материјали во областа на
општ интерес; Услуги за фото споделување

учествуваат во дискусиите и да се вклучат
во социјално, деловно и заедничко

и

за

вмрежување; Компјутерски услуги, имено,

електронско издавање за други; онлајн
списанија, имено, веб-блогови (блогови) со

хостирање на онлајн веб простор за
другите за организирање и одржување

кориснички
дефинирана
содржина;
Обезбедување
на
компјутерски,

состаноци,
настани
и
интерактивни
дискусии преку интернет и комуникациски

електронски и онлајн бази на податоци во
областа на забавата; Издавачки услуги,

мрежи; Компјутерски услуги во вид на
прилагодени електронски лични и групни

имено,

електронски

профили или веб-страници со кориснички

публикации за другите; Изнајмување на
фотографски и видеографски киосци за

дефинирани или одредени информации,
вклучувајќи, аудио, видео, слики, текст,

снимање,
испраќање
(поставување),
уредување и споделување на слики и

содржина, и податоци; Компјутерски
услуги, имено, обезбедување пребарувачи

видеа;
Услуги
за
забава,
имено,
обезбедување
онлајн
простор
за

за добивање на податоци преку интернет и
комуникациски мрежи; Обезбедување на

проследување забавна содржина и видео

онлајн простор со технологија што им

проследување (стриминг) во живо
забавни
настани;
Организирање

на
на

овозможува на онлајн корисниците да
создаваат лични профили со информации

изложби и конференции во живо во
областите на културата, забавата и

за социјално и деловно вмрежување, да ги
пренесуваат и споделуваат таквите

социјалното вмрежување за неделовни и
некомерцијални
цели;
обезбедување

информации во повеќе онлајн простори за
да се вклучат во социјално вмрежување, и

видео

споделување;

издавање

на

Услуги
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да управуваат со нивните сметки за

апликации за преносни компјутерски уреди,

социјално вмрежување; Обезбедување на

имено,

привремена употреба на софтвер, кој не
може да се преземе (симне), за социјално

телефони, рачни компјутери и компјутерски
таблети; Обезбедување на привремена

вмрежување,
создавање
виртуелна
заедница, и пренос на аудио, видео, слики,

употреба на софтвер, кој не може да се
преземе (симне), за обработка на

текст, содржина, и податоци; услуги на
апликациски сервер провајдер (ASP /

електронски плаќања; Обезбедување на
софтвер со апликациски програмски

снабдувач на услуги за апликации), имено,

интерфејс (API) за употреба во електронска

хостирање на компјутерски софтверски
апликации за другите; услуги на софтвер

размена на пораки и пренос на аудио,
видео, слики, текст, содржини и податоци;

како услуга (SAAS) со софтвер за
испраќање и примање електронски пораки,

Обезбедување на привремена употреба на
софтвер, кој не може да се преземе

известување
и
предупредувања;
Обезбедување на привремена употреба на

(симне), за електронска размена на пораки;
услуги на мапирање (пресликување);

онлајн софтвер, што не може да се преземе

Обезбедување на привремен пристап до

(симне), за употреба при дизајнирање,
управување,
мерење,
анализирање,

компјутерски софтвер, кој не може да се
преземе (симне), за услуги на мапирање

ширење и служење реклами на други;
Провајдер на платформа за онлајн

(пресликување);
Апликациски
сервер
провајдер (ASP / снабдувач на услуги за

купување
на
реклами,
имено,
обезбедување на софтверски програми,

апликации) со софтвер за услуги на
мапирање (пресликување); Обезбедување

што не можат да се преземат (симнат), за

на привремена употреба на компјутерски

да дозволат купувачите и продавачите на
онлајн реклами да купуваат и продават

софтвер, кој не може да се преземе
(симне), за споделување и прикажување на

рекламен инвентар; Апликациски сервер
провајдер (ASP / снабдувач на услуги за

локацијата на корисникот, планирање
активности со други корисници и давање

апликации) со софтвер за употреба при
купување,
продавање,
дизајнирање,

препораки; Апликациски сервер провајдер
(ASP / снабдувач на услуги за апликации)

управување,

вреднување,

со софтвер за да се овозможи или олесни

оптимизирање,
таргетирање,
анализирање, испорака и известување на

споделувањето и прикажувањето на
локацијата на корисникот, планирањето

онлајн
рекламирање
и
маркетинг;
Обезбедување на онлајн простори што им

активности со други корисници и давањето
препораки; Обезбедување на привремена

дава на корисниците можност да испраќаат
(поставуваат),
модифицираат
и

употреба на компјутерски софтвер, кој не
може да се преземе (симне), за социјално

споделуваат

информации,

мапирање и мапирање на дестинација;

искуства и податоци од аугментирана
реалност; обезбедување на привремена

Апликациски сервер провајдер (ASP /
снабдувач на услуги за апликации) со

употреба на компјутерски софтвер, што не
може да се преземе (симне), кој

софтвер за да се овозможи или олесни
социјалното мапирање и мапирањето на

овозможува развој, проценка, тестирање и
одржување на мобилни софтверски

дестинација;
Обезбедување
на
привремена употреба на компјутерски

следење,

содржини,
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софтвер свесен за локација, кој не може да

создавање виртуелна заедница, и пренос

се преземе (симне), за пребарување,

на

одредување и споделување на локацијата
на стоките, услугите и настаните од

содржина, фотографии, видеа, податоци,
текст, пораки, реклами, комуникација и

интерес; Апликациски сервер провајдер
(ASP / снабдувач на услуги за апликации)

информации за медиумско рекламирање;
Апликациски сервер провајдер (ASP /

со компјутерски софтвер свесен за
локација за пребарување, одредување и

снабдувач на услуги за апликации) со
апликациски програмски интерфејс (API) кој

споделување на локацијата на стоките,

ги олеснува онлајн услугите за социјално

услугите и настаните од интерес;
платформа како услуга (PAAS) со

вмрежување, развивање на софтверски
апликации; платформа како услуга (PAAS)

компјутерски софтверски платформи за
употреба при купување и ширење реклами;

со компјутерски софтверски платформи за
социјално вмрежување, управување со

Обезбедување на привремена употреба на
софтвер, кој не може да се преземе

содржини за социјално вмрежување,
создавање виртуелна заедница, и пренос

(симне), за модифицирање, фотографии,

на

слики и аудио, видео, и адуио-видео
содржини со фотографски филтри и

содржина, фотографии, видеа, податоци,
текст, пораки, реклами, комуникација и

ефекти на аугментирана реалност (AR),
имено графика, анимации, текст, цртежи,

информации за медиумско рекламирање;
Изнајмување на компјутерски софтвер што

гео-ознаки,
метаподаточни
ознаки,
хиперлинкови;
Обезбедување
на

им дава на корисниците можност да
испраќаат (поставуваат), уредуваат, и

привремена употреба на софтвер, кој не

споделуваат

може да се преземе (симне), за гледање и
интеракција со извор на електронски

визуелна содржина; Компјутерски услуги,
имено, надгледување на онлајн кориснички

медиуми, имено, слики, аудио-визуелни и
видео содржини, проследување на видео

дефинирани содржини и реклами и
создавање на социјални медиумски

во живо, коментари, реклами, вести и
интернет линкови; Обезбедување на

канали; Обезбедување на привремена
употреба на софтвер, кој не може да се

привремена

компјутерски

преземе (симне), за фотографирање и

софтвер, кој не може да се преземе
(симне), за пронаоѓање содржини и

снимање аудио, аудио-визуелни и видео
содржини; Обезбедување на привремена

издавачи на содржини, како и за претплата
на
содржина;
Обезбедување
на

употреба на софтвер, кој не може да се
преземе
(симне),
за
испраќање

привремена употреба на софтвер, кој не
може да се преземе (симне), за

(поставување), преземање (симнување),
архивирање, овозможувајќи пренос на, и

организирање

аудио-

споделување на слики, аудио-визиелни и

употребувајќи
Апликациски

видео содржини и придружни (поврзани)
текстови и податоци; Обезбедување на

сервер провајдер (ASP / снабдувач на
услуги за апликации) со софтвер за

привремена употреба на софтвер, кој не
може да се преземе (симне), за

социјално вмрежување, управување со
содржини за социјално вмрежување,

проследување на мултимедијална забавна
содржина; Обезбедување на привремена

употреба

слики,

на

видео,

визуелна
содржина
метаподаточни
ознаки;

и
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употреба на софтвер, кој не може да се

(731) Exxon Mobil Corporation, a

преземе

и

corporation organized and existing under

одржување на онлајн присуство за
поединци, групи, компании и брендови;

the laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

Обезбедување на привремена употреба на
софтвер, кој не може да се преземе

75039-2298, US

(симне),
за
рекламаторите
да
комуницираат и имаат интеракција со

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

онлајн

(симне),

заедниците;

за

создавање

Обезбедување

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

на

привремена употреба на компјутерски
софтвер, кој не може да се преземе

ESSO

(симне), за употреба при фотографирање и
уредување на фотографиите, како и

(551) индивидуална
(510, 511)

снимање
и
уредување
на
видеа;
Апликациски сервер провајдер (ASP /

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;

снабдувач на услуги за апликации) со

лубриканти; композити за абсорбирање на
прашина, навлажување и врзување; горива

софтвер за да се овозможи или олесни
фотографирањето и уредувањето на

и илуминанти; свеќи и фитили за
осветлување; моторни масла; масла за

фотографиите, како и снимањето и
уредувањето на видеа; Развој на

подмачкување;
масти;
лубриканти;
синтетички лубриканти за мотори; восоци;

компјутерски софтвер; Обезбедување на
онлајн софтвер кој не може да се преземе

baseѕtocks (беизстокс); моторни горива,

(симне); Апликациски сервер провајдер

имено бензин и дизел горива; компресиран
природен гас; течен петролеум гас

(ASP / снабдувач на услуги за апликации);
Обезбедување на онлајн простори што им

(liquefied petroleum gas); биодизел; етанол
горива; флуиди за дизел издуви (diesel

дава на корисниците можност да испраќаат
(поставуваат),
модифицираат
или

exhaust fluids)

споделуваат аудио, видео, фотографски
слики, текст, графика и податоци

(210) TM 2018/1235

кл. 45 Услуги на социјално запознавање и

(731) FRANK MAYER

вмрежување и дружење; Обезбедување на
пристап до компјутерски бази на податоци

Maler-Ernst-Strasse 1, 67098 Bad
Dürkheim, DE

и онлајн пребарливи бази на податоци во
областите на социјалното вмрежување,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

социјалното запознавање и дружење;
Услуги на онлајн социјално вмрежување;

Скопје

услуга

за

верификација

на

(442) 28/02/2019

(540)

деловна

идентификација
(210) TM 2018/1234

(220) 03/12/2018

I-CLIP
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 05/12/2018
(442) 28/02/2019

кл. 25 облека; ремени
(210) TM 2018/1236
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(442) 28/02/2019
(731) Lidl Stiftung & Co.KG

(740) Друштво за застапување од областа

Stiftsbergstr.1 74172 Neckarsulm, DE

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

на индустриската сопственост ЖИВКО

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

(540)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

AJOVY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за третман

MASSARI
(551) индивидуална
(510, 511)

на мигрени

кл. 33

(210) TM 2018/1242

жестоки алкохолни пијалоци,

особено самбука
(210) TM 2018/1238

(220) 07/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за угостителство,
туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП
ДООЕЛ Скопје

(220) 07/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Т.Д. ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ
Скопје

ул.1732 бр. 4/3, Скопје, MK
(740) Адвокат Елена Младеновиќ

ул. „Христо Татарчев“ 17/2 бр.2, 1000,

бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

Скопје, MK

кат 3, ламела А
(540)

(540)

PARK HOTEL & SPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(591) зелена, бела, жолта

(210) TM 2018/1243

(531) 01.03.01;27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за угостителство,

(510, 511)

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП

кл. 5 фармацевтски производи

ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр. 4/3, Скопје, MK

(210) TM 2018/1239

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

(220) 06/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.
Science Based Industries Campus, Har

(220) 07/12/2018

кат 3, ламела А
(540)

Hotzvim, P.O.Box 1142, Jerusalem 91010,
IL

ПАРК ХОТЕЛ И СПА
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(551) индивидуална

(591) зелена и златна

(510, 511)

(531) 26.04.03;27.05.04;27.05.21

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2018/1244

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

(220) 07/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за угостителство,

(210) TM 2018/1250

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП

(220) 10/12/2018

ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр. 4/3, Скопје, MK

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за дизајн печатење и
консултантски услуги ЕКОВОКСЕЛ ДОО

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

Скопје
ул. Дамаска бр. 25, 1000, Скопје, MK

кат 3, ламела А
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(531) 27.05.04;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2018/1245

(220) 07/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за угостителство,

MK 3D
(591) жолта, црвена, темно жолта, темно

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП
ДООЕЛ Скопје

црвена, сива, црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.19;27.05.23

ул.1732 бр. 4/3, Скопје, MK

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(740) Адвокат Елена Младеновиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка,

(510, 511)

кат 3, ламела А
(540)

кл. 16 гравирани уметнички предмети,
графички репродукции, графички цртежи,
детски сликовници, знаменца од хартија,
канцелариски материјали, карти, каталози,
кеси (плика или торбички) од хартија или
лластика за пакување, книги, кутии од
хартија

или

картон,

литографи,

литографски
камења,
литографски
уметнички дела, матрици, мостри за
прецртување,
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олеографи,
блокови,

отпечатоци,

печатарски

печатени
публикации,

печатарски

букви

и

(591) црвена, црна, бела

бројки,

(531) 24.17.02;27.05.17

материјали,
печатени
печатени формулари и

(551) индивидуална
(510, 511)

обрасци, плакати од хартија или картон,
пластики за обликување, платна (слики)

кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски
обувки,спортски чевли, скијачки чизми,

врамени или неврамени, платно за
книговез, подметки од хартија за маса,

копачки, обувки за фудбал, обувки за
гимнастика, получизми (кратки чизми),

портрети,

марки,

сандали, дрвени чевли (налани), сандали

прецртани слики, проекти, проспекти,
разгледници, слики, ткаенини за копирање,

за капење, влечки, влечки за капење,
потпетици, потпетици за обувки, чевли и

фигурини
(статуетки)
од
фотогравури,
фотографии,

хартија,
честитки

чизми
од
еспарто
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

кл. 40 печатење, печатење на примероци,
печатење на свила, офсет печатење,

продажба на мало на: обувки, чевли, чизми,
спортски обувки, скијачки чизми, копачки,

фотографско

постери,

поштенски

фотогравура,

обувки за фудбал, обувки за гимнастика,

боење, бојосување текстил, врамување
уметнички
дела,
книговезничарство,

печатење,

получизми (кратки чизми), сандали, дрвени
чевли (налани), сандали за капење, влечки

ласерско
пишување,
литографско

за капење

ламинирање,
печатење

кл. 42
графички дизајн, дизајнирање
(индустриски дизајн), услуги за дизајн на

(210) TM 2018/1252

(220) 10/12/2018

амбалажи, истражување и развој за други,

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,

картографски услуги, научно истражување,
советодавни услуги од областа на

трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ
Скопје

технологијата, научни и техболошки услуги
и планирање поврзано со нив, индустриски

бул. Јане Сандански бр. 109/2, 1000,
Скопје, MK

анализи,
изработка
и
развој
компјутерски хардвер и софтвер

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

на

Скопје
(210) TM 2018/1251

(220) 10/12/2018

(540)

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ
Скопје
бул. Јане Сандански бр. 109/2, 1000,

(591) црна, бела, сива
(531) 24.17.12;27.05.24;27.05.25

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски
обувки,спортски чевли, скијачки чизми,

Скопје
(540)

копачки, обувки за фудбал, обувки за
гимнастика, получизми (кратки чизми),
сандали, дрвени чевли (налани), сандали
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за капење, влечки, влечки за капење,

флуиди за одмрзнување (de-icer); флуид за

потпетици, потпетици за обувки, чевли и

кочници;

чизми
од
еспарто
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
лубриканти; композити за абсорбирање на

продажба на мало на: обувки, чевли, чизми,
спортски обувки, скијачки чизми, копачки,

прашина, навлажување и врзување; горива
и илуминанти; свеќи и фитили за

обувки за фудбал, обувки за гимнастика,
получизми (кратки чизми), сандали, дрвени

осветлување; моторни масла; масла за
подмачкување;
масти;
лубриканти;

чевли (налани), сандали за капење, влечки

синтетички лубриканти за мотори; восоци;

за капење

беизстокс (basestocks); моторни горива,
имено бензин и дизел горива; компресиран

(210) TM 2018/1253

флуди

за

серво

управувач

природен
гас
кл. 37 градежни конструкции; поправка;

(220) 10/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under

инсталациски услуги; сервисни станици за
малопродажба на гориво; услуги за миење

the laws of the State of New Jersey

на автомобили; услуги на подмачкување на

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

возила

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

(210) TM 2018/1254

(540)

(300) UK00003320876 27/06/2018 UK
(731) Nicoventures Holdings Limited

(220) 10/12/2018
(442) 28/02/2019

Globe House, 1 Water Street, London,
WC2R 3LA, GB
(740) Друштво за застапување од областа

(531) 26.01.04;27.05.24
(551) индивидуална

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат
во индустријата, науката и фотографијата,
како и во земјоделството, хортикултурата и
шумарството; необработени вештачки
смоли, необработена пластика; композити
за гасење на пожар и за превенирање од
пожар; препарати за калење и лемење;
субстанци за штавење на животински кожи
и кожи од големи животни hides); адхезиви
кои што се користат во индустријата;
заптивачи/пополнувачи (putties) и други

(531) 26.01.16;27.05.24
(551) индивидуална

пасти филери; компост, ѓубрива, гноива;
биолошки препарати за употреба во

(510, 511)
кл. 34 електронски цигари; кертриџи за

индустријата

и

науката;

флуиди

за

електронски
цигари;
течности
за
електронски цигари; цигари што содржат

трансмисија
(пренос);
хидраулични
флуиди; антифриз/разладни течности;

замена за тутун; замена за тутун; цигари;
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производи од тутун; футроли за цигари;
кутии за цигари
(210) TM 2018/1258

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за услуги, трговија и
производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ
МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица
ул. Маврово бр. 11, Струмица, MK

(591) зелена и темно кафена
(531) 11.03.04;27.05.04

(740) Александар Митов
бул. Партизански Одреди 131/25, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци
(210) TM 2018/1261

(220) 11/12/2018
(442) 28/02/2019

(300) 88001273 14/06/2018 US
(731) Warner Media, LLC
One Time Warner Center, New York, New
York, 10019, US
(591) бела, зелена, кафена
(531) 26.01.14;26.04.15

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 растителни семиња; зрнеста храна

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

[жита]
(210) TM 2018/1259

WARNERMEDIA

(220) 11/12/2018

(551) индивидуална

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и услуги

(510, 511)
кл. 41

МАГДЕВСКИ ГРУП експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје

услуги

на

забава,

имено,

производство и дистрибуција на тековна
мултимедијална
забавна
содржина

ул. Даме Груев бр. 1-анекс, 1000, Скопје,
MK

дистрибуирана преку различни платформи
преку повеќе форми на преносни

(740) Виктор Магдевски
ул. Даме Груев бр. 1-анекс, 1000, Скопје

медиуми;услуги на телевизија и Интернет
протокол
Телевизија
(ИПТВ)
телевизиско
програмирање;услуги

(540)

за
на

забава во вид на телевизиски програми и
кинематографски
филмови;телевизија
(телевизиски програми) по пат на
барање;гледање на телевизија што се
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плаќа (pay per view) и услуги за телевизиска
претплата;услуги

за

емитување

WARNERMEDIA

на

(551) индивидуална
(510, 511)

кабелска телевизија;услуги за емитување и
телекомуникација
преку
кабелска
платформа;интерактивна
телевизија;аудивизуелни

записи

кл. 9 мобилни компјутерски апликации што
се преземаат за мобилни комуникациски
уреди за користење при дистрибуција на

од

областа на комедија, драма, акција,
вариетеа, авантура, спорт, музика и

дигитално видео, видеозаписи, видео, и
мултимедијална содржина; софтвер за

мјузикли, тековни настани, вести и забавни

преземање,
стриминг,
пребарување,
пристапување
и
прегледување
на

вести, документарци и анимација што не
можат да се преземаат;производство и

аудиовизуелна

објавување
на
електронски
аудио
книги;интерактивна онлајн забава во вид на

содржина
дигитални

веб страна која што содржи фотографски,
видео, аудио и прозни презентации што не

мултимедијална

преку
интернет,
електронски

мобилни
уреди,

комуникациски мрежи, сателитски услуги за
пренос, и безжични телекомуникациски

можат да се преземаат, видео клипови и

мрежи; компјутерски програми и софтвер;
дигитални медиуми; претходно снимени

други мултимедијални материјали кои што
се однесуваат на филмови и телевизиски

ДВД-ија кои што содржат филмови и

програми од областа на комедија, драма,
акција, вериетеа, авантура, спорт, музика и

телевизиски програми кои што прикажуваат
комедија,
драма,
акција,
вариетеа,

мјузикли, тековни настани, вести и забавни
вести, документарци и анимација;онлајн

авантура, спорт, музика и мјузикли, тековни
настани, вести, документарци и анимација;

списанија, имено, блогови од областа на

филмови што се симнуваат и телевизиски
програми кои што прикажуваат комедија,

кинематографски филмови и видео забава
преку
интернет;обезбедување

драма, акција, вариетеа, авантура, спорт,

информации
за
телевизија,
киноматографски филмови, аудио, забавни

музика и мјузикли, тековни настани, вести и
забава, документарци и анимација

вести и информации, и продукција и
дистрибуција на радио;услуги за снимање

(210) TM 2018/1263

на видео
(210) TM 2018/1262

и

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(220) 11/12/2018

вафли и бонбони

(442) 28/02/2019
(300) 88001265 14/06/2018 US
(731) Warner Media, LLC
One Time Warner Center, New York, New

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK
(540)

York, 10019, US
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(591) жолта, зелена, кафена, бела, црвена,
златна
(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и крем банани
(210) TM 2018/1264

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони

(591) жолта, зелена, сина, кафена, бела,
црвена, златна
(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 слатки и крем банани
(210) TM 2018/1266

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK
(540)
(591) жолта, зелена, кафена, бела, црвена,
златна
(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и крем банани
(210) TM 2018/1265

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,

вафли и бонбони

црвена, зелена, златна
(531) 01.05.06;05.07.06;08.01.19;25.01.19

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 наполитанки (вафли)
(210) TM 2018/1267

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK
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ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,

(531) 01.05.06;05.07.12;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална

црвена, зелена, златна
(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19

(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

(210) TM 2018/1268

(220) 11/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони

(210) TM 2018/1270

(220) 11/12/2018

ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK

Route de France 17, Boncourt 2926, CH

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

(442) 28/02/2019
(731) Rothmans of Pall Mall Limited

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MADE OF VIBRANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна

тутун за виткање; тутун за луле; производи
од тутун; замени за тутун (не за медицински

(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална

цели); пури, цигарилос; запалки за цигари;

(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

запалки за пури; ќибрити; артикли за
пушачи; хартија за цигари; туби за цигари;

(210) TM 2018/1269

филтери за цигари; џебни апарати за
виткање цигари; рачни машини за

(220) 11/12/2018

вбризгување на тутун во хартиени туби;
електронски
цигари;
течности
за

(442) 28/02/2019
(731) А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
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електронски цигари; производи од тутун

слонова

наменети за загревање

килибар, седеф, морска пена и замените за

(210) TM 2018/1273

сите овие материјали или производи од
пластика;библиотекарски полици, врати,

(220) 12/12/2018

коска,

китова

коска,

школки,

(442) 28/02/2019
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка

LEK-AM Sp. z 0.0. ("LEK-AM")
seated in: Ostrzykowizna 14A, 05-170

за јадење, дрвени украси, држачи за
изложување,
закачалки,
изложбени

Zakroczym, registered in District Court in

витрини

Warsaw, XIV Commercial Division, State
Court Register under number KRS

комоди со фиоки, кревети, маси, маси за
компјутери, ногарки за маси [мебел],

0000089602, NIP(taxpayer identification
number): 531-14-95-443, PL

опрема за мебел што не е од метал,
перничиња, плакари, полици, полици

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

[мебел], работни маси, рамки за слики,
рамки од дрво за кревети, латофлекси,

(540)

софи,

[мебелј,

столчиња,

тоалетни

мебел,

комоди,

фотељи, шанкови, душеци, душеци со
федери, душеци и перници изработени од

HISTAZIN

сунѓер, термопластична мемори пена со
релаксирачки, комфортни и ортопедски

(551) индивидуална
(510, 511)

својства
кл. 35

кл. 5 фармацевтски производи

работењето;
(210) TM 2018/1274

канцелариски

(220) 12/12/2018

рекпамирање;
управување

водење
со

на

работата;

канцелариски
работи;
услуги
при
производство, увоз-извоз и трговија на

(442) 28/02/2019
(731) Мебел-Ви ДООЕЛ
ул. Марксова бр. 23, 1000, Скопје, MK

големи и мало со: Мебел, мебел за
домаќинство и неговите делови, огледала,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

рамки за слики; производи што не се
опфатени со другите класи, од дрво, плута,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

трска, врбови прачки, рогозина, рогови,
коски, слонова коска, китова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замените за
сите овие материјали или производи од
пластикач библиотекарски полици, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка

(531) 27.05.02;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20

за јадење, дрвени украси, држачи за
изложување,
закачалки,
изложбени
витрини [мебел], канцелариски мебел,

мебел, мебел за домаќинство и

неговите делови, производство на мебел
(тапациран и корпусен), огледала, рамки за

комоди со фиоки, кревети, маси, маси з
акомпјутери, ногарки за маси [мебел],

слики;производи што не се опфатени со
другите класи, од дрво, плута, трска,

опрема за мебел што не е од метал,
перничиња, плакари, полици, полици

врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
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[мебел], работни маси, рамки за слики,

услуги; изработка и развој на комјутерски

рамки од дрво за кревети, латофлекси,

хардвер и софтвер

софи,
столчиња,
тоалетни
комоди,
фотељи, шанкови; душеци, душеци со

(210) TM 2018/1277

федери, душеци и перници изработени од
сунѓер, термопластична мемори пена со

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и

релаксирачки, комфортни и ортопедски
својства

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

кл. 40 обработка на материјали

ул. 4 бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје,

(220) 12/12/2018

MK
(220) 12/12/2018

(740) Никола Апостоловски, адвокат

(442) 28/02/2019
(731) Друштво за трговија и

ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)

(210) TM 2018/1276

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ
НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје
ул. 4 бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје,
(740) Никола Апостоловски, адвокат

(591) сина и бела
(531) 16.03.13;26.04.12;27.05.24

ул. Јане Сандански бр. 63/2, Тетово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

MK

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

VirtoScope

апарати

и

инструменти,

мерење,

(551) индивидуална
(510, 511)

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спроведување,

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање; апарати

апарати

за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на

и

инструменти,

мерење,

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спроведување,

податоци, дискови за снимање; машини за

вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање; апарати

сметање, опрема за обработка на податоци
и
компјутер

за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

податоци, дискови за снимање; машини за

канцелариски
работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и

сметање, опрема за обработка на податоци
и
компјутер

истражување и планирањето поврзано со

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

канцелариски
работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и

хардвер и софтвер

истражување и планирањето поврзано со

(210) TM 2018/1280

нив; индустриски анализи и истражувачки

(220) 14/12/2018
(442) 28/02/2019
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(731) Intercontinental Great Brands LLC

електронски цигари; производи одтутун

100 Deforest Avenue East Hanover New

наменети за загревање

Jersey 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа

(210) TM 2018/1290

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(442) 28/02/2019
(731) United States Polo Association

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

1400 Centrepark Blvd., Suite 200, West
Palm Beach, FL 33401, US

(220) 18/12/2018

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

Свежина што те движи!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(540)

немедицински слатки; шекерни

слатки, вклучувајќи ликорис, тофи, бонбони
и желеа, гуми за џвакање и гуми за
правење балони
(210) TM 2018/1281

(220) 14/12/2018
(531) 02.01.08;27.05.01
(551) индивидуална

(442) 28/02/2019
(300) 201834383 10/08/2018 AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(510, 511)
кл. 35

услуги

на

продавници

за

малопродажба и услуги на продавници за

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

малопродажба на интернет во областа на
облека, конфекција и модни додатоци;

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

рекламирање и публицитет поврзани со
малопродажните услуги

(540)

(210) TM 2018/1293

MADE OF STYLE

(220) 19/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Pierre Balmain S.A.S.
44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;
тутун за виткање; тутун за луле; производи

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

од тутун; замени за тутун (не за медицински
цели); пури; цигарилос; запалки за цигари;

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

запалки за пури; ќибрити; артикли за
пушачи; хартија за цигари; туби за цигари;

(540)

филтери за цигари; џебни апарати за
виткање цигари; рачни машини за
вбризгување на тутун во хартиени туби;
електронски

цигари;

течности

за
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кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени
кутии или табли, кожени кутии за чување
шапки; кожени украси за мебел; чанти
(пликоа, торби) од кожа, за пакување;
женски чанти, кожени празни торби за алат,
ранци, торби за плажа, торби со тркала за
пазарење, ученички чанти, ученички
училишни торби и чанти, бубрежиња; торби
за костими за патување; прибори за

(531) 27.05.22

патување [кожни]; кожени ремени; плитки
актовки,
актовки;
мали
ташнички;

(551) индивидуална
(510, 511)

неприцврстени
несесери,
паричници;
мрежести чанти со синџири; футроли за

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, апарати
за

вагање,

апарати

за

кредитни картички [новчаници]; кутии за
клучеви; животинска кожа; големи куфери

мерење,

сигнализирачки, контролни (проверка),
апарати за спасување и настава; оптички

за патување; чадори, чадори за сонце и
бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа;
јаки, ремени и облека за животни

апарати и инструменти, вклучувајќи очила,
оптички леќи, очила за сонце, рамки за

кл. 25
облека, вклучувајќи фустани,
здолништа,
комбинезони,
сукња-

очила, футроли за очила; апарати за
снимање, пренос или репродукција на
звуци

и

слики;

магнетни

носачи

пантолони,
одела,
дамски
костими,
вечерни костими, пантолони, шорцеви,

на

податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати што се вклучуваат со паричка;

бермуди, бебешки гаќички – , [долна
облека], кошули, блузи, корсети [женска
долна облека], работнички комбинезони,

регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

маици со кратки ракави, поткошули, елеци,
јакни [облека], кардигани, џемпери /

таблети, капаци за таблетни компјутери,
лаптопи,
компјутерски
бележници,

пуловери / плетени пуловери [пуловери],
пелерини,
парки,
палта,
габардини;

преносни компјутери; слушалки; мобилни
телефони; спортски заштитувачи за глава,
заштитни кациги, спортски заштитни

водоотпорна

облека,

крзна

[облека];

женски крзнени шалови, платнени широки
појаси, шалови, шамии, ракавици [облека],

кациги,
визири
за
кациги
кл. 14 благородни метали и нивни легури;

вратоврски, каиши [oблека], кратки чорапи,
чорапи, хулахопки, корсети, долна облека,

накит,
вклучувајќи
прстени,
обетки,
бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани,

пижами, бањарки, костими за капење /
костими за пливање, бањарки, ластици за

игли, привезоци за клучеви oд благородни
метали, копчиња за накит, украси за шапки,
бисери [накит]; украсни игли; приврзоци за

облека [трегери], маски за спиење; обувки,
кои вклучуваат чевли, сандали, салонки,
мокасинки, чизми, чизмички, папучи,

клучеви [прстени за клучеви со ситни
украси или украсни приврзоци]; петлици за

производи што се носат на глава,
вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на

ракавици;
брошеви
за
вратоврски;
скапоцени камења, полускапоцени камења;

глава],
кл.
35

кутии за накит, кутии за презентации на
накит
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комерцијална администрација за издавање

кутии за клучеви; животинска кожа; големи

лиценци

бизнис

куфери за патување; чадори, чадори за

бизнис
менаџмент
кај
професии;
маркетинг;

сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени
од кожа; јаки, ремени и облека за животни,

организирање модни ревии за промотивни
цели; организирање трговски саеми за

облека, обувки, производи што се носат на
глава); малопродажба и големопродажба

комерцијални
или
рекламни
цели;
презентација на стоки преку комуникациски

на производи преку интернет (каде спаѓаат
научни, наутички, геодетски, фотографски,

медиуми,

кинематографски,

за

менаџмент;
уметнички

за

стоки

и

услуги;

малопродажба;

онлајн

апарати

за

вагање,

рекламирање преку компјутерски мрежи;
малопродажба и големопродажба на

апарати за мерење, сигнализирачки,
контролни
(проверка),
апарати
за

производи (каде спаѓаат научни, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски,

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звуци и слики;

апарати за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање; механизми за апарати што се

апарати за спасување и настава; апарати

вклучуваат

за снимање, пренос или репродукција на
звуци и слики; магнетни носачи на

сметачки машини и опрема за обработка на
податоци; компјутери, таблети, капаци за

податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати што се вклучуваат со паричка;

таблетни
компјутерски

регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

компјутери; слушалки; мобилни телефони;
спортски заштитувачи за глава, заштитни

таблети, капаци за таблетни компјутери,

кациги, спортски заштитни кациги, визири

лаптопи,
компјутерски
бележници,
преносни компјутери; слушалки; мобилни

за кациги; благородни метали и нивни
легури;
накит,
скапоцени
камења,

телефони; спортски заштитувачи за глава,
заштитни кациги, спортски заштитни

полускапоцени камења; кожа и имитации
на кожа; кожени кутии или табли, кожени

кациги, визири за кациги, благородни
метали и нивни легури; накит, скапоцени

кутии за чување шапки; кожени украси за
мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за

камења, полускапоцени камења; кожа и

пакување; женски чанти, кожени празни

имитации на кожа; кожени кутии или табли,
кожени кутии за чување шапки; кожени

торби за алат, ранци, торби за плажа, торби
со тркала за пазарење, ученички чанти,

украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од
кожа, за пакување; женски чанти, кожени

училишни торби и чанти, бубрежиња; торби
за костими за патување; прибори за

празни торби за алат, ранци, торби за
плажа, торби со тркала за пазарење,

патување [кожни]; кожени ремени; плитки
актовки,
актовки;
мали
ташнички;

ученички чанти, ученички училишни торби

неприцврстени

и чанти, бубрежиња; торби за костими за
патување; прибори за патување [кожни];

мрежести чанти со синџири; футроли за
кредитни картички [новчаници]; кутии за

кожени ремени; плитки актовки, актовки;
мали ташнички; неприцврстени несесери,

клучеви; животинска кожа; големи куфери
за патување; чадори, чадори за сонце и

паричници; мрежести чанти со синџири;
футроли за кредитни картички [новчаници];

бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа;
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јаки, ремени и облека за животни, облека,

бисери [накит]; украсни игли; приврзоци за

обувки, производи што се носат на глава)

клучеви [прстени за клучеви со ситни

(210) TM 2018/1294

(220) 19/12/2018

украси или украсни приврзоци]; петлици за
ракавици;
брошеви
за
вратоврски;

(442) 28/02/2019
(731) Pierre Balmain S.A.S.

скапоцени камења, полускапоцени камења;
кутии за накит, кутии за презентации на

44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR
(740) Друштво за застапување од областа

накит
кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени

на индустриската сопственост ЖИВКО

кутии или табли, кожени кутии за чување

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

шапки; кожени украси за мебел; чанти
(пликоа, торби) од кожа, за пакување;

(540)

женски чанти, кожени празни торби за алат,
ранци, торби за плажа, торби со тркала за
пазарење, ученички чанти, ученички
училишни торби и чанти, бубрежиња; торби

(531) 27.05.17

за костими за патување; прибори за

(551) индивидуална
(510, 511)

патување [кожни]; кожени ремени; плитки
актовки,
актовки;
мали
ташнички;

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски, апарати

неприцврстени
несесери,
паричници;
мрежести чанти со синџири; футроли за

за
вагање,
апарати
за
мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

кредитни картички [новчаници]; кутии за
клучеви; животинска кожа; големи куфери

апарати за спасување и настава; оптички

за патување; чадори, чадори за сонце и

апарати и инструменти, вклучувајќи очила,
оптички леќи, очила за сонце, рамки за

бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа;
јаки, ремени и облека за животни

очила, футроли за очила; апарати за
снимање, пренос или репродукција на

кл. 25
облека, вклучувајќи фустани,
здолништа,
комбинезони,
сукња-

звуци и слики; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

пантолони,
одела,
дамски
костими,
вечерни костими, пантолони, шорцеви,

за апарати што се вклучуваат со паричка;

бермуди, бебешки гаќички – , [долна

регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

облека], кошули, блузи, корсети [женска
долна облека], работнички комбинезони,

таблети, капаци за таблетни компјутери,
лаптопи,
компјутерски
бележници,

маици со кратки ракави, поткошули, елеци,
јакни [облека], кардигани, џемпери /

преносни компјутери; слушалки; мобилни
телефони; спортски заштитувачи за глава,

пуловери / плетени пуловери [пуловери],
пелерини,
парки,
палта,
габардини;

заштитни

водоотпорна

кациги,

спортски

заштитни

облека,

крзна

[облека];

кациги,
визири
за
кациги
кл. 14 благородни метали и нивни легури;

женски крзнени шалови, платнени широки
појаси, шалови, шамии, ракавици [облека],

накит,
вклучувајќи
прстени,
обетки,
бразлетни, брошеви, ланчиња, ѓердани,

вратоврски, каиши [oблека], кратки чорапи,
чорапи, хулахопки, корсети, долна облека,

игли, привезоци за клучеви oд благородни

пижами, бањарки, костими за капење /
костими за пливање, бањарки, ластици за

метали, копчиња за накит, украси за шапки,
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облека [трегери], маски за спиење; обувки,

ученички чанти, ученички училишни торби

кои вклучуваат чевли, сандали, салонки,

и чанти, бубрежиња; торби за костими за

мокасинки, чизми, чизмички, папучи,
производи што се носат на глава,

патување; прибори за патување [кожни];
кожени ремени; плитки актовки, актовки;

вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на
глава],
маски
за
спиење

мали ташнички; неприцврстени несесери,
паричници; мрежести чанти со синџири;

кл.
35
бизнис
администрација;
комерцијална администрација за издавање

футроли за кредитни картички [новчаници];
кутии за клучеви; животинска кожа; големи

лиценци

бизнис

куфери за патување; чадори, чадори за

бизнис
менаџмент
кај
професии;
маркетинг;

сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени
од кожа; јаки, ремени и облека за животни,

организирање модни ревии за промотивни
цели; организирање трговски саеми за

облека, обувки, производи што се носат на
глава); малопродажба и големопродажба

комерцијални
или
рекламни
цели;
презентација на стоки преку комуникациски

на производи преку интернет (каде спаѓаат
научни, наутички, геодетски, фотографски,

медиуми,

кинематографски,

за

менаџмент;
уметнички

за

стоки

и

услуги;

малопродажба;

онлајн

апарати

за

вагање,

рекламирање преку компјутерски мрежи;
малопродажба и големопродажба на

апарати за мерење, сигнализирачки,
контролни
(проверка),
апарати
за

производи (каде спаѓаат научни, наутички,
геодетски, фотографски, кинематографски,

спасување и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звуци и слики;

апарати за вагање, апарати за мерење,
сигнализирачки, контролни (проверка),

магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање; механизми за апарати што се

апарати за спасување и настава; апарати

вклучуваат

за снимање, пренос или репродукција на
звуци и слики; магнетни носачи на

сметачки машини и опрема за обработка на
податоци; компјутери, таблети, капаци за

податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати што се вклучуваат со паричка;

таблетни
компјутерски

регистар-каси, сметачки машини и опрема
за обработка на податоци; компјутери,

компјутери; слушалки; мобилни телефони;
спортски заштитувачи за глава, заштитни

таблети, капаци за таблетни компјутери,

кациги, спортски заштитни кациги, визири

лаптопи,
компјутерски
бележници,
преносни компјутери; слушалки; мобилни

за кациги; благородни метали и нивни
легури;
накит,
скапоцени
камења,

телефони; спортски заштитувачи за глава,
заштитни кациги, спортски заштитни

полускапоцени камења; кожа и имитации
на кожа; кожени кутии или табли, кожени

кациги, визири за кациги, благородни
метали и нивни легури; накит, скапоцени

кутии за чување шапки; кожени украси за
мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за

камења, полускапоцени камења; кожа и

пакување; женски чанти, кожени празни

имитации на кожа; кожени кутии или табли,
кожени кутии за чување шапки; кожени

торби за алат, ранци, торби за плажа, торби
со тркала за пазарење, ученички чанти,

украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од
кожа, за пакување; женски чанти, кожени

училишни торби и чанти, бубрежиња; торби
за костими за патување; прибори за

празни торби за алат, ранци, торби за
плажа, торби со тркала за пазарење,

патување [кожни]; кожени ремени; плитки
актовки,
актовки;
мали
ташнички;
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неприцврстени

несесери,

паричници;

забни

пасти;

дезодоранси
сапуни;

за

луѓе;

мрежести чанти со синџири; футроли за

дезодорантни

парфимерија,

кредитни картички [новчаници]; кутии за
клучеви; животинска кожа; големи куфери

парфеми, сушено ароматично лисје и
мирудии [мириси],
миризлива
вода,

за патување; чадори, чадори за сонце и
бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа;

парфимирана
вода,
тоалетна
вода,
колонска вода; есенцијални масла; масла

јаки, ремени и облека за животни, облека,
обувки, производи што се носат на глава)

за козметичка намена; масла за чистење;
масла за тоалетна употреба; гелови за
масирање, освен за медицински намени,

(210) TM 2018/1295

свеќи за масажа за козметичка намена;
балсами, освен за медицинска намена;

(220) 19/12/2018
(442) 28/02/2019

(731) Balmain S.A.
44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

препарати за бричење, сапун за бричење,
лосиони за пред-бричење и за после-

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

бричење; маски за убавина; шминка, која
што вклучува пудри, основа за шминка во

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

форма

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

руменило, пудра за шминкање; кармини,
сјаеви за усни; маскара, моливче за очи,

на

гелови,

крема,

и

течност,

сенка за очи; препарати за отстранување
на
шминка,
книжни
марамчиња
импрегнирани
со
препарати
за
отстранување на шминка; тоалетен сапун;
пудра во прав, за тоалетна употреба;
препарати за нега на нокти и стапала, кои
што
вклучуваат
лакови
за
нокти,
отстранувач на лак за нокти, вештачки
нокти; препарати за нега на коса не за

(531) 27.05.22

медицински цели, кои вклучуваат балсам
за коса, лосиони за коса, спрејови за коса,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика; козметички моливи, кои

гелови, креми, балсами, мусеви, шампони,
препарати за испирање; бои за коса;
неутрализирачи
за
трајно
виткање;

вклучуваат моливи за усни и креони за очи;
козметички креми, кои вклучуваат креми за

препарати за виткање на коса; препарати
за исправување на коса; депилатори;

навлажнување и потхранување на кожата,
крема за рамномерен тен, крема за

препарати за белење [деколоранти] за
козметичка
употреба;
козметички

белеење на кожата, крема против брчки,
ноќни и дневни креми; козметички
препарати за нега на кожа, кои вклучуваат

препарати

со

намена

за

слабеење;

средства за спречување на крварење за
козметичка употреба

млеко за чистење за тоалетна употреба,
лосиони за козметички цели; препарати за
самопотемнување [козметика]; препарати
за заштита од сонце; препарати за бања и

(210) TM 2018/1296

(220) 19/12/2018
(442) 28/02/2019

туш, кои не се за медицински цели; соли за

(731) Balmain S.A.

капење, кои што не се за медицински цели;
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44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

сјаеви за усни; маскара, моливче за очи,

(740) Друштво за застапување од областа

сенка за очи; препарати за отстранување

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на
шминка,
импрегнирани

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

отстранување на шминка; тоалетен сапун;
пудра во прав, за тоалетна употреба;

книжни
марамчиња
со
препарати
за

препарати за нега на нокти и стапала, кои
што
вклучуваат
лакови
за
нокти,
отстранувач на лак за нокти, вештачки
(531) 27.05.17
(551) индивидуална

нокти; препарати за нега на коса не за
медицински цели, кои вклучуваат балсам

(510, 511)
кл. 3 козметика; козметички моливи, кои

за коса, лосиони за коса, спрејови за коса,
гелови, креми, балсами, мусеви, шампони,

вклучуваат моливи за усни и креони за очи;
козметички креми, кои вклучуваат креми за

препарати за испирање; бои за коса;
неутрализирачи
за
трајно
виткање;

навлажнување и потхранување на кожата,

препарати за виткање на коса; препарати

крема за рамномерен тен, крема за
белеење на кожата, крема против брчки,

за исправување на коса; депилатори;
препарати за белење [деколоранти] за

ноќни и дневни креми; козметички
препарати за нега на кожа, кои вклучуваат

козметичка
употреба;
козметички
препарати со намена за слабеење;

млеко за чистење за тоалетна употреба,
лосиони за козметички цели; препарати за

средства за спречување на крварење за
козметичка употреба

самопотемнување [козметика]; препарати
за заштита од сонце; препарати за бања и
туш, кои не се за медицински цели; соли за

(210) TM 2018/1297

(220) 19/12/2018

капење, кои што не се за медицински цели;
забни пасти; дезодоранси за луѓе;

(442) 28/02/2019
(731) Hyundai Motor Comany
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

дезодорантни
сапуни;
парфимерија,
парфеми, сушено ароматично лисје и

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

мирудии

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

[мириси],

миризлива

вода,

парфимирана
вода,
тоалетна
вода,
колонска вода; есенцијални масла; масла

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

за козметичка намена; масла за чистење;
масла за тоалетна употреба; гелови за

TUCSON

масирање, освен за медицински намени,
свеќи за масажа за козметичка намена;
балсами, освен за медицинска намена;

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за бричење, сапун за бричење,
лосиони за пред-бричење и за после-

кл. 12 автомобили, спортски автомобили,
комбиња [возила], камиони, автобуси на

бричење; маски за убавина; шминка, која
што вклучува пудри, основа за шминка во

моторен погон, електрични автомобили
SUV (теренско возило) автомобили, делови

форма

и додатоци за автомобили

на

гелови,

крема,

и

течност,

руменило, пудра за шминкање; кармини,
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(210) TM 2018/1298

(220) 19/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

(210) TM 2018/1308

(220) 21/12/2018

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

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

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

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

(540)

(540)

(442) 28/02/2019
(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

HYUNDAI SANTA FE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, спортски автомобили,
комбиња [возила], камиони, автобуси на
моторен погон, електрични автомобили
SUV (теренско возило) автомобили, делови
и додатоци за автомобили

(591) црвена, зелена, бела, лрем, жолта,

(210) TM 2018/1302

црна
(531) 05.07.19;05.09.17;25.01.19

(220) 20/12/2018

(442) 28/02/2019
(731) Brand Management Group Ltd

(551) индивидуална
(510, 511)

Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI, --

кл. 30 кечап со вкус на пица

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(210) TM 2018/1314

(220) 26/12/2018

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(442) 28/02/2019
(731) BOSNALIJEK d.d.

(540)

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(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) црвена, црна и зелена
(531) 26.11.02;27.05.04;27.05.25

(210) TM 2018/1317

(220) 27/12/2018

(551) индивидуална
(510, 511)

731) Атанасов Миле

кл. 30 брашно и производи од жита

ул. Солидарност бр. 32, 2000, Штип, MK

(442) 28/02/2019
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

класи;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 35 огласување; водење на работење;

печатарски

букви,

клишиња

(540)

управување
работи;

со работи; канцелариски
вклучително
аптеки

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2019/72

(220) 18/01/2019

(442) 28/02/2019
(300) 88053768 26/07/2018 US
(731) Sanofi Pasteur Inc
One Discovery Drive SWIFTWATER, PA

Bio Life Yogurt

18370, US

(591) бела, зелена, жолта, сина

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(531) 01.15.15;02.09.01;19.07.25
(554) тродимензионална

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт

MENQUADFI

(210) TM 2018/1321

(551) индивидуална

(220) 28/12/2018

(510, 511)
кл. 5 вакцини

(442) 28/02/2019
(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО
ул. Боца Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2019/108

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 23/01/2019

(442) 28/02/2019
(300) 88053749 26/07/2018 US
(731) Sanofi Pasteur Inc

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

One Discovery Drive, SWIFTWATER, PA
18370, US

Plus Pharma

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(540)

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,

MENQUADTT

фотографии, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

(210) TM 2019/109

материјали за обука и настава (освен
апарати);
пластични
материјали
за

(220) 23/01/2019
(442) 28/02/2019

(300) 88053738 26/07/2018 US
(731) Sanofi Pasteur Inc

пакување кои не се опфатени во другите
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One Discovery Drive, SWIFTWATER, PA

(551) индивидуална

18370, US

(510, 511)

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

кл. 5 вакцини

(540)

NUQUADMEN
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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
1

MK/T/2016/1182

9

MK/T/2016/1242

14

MK/T/2018/1293

25

MK/T/2018/1251

1

MK/T/2017/0405

9

MK/T/2017/0405

14

MK/T/2018/1294

25

MK/T/2018/1252

1

MK/T/2018/1253

9

MK/T/2018/0673

16

MK/T/2015/0630

25

MK/T/2018/1293

2

MK/T/2016/1182

9

MK/T/2018/1171

16

MK/T/2017/1221

25

MK/T/2018/1294

3

MK/T/2017/0405

9

MK/T/2018/1196

16

MK/T/2018/0618

28

MK/T/2014/1080

3

MK/T/2018/0169

9

MK/T/2018/1208

16

MK/T/2018/0619

28

MK/T/2015/0630

3

MK/T/2018/0618

9

MK/T/2018/1209

16

MK/T/2018/0621

28

MK/T/2018/1223

3

MK/T/2018/0619

9

MK/T/2018/1215

16

MK/T/2018/0942

29

MK/T/2014/0981

3

MK/T/2018/0621

9

MK/T/2018/1216

16

MK/T/2018/1250

29

MK/T/2018/0645

3

MK/T/2018/0691

9

MK/T/2018/1217

16

MK/T/2018/1321

29

MK/T/2018/0646

3

MK/T/2018/1295

9

MK/T/2018/1218

17

MK/T/2017/0405

29

MK/T/2018/0649

3

MK/T/2018/1296

9

MK/T/2018/1219

17

MK/T/2018/0653

29

MK/T/2018/0652

4

MK/T/2017/0405

9

MK/T/2018/1220

18

MK/T/2017/0405

29

MK/T/2018/1317

4

MK/T/2018/1234

9

MK/T/2018/1221

18

MK/T/2017/1221

30

MK/T/2011/0942

4

MK/T/2018/1253

9

MK/T/2018/1222

18

MK/T/2018/0691

30

MK/T/2014/0981

5

MK/T/2018/0437

9

MK/T/2018/1230

18

MK/T/2018/1293

30

MK/T/2018/0390

5

MK/T/2018/0818

9

MK/T/2018/1231

18

MK/T/2018/1294

30

MK/T/2018/0618

5

MK/T/2018/1173

9

MK/T/2018/1262

19

MK/T/2016/1182

30

MK/T/2018/0619

5

MK/T/2018/1177

9

MK/T/2018/1276

19

MK/T/2017/1221

30

MK/T/2018/0621

5

MK/T/2018/1224

9

MK/T/2018/1277

19

MK/T/2018/0653

30

MK/T/2018/0644

5

MK/T/2018/1229

9

MK/T/2018/1293

20

MK/T/2017/0405

30

MK/T/2018/0645

5

MK/T/2018/1238

9

MK/T/2018/1294

20

MK/T/2017/1221

30

MK/T/2018/0646

5

MK/T/2018/1239

10

MK/T/2015/0630

20

MK/T/2018/1274

30

MK/T/2018/0649

5

MK/T/2018/1273

10

MK/T/2017/0405

21

MK/T/2017/0405

30

MK/T/2018/0652

5

MK/T/2018/1314

10

MK/T/2017/1221

24

MK/T/2017/0405

30

MK/T/2018/0928

5

MK/T/2019/0072

10

MK/T/2018/0437

24

MK/T/2018/0618

30

MK/T/2018/0929

5

MK/T/2019/0108

11

MK/T/2015/0630

24

MK/T/2018/0619

30

MK/T/2018/0934

5

MK/T/2019/0109

11

MK/T/2017/0405

24

MK/T/2018/0621

30

MK/T/2018/0943

6

MK/T/2017/0405

11

MK/T/2017/1221

25

MK/T/2018/0618

30

MK/T/2018/1225

7

MK/T/2015/0630

12

MK/T/2015/0630

25

MK/T/2018/0619

30

MK/T/2018/1263

7

MK/T/2017/0405

12

MK/T/2017/0405

25

MK/T/2018/0621

30

MK/T/2018/1264

7

MK/T/2018/1171

12

MK/T/2018/1297

25

MK/T/2018/0691

30

MK/T/2018/1265

8

MK/T/2017/0405

12

MK/T/2018/1298

25

MK/T/2018/1223

30

MK/T/2018/1266

9

MK/T/2015/0630

14

MK/T/2017/0405

25

MK/T/2018/1235

30

MK/T/2018/1267
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30

MK/T/2018/1268

35

MK/T/2018/1057

38

MK/T/2018/1208

42

MK/T/2018/1218

30

MK/T/2018/1269

35

MK/T/2018/1058

38

MK/T/2018/1209

42

MK/T/2018/1219

30

MK/T/2018/1280

35

MK/T/2018/1196

38

MK/T/2018/1215

42

MK/T/2018/1220

30

MK/T/2018/1302

35

MK/T/2018/1208

38

MK/T/2018/1227

42

MK/T/2018/1221

30

MK/T/2018/1308

35

MK/T/2018/1209

38

MK/T/2018/1228

42

MK/T/2018/1230

31

MK/T/2018/1258

35

MK/T/2018/1216

38

MK/T/2018/1230

42

MK/T/2018/1231

32

MK/T/2014/0981

35

MK/T/2018/1217

38

MK/T/2018/1231

42

MK/T/2018/1250

32

MK/T/2018/0912

35

MK/T/2018/1223

39

MK/T/2015/0630

42

MK/T/2018/1276

32

MK/T/2018/0927

35

MK/T/2018/1230

39

MK/T/2016/1242

42

MK/T/2018/1277

32

MK/T/2018/0930

35

MK/T/2018/1231

39

MK/T/2017/0405

43

MK/T/2014/0981

32

MK/T/2018/0931

35

MK/T/2018/1251

40

MK/T/2018/0961

43

MK/T/2018/0912

32

MK/T/2018/0932

35

MK/T/2018/1252

40

MK/T/2018/1226

43

MK/T/2018/1057

32

MK/T/2018/0933

35

MK/T/2018/1274

40

MK/T/2018/1250

43

MK/T/2018/1058

32

MK/T/2018/0935

35

MK/T/2018/1276

40

MK/T/2018/1274

43

MK/T/2018/1226

33

MK/T/2018/0401

35

MK/T/2018/1277

41

MK/T/2014/1080

43

MK/T/2018/1242

33

MK/T/2018/1236

35

MK/T/2018/1290

41

MK/T/2015/0630

43

MK/T/2018/1243

34

MK/T/2017/1144

35

MK/T/2018/1293

41

MK/T/2016/1242

43

MK/T/2018/1244

34

MK/T/2018/0801

35

MK/T/2018/1294

41

MK/T/2018/0383

43

MK/T/2018/1245

34

MK/T/2018/0802

35

MK/T/2018/1321

41

MK/T/2018/0673

43

MK/T/2018/1259

34

MK/T/2018/1078

36

MK/T/2015/0630

41

MK/T/2018/0942

44

MK/T/2015/0630

34

MK/T/2018/1102

36

MK/T/2016/1242

41

MK/T/2018/1196

44

MK/T/2018/0961

34

MK/T/2018/1213

36

MK/T/2017/1221

41

MK/T/2018/1230

44

MK/T/2018/0964

34

MK/T/2018/1254

36

MK/T/2018/0673

41

MK/T/2018/1231

44

MK/T/2018/0965

34

MK/T/2018/1270

36

MK/T/2018/1057

41

MK/T/2018/1261

45

MK/T/2015/0630

34

MK/T/2018/1281

36

MK/T/2018/1058

41

MK/T/2018/1321

45

MK/T/2016/1242

35

MK/T/2015/0630

36

MK/T/2018/1196

42

MK/T/2015/0630

45

MK/T/2018/0673

35

MK/T/2016/1242

37

MK/T/2015/0630

42

MK/T/2016/1242

45

MK/T/2018/1196

35

MK/T/2017/0405

37

MK/T/2017/0405

42

MK/T/2018/0383

45

MK/T/2018/1218

35

MK/T/2017/1221

37

MK/T/2017/1221

42

MK/T/2018/0673

45

MK/T/2018/1219

35

MK/T/2018/0169

37

MK/T/2018/1208

42

MK/T/2018/0942

45

MK/T/2018/1220

35

MK/T/2018/0383

37

MK/T/2018/1209

42

MK/T/2018/1196

45

MK/T/2018/1221

35

MK/T/2018/0652

37

MK/T/2018/1215

42

MK/T/2018/1208

45

MK/T/2018/1230

35

MK/T/2018/0673

37

MK/T/2018/1253

42

MK/T/2018/1209

45

MK/T/2018/1231

35

MK/T/2018/0943

38

MK/T/2015/0630

42

MK/T/2018/1215

35

MK/T/2018/0964

38

MK/T/2016/1242

42

MK/T/2018/1216

35

MK/T/2018/0965

38

MK/T/2018/1196

42

MK/T/2018/1217
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2018/1173

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

MK/T/2018/1177

Amazon Europe Core S.à r.l. Sociètè à responsabilitè limitèe
(S.à r.l) organized in Luxembourg

MK/T/2016/1242

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/2018/1314

Balmain S.A.

MK/T/2018/1295

Balmain S.A.

MK/T/2018/1296

Biocon Limited

MK/T/2018/0437

Brand Management Group Ltd

MK/T/2018/1302

British American Tobacco (Brands) Inc.

MK/T/2018/1213

British American Tobacco (Brands) Limited,

MK/T/2018/1078

British American Tobacco (Brands) Limited,

MK/T/2018/1102

Deciem Beauty Group Inc.

MK/T/2018/0169

Deutsche Telekom AG

MK/T/2015/0630

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/2018/1225

Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jersey
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jersey

MK/T/2018/1234
MK/T/2018/1253

FRANK MAYER

MK/T/2018/1235

Facebook, Inc

MK/T/2018/1196

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2018/0818

Hyundai Motor Comany

MK/T/2018/1297

Hyundai Motor Company

MK/T/2018/1298

Instagram, LLC

MK/T/2018/1230

Instagram, LLC

MK/T/2018/1231

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/2018/1280

Kia Motors Corporation

MK/T/2018/1227

Kia Motors Corporation

MK/T/2018/1228

Kings Landing Limited

MK/T/2018/0691

Kingspan Holdings (IRL) Limited, an Irish company

MK/T/2018/0653

Lidl Stiftung & Co.KG

MK/T/2018/1236

M.M. Sinno & Sons S.A.L.

MK/T/2018/0390

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/2018/1057

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/2018/1058

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2018/1229
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Nicoventures Holdings Limited

MK/T/2018/1254

Patrón Spirits International AG

MK/T/2018/0401

Philip Morris Brands Sàrl

MK/T/2017/1144

Pierre Balmain S.A.S.

MK/T/2018/1293

Pierre Balmain S.A.S.

MK/T/2018/1294

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z 0.0. ("LEK-AM")

MK/T/2018/1273

Rothmans of Pall Mall Limited

MK/T/2018/0801

Rothmans of Pall Mall Limited

MK/T/2018/0802

Rothmans of Pall Mall Limited

MK/T/2018/1270

Rothmans of Pall Mall Limited

MK/T/2018/1281

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA

MK/T/2016/1182

Sanofi Pasteur Inc

MK/T/2019/0072

Sanofi Pasteur Inc

MK/T/2019/0108

Sanofi Pasteur Inc

MK/T/2019/0109

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.

MK/T/2018/1239

United States Polo Association

MK/T/2018/1290

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

MK/T/2018/1222

Warner Media, LLC

MK/T/2018/1261

Warner Media, LLC

MK/T/2018/1262

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1263

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1264

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1265

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1266

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1267

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1268

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2018/1269

Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје

MK/T/2014/0981

Арсова Величе

MK/T/2018/1223

Атанасов Миле

MK/T/2018/1317

ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ

MK/T/2018/0943

Георги Димитров

MK/T/2018/0618

Георги Димитров

MK/T/2018/0619

Георги Димитров

MK/T/2018/0621

Друштво за дизајн печатење и консултантски услуги ЕКОВОКСЕЛ ДОО Скопје
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО
експорт-импорт Скопје
Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1250

Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1217

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ

MK/T/2018/0644

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ

MK/T/2018/0645

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ

MK/T/2018/0646

Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ

MK/T/2018/0649
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Друштво за производство трговија и услуги експорт-импорт ВОРИ Јорданка ДООЕЛ

MK/T/2018/0652

Друштво за производство, трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1251

Друштво за производство, трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1252

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0927

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0928

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0929

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0930

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0931

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0932

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0933

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0934

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0935

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

MK/T/2018/1276

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

MK/T/2018/1277

Друштво за трговија и угостителство АГРО МАРИОВО увоз-извоз ДООЕЛ с. Виотoлиштe

MK/T/2018/1226

Друштво за трговија и услуги КРАФТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/0912

Друштво за трговија и услуги МАГДЕВСКИ ГРУП експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1259

Друштво за трговија и услуги ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2018/0383

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1242

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1243

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1244

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Друштво за услуги, трговија и производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ МЕДИЦИНА ФЕНИКС
ДООЕЛ Струмица
Занаетчија Електролукс Палензо Теодор Битола

MK/T/2018/1245

КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје

MK/T/2018/1215

Линда фаџлберг-Стојановска

MK/T/2014/1080

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО

MK/T/2018/1321

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

MK/T/2018/0942

Мебел-Ви ДООЕЛ

MK/T/2018/1274

НЕТ-БИТ ДОО

MK/T/2018/1208

НЕТ-БИТ ДОО

MK/T/2018/1209

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица

MK/T/2011/0942
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Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита
ЕНДОМАК Струмица

MK/T/2018/1221

Т.Д. ГЕОПРОМ - Мирослав ДООЕЛ Скопје

MK/T/2018/1224

Т.Д. ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за трговија,
производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ

MK/T/2018/1238

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK/T/2018/1308
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 203 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),
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) 27082

(151) 15/02/2019

(111) 27112

(151) 18/02/2019

(210) TM 2005/65

(220) 04/02/2005

(210) TM 2012/1359

(220) 20/12/2012

(181) 04/02/2025
(450) 28/02/2019
(732) Драган Ѓуроски; Трајко
Симоновски; Предраг Икономовски and

(181) 20/12/2022
(450) 28/02/2019
(732) Друштво за трговија на големо и
мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-

Златко Михајловски
ул."Коста Новаковиќ" бр.22- I -15, 1000

извоз Скопје
ул.ПРВОМАЈСКА бр.ББ, 1000 Скопје, MK

Скопје, MK; ул."Коста Новаковиќ" бр.22- I

(540)

-15, 1000 Скопје, MK; ул."Коста
Новаковиќ" бр.22- I -15, 1000 Скопје, MK
and ул."Коста Новаковиќ" бр.22- I -15,
1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и

THE BLUE FUNK INDIVIDUALS

погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос

(551) индивидуална

(освен за копнени возила); земјоделски

(510, 511)

направи (кои не се рачни); инкубатори за
јајца

кл. 41
образовни услуги;подготвување
настава;забава;спортски
и
културни
активности

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење; ладно оружје; жилети

(111) 27085

(151) 15/02/2019

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

(210) TM 2011/719

(220) 29/06/2011

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи

(181) 29/06/2021

направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,

(450) 28/02/2019
(732) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење;

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје , MK

камшици, узди и сарачки производи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие

(591) бела, златно жолта, сина, црна
(551) индивидуална

материјали или производи од пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

работи; бизнис, трговија со кондиторски
производи; малопродажба - ланец на

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

специјализирани продавници за кондиторски
производи; презентација на производи

градежништвото); стаклени производи,
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порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите

PENTHROX

класи
кл. 25 облека, обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
супстанции, препарати и формулации во

другите класи; украси за елки
(111) 27090

(151) 08/02/2019

(210) TM 2014/636

(220) 05/06/2014
(181) 05/06/2024

оваа класа, вклучувајќи анестетски, преданестетски
и
аналгетски
супстанции,
препарати
и
формулации
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и

(450) 28/02/2019
(732) БОЈАН КОСТАДИНОВ

ветеринарни

апарати

и

инструменти;

делови, фитинзи и дополнителна опрема се
вклучени во оваа класа за сите овие

бул. Партизански одреди бр. 5/46, Скопје,
MK

производи

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(111) 27065

(151) 15/02/2019

(210) TM 2017/167

(220) 21/02/2017
(181) 21/02/2027

(540)

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за угостителство и услуги
ФИТНЕС ХАУС ДОО Скопје
бул. Кочо Рацин 20-5, 1000, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед
(111) 27086

(151) 20/02/2019

(210) TM 2016/479

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

(450) 28/02/2019
(732) Medical Developments International
Limited

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци

4 Caribbean Drive, Scoresby, Victoria, 3179 ,
AU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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(450) 28/02/2019
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС

(450) 28/02/2019
(732) Паровски Мартин

КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб Н. Маџари,

ул. Васил Ѓоргов бр. 20/109, 1000, Скопје,
MK

1000, Скопје, MK

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

(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување;промоција

за перење, препарати за чистење, полирање,

/продажба за трети лица/;on-line продажба за

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

трети
лица
(огласи,
карти,
настани);поддршка за on-line продажба за

лосиони за коса, препарати за нега на заби
(111) 27073

(151) 20/02/2019

(210) TM 2017/1131

(220) 27/11/2017
(181) 27/11/2027

трети
лица;огласување
по
пат
на
електронска наредба;проучување на пазарот
(маркетинг), објавување рекламни текстови,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),

(450) 28/02/2019
(732) Приватна установа за социјална

изнајмување

рекламен

простор,

банери, односи со јавност, демонстрација на
производи, барање спонзорства, бизнис

заштита на стари лица ТЕРЗИЕВА Скопје
Призренска бр. 50/2, Кучевишка бара,

информации,
компјутерско рекламирање
преку интернет, комуникациски медиуми

Општина Чучер Сандево, MK

(презентација на стоки преку комуникациски
медиуми), за малопродажба, надворешно

(540)

рекламирање,

односи

(551) индивидуална

организирање
комерцијални

бизнис
настани
за
и
рекламни
цели,

(510, 511)
кл. 41 обука; забава; спортски и културни

организирање
комерцијални

трговски
саеми
за
и
рекламни
цели,

активности
кл.
43

организирање
(маркетинг,

ТЕРЗИЕВА

старечки

домови

кл. 44 домови за нега на немоќни лица;
медицински услуги; услуги на хигиена и

пребарување

со

бизнис
продажба,
податоци

јавноста,

конференции
менаџмент),
во

компјутерски

датотеки
за
трети
лица
кл. 38 услуги на пренесување пораки он-лајн

разубавување на луѓе
(111) 27058

(151) 15/02/2019

(on-line), обезбедување интернет соби за
разговор, обезбедување на групи за

(210) TM 2018/122

(220) 19/02/2018
(181) 19/02/2028

дискусија
со
обезбедување
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комуникација за размена на податоци по пат

продажба на бисквити; услуги на агенции за

на електронските медиуми; имено, пренос на

продажба на сладолед; услуги на агенции за

податоци,
обезбедување
вести
и
информации
по
пат
на
глобална

продажба на чоколадо; услуги на агенции за
продажба на за пити; услуги на агенции за

комуникациска мрежа;обезбедување услуги
на скпадирање на електронски податоци за

продажба на колачи; услуги на агенции за
продажба на бонбони

трети лица;обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(111) 27075

(151) 15/02/2019

помеѓу преносници на интернет сообраќајот

(210) TM 2018/126

(220) 20/02/2018

(111) 27074

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/125

(220) 20/02/2018
(181) 20/02/2028

(181) 20/02/2028
(450) 28/02/2019
(300) 40-2017-0120761 22/09/2017 KR; 402017-0120762 22/09/2017 KR; 40-2017-

(450) 28/02/2019
(300) 40-2017-0120806 22/09/2017 KR and

0120763 22/09/2017 KR; 40-2017-0120764
22/09/2017 KR; 40-2017-0120765 22/09/2017

40-2017-0120807 22/09/2017 KR
(732) LOTTE Corporation,
300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,, KR

KR; 40-2017-0120766 22/09/2017 KR; 40-

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

22/09/2017 KR; 40-2017-0120770 22/09/2017
KR; 40-2017-0120771 22/09/2017 KR; 40-

(540)

2017-0120772 22/09/2017 KR; 40-20170120773 22/09/2017 KR; 40-2017-0120774

2017-0120767 22/09/2017 KR; 40-20170120768 22/09/2017 KR; 40-2017-0120769

22/09/2017 KR; 40-2017-0120775 22/09/2017
KR; 40-2017-0120776 22/09/2017 KR; 402017-0120777 22/09/2017 KR; 40-20170120778 22/09/2017 KR; 40-2017-0120779
22/09/2017 KR; 40-2017-0120780 22/09/2017
KR; 40-2017-0120781 22/09/2017 KR; 402017-0120782 22/09/2017 KR; 40-20170120783 22/09/2017 KR; 40-2017-0120784
(591) црвена, бела

22/09/2017 KR; 40-2017-0120785 22/09/2017
KR; 40-2017-0120786 22/09/2017 KR; 40-

(551) индивидуална
(510, 511)

2017-0120787 22/09/2017 KR; 40-20170120788 22/09/2017 KR; 40-2017-0120789

кл. 30 леб; слатки; слатки во мали порции
(snack confectionery); гума за џвакање;

22/09/2017 KR; 40-2017-0120790 22/09/2017
KR; 40-2017-0120791 22/09/2017 KR; 40-

бисквити; сладолед; чоколадо; пити; колачи;
бомбони

2017-0120792 22/09/2017 KR; 40-2017-

кл. 35 услуги на агенции за продажба на леб;

0120793 22/09/2017 KR; 40-2017-0120794
22/09/2017 KR; 40-2017-0120795 22/09/2017

услуги на агенции за продажба на
кондиторски производи; услуги на агенции за

KR; 40-2017-0120796 22/09/2017 KR; 402017-0120797 22/09/2017 KR; 40-2017-

продажба на слатки во мали порции (snack
confectionery); услуги на агенции за продажба

0120798 22/09/2017 KR; 40-2017-0120799
22/09/2017 KR; 40-2017-0120800 22/09/2017

на гума за џвакање; услуги на агенции за
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KR; 40-2017-0120801 22/09/2017 KR; 40-

производи, освен фунгициди, хербициди,

2017-0120802 22/09/2017 KR; 40-2017-

инсектициди и паразитициди; земјоделски

0120803 22/09/2017 KR; 40-2017-0120804
22/09/2017 KR and 40-2017-0120805

хемикалии, освен фунгициди, хербициди,
инсектициди и паразитициди; металоиди

22/09/2017 KR
(732) LOTTE Corporation

кл. 2 природни смоли, сурови; заштитни
препарати за метали; конзерванси за дрво;

300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul,, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

антикорозивни препарати; мастило за
тетовирање; бои; пигменти; премази [бои];

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

адитиви за бои, не-хемиски препарати за

(540)

производствени бои; темпери; маслени бои;
синтетизирани смолeсти бои; глазури;
лакови; хартија за боење велигденски јајца;
пасти за печатачи (мастило); бои за цртање
слики; анти-'рѓосувачки масла; обојувачи;
фарби
кл. 3 аромaти [есенцијални масла]; средства
за белење при перење; скроб за перење;
козметика; парфимерија; маски за убавина;
лепила за поставување на перики; средства
за чистење; сапун за убавина; паста за заби;

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

боја за чевли; средства за полирање;
козметика за животни; влажни марамици за

(510, 511)
кл. 1 ѓубрива; скроб за индустриски цели;
индустриски

хемикалии;

лепила

чистење; абразиви; средства за полирање;

за

препарати за перење; тоалетни производи;
абразивна хартија; есенцијални масла;

индустриски цели; вештачки засладувачи
(хемиски препарати); микроорганизми, освен

лепило за вештачки трепки, коса и нокти;
абразивни
средства

за медицинска и ветеринарна употреба;
препарати за исхрана на растенијата;

кл. 4
индустриски масла и масти;
соединенија за собирање прашина со

керамички глазури; графит за индустриски
цели; лепак; хартија за хемиски испитувања;

навлажнување и врзување; маст за обувки;

необработена пластика; целулозна маса;

масла и масти за зачувување на кожа;
фитили за маслени светилки; електрична

силикони; хемиски препарати за употреба во
фотографија; хидраулични масла; антифриз;

енергија; цврсти горива; гасовити горива;
течни горива; индустриско масло; восок

соединенија за производство на техничка
керамика;
индустриски
нус-производи

[суровини]; ноќни свеќи [свеќи]; свеќи;
индустриски восок; мини свеќи; миризливи

произведени при преработка на житни
култури; хемикалии за
употреба во

свеќи; гориво за запалки; запалка; гориво;

фотографија; хемикалии за употреба во

свеќи
кл. 5

шумарството;
необработени
вештачки
смоли;
хемикалии
за
употреба
кај

шеќер за фармацевтска употреба; млеко во
прав за бебиња; средства за дезинфекција;

микроорганизми, освен за медицинска и
ветеринарна
употреба;
хемикалии
во
науката;

хемикалии

за

и
фитили
за
осветлување
фармацевтски производи; млечен

ветеринарни препарати; дезодоранси за
ткаенини; микроорганизми за медицинска

хортикултурни
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употреба; кутии за прва помош, пополнети;

закачалки

завои

метал;јажиња

за

преврски;

лепливи

фластери;

од

метал;мамузи;токи
од

од

метал;метални

санитарни влошки; памук за медицински
цели; материјал за пломбирање на заби;

мрежи;уметнички дела од метал (не од
скапоцени метали);метални цевoводи и

пелени за бебиња [салфети]; медицински
пелени; пелени за возрасни; лепила за

цевки;метали и метални легури;метални
обвивки за спојување на кабли;споменици на

фаќање на муви; хартија против молци;
храна за бебиња; медицински и хируршки

метал
кл. 7 аквариумски пумпи; електрични четки

гипс

[делови од машини]; машини за пресување;

кл. 6 метални руди;куки од метал;кошници од
метал;огласни табли од метал;jарболи,

автомати; гас пумпи (опрема за бензинска
пумпа); електрични косилки [машини];

метални;меморијални
чаши
од
метал;стапици за диви животни;шпалир од

електрични апарати
за отворање и
затворање на вратата; елеватори [лифтови];

метал за растенија или дрвја;монтажни куќи
за животни од метал;скали од метал;држачи

автоматски мамци за морски потреби;
багери; секачи [машини]; машини за

за

за

рударство; градежни машини; земјоделски

издавање на железнички и автобуски
билети;мешалки
од
метал;кутии
од

хартија

машини; машини за млеко; инкубатори за
јајца; машини за ловење риби; хемиски

метал;метални чепови;арматури од метал за
мебел;метални гребалки за врати;поштенски

машини за индустриска употреба; машини за
отстранување на отпад; текстилни машини;

сандачиња од метали;плакети за надгробна
плоча
од
метал;метални
калапи
за

машини за обработка на храна и пијалок за
индустриски цели; машини за столарија;

чевли;метални

и

машини за обработка на целулоза; машини

стапови за пешачење;метални огради /
штитници за високи печки;завртки од

за печатење; машини за шиење; машини за
обработка на кожа; машини за обработка на

метал;брави од метал;метални клешти за
менгеме;подлоги
од
метал;челик,

тутун; машини за обработка на стакло;
машини за цртање; машини за пакување;

необработен
полуобработен;необработени

или
полу-

машини за мотори (освен за копнени возила);
пумпи и компресори како делови од машини,

содржат

мотори и погонски машини; преносници на

ковани

од

метал;метални

прстени

метали

за

кои

кутии

конзерви

или
не

железо;лемење;материјали од
ексклузивна
употреба

за
во

енергија и запчаници (освен за копнени
возила); амортизери за машини (освен за

градежништвото;плочки од метал;згради од
метал;колци од метал;не-светлечки и не-

возила); уреди за кочање за машини (освен
за возила); лежишта на моторот; ветерници;

механички
сообраќајни
знаци
метал;растегнувачи
за

од
жица

машини за чистење; паркинг машини;
машини за обработка на гума; 3D печатари;

за

мотори (освен копнени возила); машини за

товарење;морски
сидра;леење
калапи
[калапи] од метал;вештачки рибни гребени од

перење алишта за домаќинство; роботи;
електроди за машини за заварување; сериски

метал;кабини
боја;вентили

за прскање
(освен
за

машини; сортирачки машини за индустријата;
спојки за машини и делови за пренос (освен

машини);ракетни лансирни-платформи од
метал;нуркачки табли од метал;кукасти

за копнени возила); машини за млечни
производи; мотори и погонски машини [освен

[спојувалки];метални

од
од

метал

палети

метал
метал
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за копнени возила]; славини (машини /

eлектричен аудио и визуелен апарат и

мотори или моторни делови); машини за

додатни

лупење на храна за комерцијална употреба;
машини
за
кафе,
освен
рачни

телекомуникациски машини и опрема; блутут
слушалка;
лабораториски
роботи;

кл. 8 ЛЕД апарати за сушење на лак за нокти;
сервиси за на маса [ножеви, вилушки и

компјутерски софтвер; компјутерски хардвер
и
компјутерски
периферни
уреди;

лажички]; железарија за камин; пегли;
повеќенаменски
канцелариски
ножеви;

полупроводници; електрични приклучоци;
касети за видео игри. спортски сирени;

ножеви за обработка; пиштоли, освен огнено

заштитни ракавици; шлемови; респираторни

оружје; чекани [рачни алатки]; оштрачи за
ножеви; пили [рачни алатки]; не-електрични

маски, освен за вештачко дишење; заштитна
облека; електронски медиуми за претходно

апарати за масажа за домашна употреба;
лопатки за пари; прачки за самозаштита;

снимени со музика; метрономи; електронски
медиуми за снимање без музика (со исклучок

земјоделски помагала, рачни; калапи за
чевли за рачно производство на чевли; рачни

на компјутерски софтвер); купони за
превземање; кинематографски филмови;

пумпи; електрични жилети; стругалки за

електронска публикација за превземање;

чистење скии; планинарски копачи (казми) [за
ледени врвови]; гребла за измазнување на

калкулатори; очила; ЦД-а; инструменти за
контрола на бојлери; апарати за итни случаи

песок; ножици; ножеви; лопати; жилети;
преносливи
мултифункционални
рачни

и спасување; аудиовизуален наставен
апарат; монитори; безбедносни апарати за

алатки;
сет
за
маникир
кл. 9 ДНК чипови; обработено стакло (не е за

железнички транспорт; уреди за монтажа на
камери и монитори; апарати за спречување

градење);

кражба;

логаритмар;

заштитни

чевли;

инструменти;

објективи;

систем

слушалки;

за

видео

електрични
брави;
мајсторско
метро;
физички и хемиски лабораториски апарати и

конференции; систем за домашно кино;
радио
примопредаватели;
паметни

инструменти;
oптички
апарати
и
инструменти, освен за стакла и фотографски

телефони; батерии и полначи за батерии;
сирени; превземање на мултимедијална

апарати;
фотографски
апарати
и
инструменти; aпарати за прецизно мерење;

датотека
кл. 10 медицински апарати и инструменти,

леќи; инструменти за вршење пресметувања;

освен

механизми за апарати кои се употребуваат со
монети; апарати и опрема за спасување на

медицински термометар; уреди за мерење на
телесни масти за медицинска употреба;

живот; автоматски апарат за гасење пожар;
аларми; механички сообраќајни сигнали;

апарати за рехабилитација на телото за
медицински цели; апарати за мерење гликоза

апаратура за нуркање; спасувачки чамци
(сплавови);
сателити;
пожарни
коли;

во крвта; преносен апарат за мерење на
артериски крвен притисок; стоматолошки

електрични огради; апарати за проверка на

апарати

јајцата со светлина; јонизирачки апарати кои
не се за третман на воздух или вода;

контрацепција; електрични ќебиња за
медицински цели; материјали за шиење;

електрични контролери; неонски знаци;
eлектрични батерии; aпарати и инструменти

шишeнца за бебиња; садови за мокрење;
електрични апарати за масажа за домашна

за мерење на
eлектрични жици;

употреба; електрични апарати за естетска
масажа; облека, особено за операциони

електрична енергија;
eлектрични ѕвончиња;
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сали; ракавици за медицинска употреба;

[славини]; апарати за џакузи; апарати за

маски за медицинска употреба; апарати за

греење

масирање за лична употреба; ортопедски
производи; медицински и ветеринарни

апарати; апарати за греење / вентилација и
климатизација;
воздушни
подлошки;

апарати
кл.
11

прочистувачи
комори

и
медицински

инструменти
стерилизатор;

и

климатизација;

на

вода

вентилациони

за

домаќинство;

стоматолошки печки; не-електрични уреди за
прочистување на вода за домаќинства; кутии

кл. 12
инвалидски колички; падобрани;
електрични возила; делови и резервни

за мраз (освен за пренeсување); апарати на

делови за бродови; делови и резервни

гас; мијалници; светлечки броеви за куќи;
затоплувачи на раце; апаратура за

делови за авиони; делови и резервни делови
за железнички возила; делови и резервни

филтрирање на аквариум; тоалетни шољи;
греачи за пегли; тушеви; солариум [лежалки];

делови за автомобили; делови и резервни
делови за велосипеди; коли; бебешки

грејни апарати; апарати за ладење и нивни
инсталации (освен за возила); вентилатори;

колички; гуми за тркала на возила; системи за
амортизација на возила; уреди за сопирање

не-електрични

за

за возила; трактори за земјоделски цели;

осветлување;
дихтунзи
за
славини;
инсталации за водоснабдување; тоалети,

апарати

и

уреди

мотори за копнени возила; енергетски уреди
и запчаници за копнени возила; лежишта за

преносливи; грејни апарати и уреди за
лабораториска употреба; системи за греење

копнени возила; мотори за копнени возила;
тапацир за возила; уреди против кражба за

и ладење за бродови; системи за греење и
ладење за воздухоплови; системи за греење

возила; тркала за возила; табли за
подигнување [делови од копнени возила];

и ладење за железнички возила; системи за

мaшински / моторни / гумени појаси и кочници

греење и ладење за моторни возила, не се
делови на мотори или мотори; апарати и

за копнени возила; воздушни пумпи за
моторни возила со две тркала или

уреди за осветлување за велосипеди;
пламеници;
апарати
за
сушење
за

велосипеди; апарати за движење по земја,
воздух или вода; машини и мотори за

земјоделска употреба; апарати и машини за
прочистување на воздухот; апарат за

копнени
возила;
копнени
возила
кл. 13 тенкови [оружје]; пиштоли [оружје];

дехидрација на отпадот од храна; апарати за

артилерски пиштоли [топови]; пушки за

ладење за пијалаци; индустриски печки;
инсталации за ладење за тутун; безбедносни

солзавец; воздушни пиштоли [воздушни
пиштоли]; пушки; пиштоли [оружје]; пиштоли

додатоци за апарати за вода или гас и цевки;
апарати
за
електрично
осветлување;

[огнено оружје]; куршуми; експлозиви;
детонатори; барут; гасни бомби [оружје];

електрични системи за греење и ладење за
домаќинство; фен за коса за домашна

ракети; проектили; распрснувачи [огномет];
рачни
гранати;
светлечки
проектили;

употреба; гасни запалки; фрижидери за

петарди;

ладење на мраз [за домаќинство]; апарати за
греење за возила; апарати за осветлување за

кл. 14 благородни камења; спомен чаши од
скапоцени метали; кутии за накит; накит за

возила; инсталации и апарати за готвење;
шпорети; греачи за нозе, електрични или не-

чевли; кружни држачи за клучеви од
благородни
метали;
кожни
ремчиња;

електрични; калеми (делови од инсталации
за дестилација / греење или ладење); чешми

часовници; хорологиски и хронометриски
инструменти и нивни делови; драгоцени
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камења; накит; накит за вметнување [накит за

восок за запечатување; шамичиња од хартија

костими]; благородни метали; имитации на

за еднократна употреба; кредитни картички

благородни метали; орнаменти за лична
употреба од благородни метали; орнаменти

без магнетно кодирање; печатени работи
(освен книги и периодични изданија); слики и

од скапоцени метали во областа на накитот;
манжетни; уметничко дело од скапоцени

калиграфски дела; скулптури направени од
хартија;
фотографски
отпечатоци;

метали; накит и благородни метали;
часовници со MP3 плеери; часовници со

материјали
за
моделирање;
книги;
индустриски контејнери за пакување од

камери

хартија; лепила [туткал] за канцелариски

кл. 15 апарати за штимање на музички
инструменти; чекани за штимање; штимери

материјали или за домаќинство; налепници;
печатени материјали; машини за пишување и

за
музички
инструменти;
музички
инструменти; помошна опрема за музички

канцелариски реквизити [освен мебел];
држачи за храна и пијалоци од картон;

инструменти;
електронски
музички
инструменти; инструменти за судска музика;

пластични материјали за пакување; картиени
теркови на шари; пакување (порабување /

гитари;

инструменти];

полнење) материјали од хартија или картон

дигитални пијана; рекордер; виолини;
саксофони; музички инструменти за вестерн

тапани

[музички

кл. 17
лепливи ленти (што не се
канцелариски материјали и што не се за

музика; електрични и електронски музички
инструменти;
електрични
гитари;

медицинска употреба и употреба во
домаќинствата); мика, во сурова состојба или

виолончела; пијана; ударни инструменти;
жичани
музички
инструменти

делумно обработена; пена за правење
цветни аранжмани [полуготови производи];

кл. 16

бандероли за цигари; лепила за

азбестна хартија; пластична филм фолија,

домаќинство
(освен
за
канцелариска
употреба); кеси за отпадоци од хартија или

освен за виткање; сурова гума; гумени вреќи
за пакување; гумени затворачи; подлошки од

пластика; сребрена хартија; натписи од
хартија или картон; знамиња од хартија;

гума; непроводни материјали за задржување
на топлина; противпожарни алати и опрема

обвивки за саксии за цвеќиња од хартија;
тапацирани перничиња за положување на

од азбест; амортизери кои апсорбираат
удари од гума; пакување [амортизирање,

кученца при тренирање; покривки за капаци

полнење] материјали од гума или пластика;

за тоалет од хартија; украсни дизајни [шари];
хартија; тоалетна хартија; корективно

електрични
изолациoни
материјали;
електрични изолациони ленти; изолациони

мастило
[хелиографија];
канцелариски
прибор; пластична фолија за завиткување;

ракавици; хемиски влакна (не за текстилна
употреба); неоргански влакна (не за употреба

држачи за пари; амбалажа за крем од
хартија; кутии од хартија; торби за купување

во текстил); нишки и предива од хемиски
влакна (не за текстилна употреба); азбестни

од хартија; хартиени прекривки за тапациран

ткаенини; азбестен филц; кабли од гума;

мебел; четки за бои за обложување,
покривање или декорирање; тенки хартиени

aзбестни мрежи; статуетки од гума;
nеметални флексибилни цевки; материјали

ленти за изолација за прозори; пресек на
хистолошки делови за наставни цели;

за пакување, запирање и изолација
кл. 18
преносни козметички кутии (се

машини за пишување, електрични или неелектрични; материјали за книговезници;

продаваат празни); етикети од кожа; облека
за домашни миленици; кожа; вештачка кожа;
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торби; кутии изработени од кожа; торби

дрвја;

[пликови, торбички] од кожа за пакување;

скалила што не се од метал; рамки за

покривки од кожа; ремени за лизгалки;
чадори; бастуни; торби за храна за животни;

плетење; рачки за када, што не се од метал;
трска [материјал за плетење]; материјали од

вентили од кожа; узди за коњи; безбедносни
ремени за водење на деца; кожни ремени;

бамбус што не се за градење; бастуни;
jапонски фолии од дрво за пакување храна

чадори и чадори за сонце; стапови за
пешачење; кожени торби за пакување

(Kyogi); животинска коска (необработен или
полуобработен материјал); бочви што не се

кл.

од

19

неметални
градежна

катран

и

минерали

стакло;неметални
столбови;јарболи,

смола;необработени

метал;

за

домашни

дрвени

кутии;

миленици;

пластични

за градење или
употреба;градежно

поштенските цевки; затки (затворени) што не
се од метал; мебел; внатрешни ролетни;

рекламни
метални;аквариуми

рамки за слики; поштенски кутии, што не се
од метал или ѕидни; постелнина, со исклучок

кафез
дрво;плута

на чаршафи; опрема за мртовечки сандаци;
клинови за чевли, неметални; рачни

[конструкции];монтажен
(неметален);градежно
пресована;ѕидни

куќички

резервоари;надворешни

ролетни,
неметални
нетекстилни;надгробни

вентилатори (ладила);

неметални шајки;

и

брави, освен електрични, неметални; ногари
за сечење дрва; неметални арматури за

плочи;цемент;камен;градежни материјали,
неметални;плочки,
неметални;неметални

врати; стаклени плочи за огледала; маси за
цртање; столчиња за фризерски салони;

модуларни градежни единици;растителни
блокови за спречување колапс на земјата или

прачки за мерење товар за железнички
вагони што не се метални; палети за

лизгање

и

транспорт, што не се од метал; пловки за

немеханички
сообраќајни
знаци
(неметални);пловечки пристаништа што не

урдисување што не се од метал; полици за
сточна храна; кошници за пчели; неметални

се
од
метал,
бродови;неметални

за
усидрување
вештачки
рибни

вентилин што не се делови од машини;
полици за оружје; дубачиња за деца; мебел

гребени;кабини за бојосување со прскање
неметални;вентили (неметал или пластика)

за
кампување;
рибарски
столчиња;
пластични
кредитни
картички
(освен

за водоснабдување и одводнување;ракетни

магнетни); uметнички дела од дрво, восок,

платформи
за
неметални;нуркачки

лансирање,
плочи,

гипс или пластика; кукли (Mannequins); кревет
и
душеци

неметални;мрежи што не се од метал за
заштита од инсекти;уметнички дела од

кл. 21
тоалетни прибори;четки за
заби;алатки за чистење и прибори за миење

камен,
бетон
или мермер;споменици,
неметални;дела на каменоресци;тврд катран

(освен електрични);производи базирани на
стакло
(не
за
градење);неелектрични

и битумен;плочки и плочки за поплочување

садови;сервиси

(неметални)
кл. 20 чадор за чадор; необработен или

преработка на
домаќинство

полуработуван корал; кошници, не метални;
рекламни натписи од дрво или пластика;

електрични);кофи;огласни
табли
порцелан
или
стакло;кофи

стапови што не се метални; спомен-чаши (не
метални); неметални колци за растенија или

јаглен;неелектронски апарати за заштита од
штетници;стапици за глувци;саксии за

на

земјиштето;несветлечки
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цвеќе;внатрешни

за

необработени влакна од волна; џемиски

домашни миленици;четки за облека;држачи

аквариуми;кафези

влакна за текстилна употреба; неоргански

за тоалетна хартија;штедни касички;штици за
пеглање;закачалки и алки за крпи за

влакна за текстилна употреба; јажиња; мрежи
што не се од метал или азбест; текстилни

раце;стаклени
кутии;стаклени
капачиња;шишиња (освен вазни);подлошки,

влакна; полнеж што не е од гума, хартија или
пластика;
церади

што
не
се
од
хартија
текстил;порцелански садови;садови

или
или

кл. 23 преѓа и конец за текстилни цели; преѓа;
свилен конец и преѓа; микрофибер; конец и

прибори што се користат во спомен службите

преѓа од вештачка свила; памучен конец и

за
починатиот;лажици
за
чевли;свеќници;четки
за
индустриска

преѓа; полусинтетички конец и преѓа (хемиски
обработена преѓа од природна влакнеста

употреба;крпи
за
очила;чешли
за
животни;електрични уреди за привлекување

преѓа; обоен конец; ангорски конец и преѓа;
синтетички конец и преѓа; конец и преѓа за

и убивање на инсекти;електричен прибор за
отстранување на шминка;преносливи садови

везење; конец за декорација; конец и преѓа
од стаклени влакна; текстилни предива;

и тави за кампување;ракавици за употреба во

гумен конец за текстилна употреба; конец од

домаќинствата;куки за закопчување;четки за
бањи;материјали
за
производство
на

плексиглас за текстилна употреба; хартиена
преѓа за текстилна употреба; конец и преѓа

четки;стаклено влакно, што не е за изолација
или текстилна употреба;стаклен конец, што

од хемиски влакна за текстилна употреба;
конец и преѓа од синтетички влакна; мешан

не
е
за
изолација
или
текстилна
употреба;уметнички дела направени од

конец
кл. 24

стакло;јајца што се ставаат како полог во

платна за садови; етикети од ткаенини;

гнезда, вештачки;кујнски прибор;прибор за
готвење,
неелектричен;чешли
и

знамиња од платно; обликувани навлаки за
клозетски капаци од ткаенина; ткаенини со

сунѓери;четки;сунѓери;сервиси за јадење, со
исклучок
на
ножеви,
вилушки
и

нацртни мотиви за везови; завеси за
туширање; ткаенини од имитација на

лажици;садови
топлински

за храна и пијалоци,
изолирани;садови
за

животинска кожа; тапацири од текстил; ѕидни
висечки свивки од текстил; покривачи;

пијалаци;отварачи за шишиња, електрични и

мртовечки платна; вреќи за спиење; крпи од

неелектрични;прибор за отстранување на
шминка;уреди за отстранување на влакна од

текстил;
ткаенини;
плетени
ткаенини;
ткаенини слични на ленти; филц од ткаенини;

облека, електрични или неелектрични
кл. 22 морска трева за полнење; стапици

драпери (завеси со густ пад); покривки за
кревети
и
маси;
фланел

[мрежи]; скали од јаже; слама за полнење;
дрвена пилевина; вреќи [обвивки, џепови] од

кл. 25 ремени за носење пари [облека];
обувки; спортска облека; облека за

текстил за пакување; сламени обвивки;

искачување; облека за голф; облека за

шатори [што не се за кампување]; висечки
мрежи за лежење; чевларски конци; едра за

риболов; долги палта (со исклучок на
ексклузивна спортска облека и корејски

бродови; тапи за мрежи за риболов; шатори;
кожурци од свилени буби; необработени

традиционален фустан); наметки за лекари;
корејски традиционален фустан (Hanbok);

памучни влакна; необработени свилени
влакна; необработени влакна од коноп;

долна облека; чорапи; ракавици со провидни
прсти кои можат да се носат при користење
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на рачни електронски уреди со екран на

торби за голф, со или без тркала; ракавици за

допир;

лице

голф; опрема за голф; опрема за риболов;

(облека); ремени [облека]; водоотпорна
облека; аноракс (капут за ветер); трикоа и

палки за жонглирање; мамки за лов или
риболов; игри и играчки; гимнастички и

хулахопки; униформи; облека; гаќи, шорцеви
и куси спортски панталони; трикотажа

спортски
прилози
кл. 29 замрзнат грав; полен, подготвен за

кл. 26
капи за фарбање коса; перики;
натпреварувачки броеви; перничиња за игли;

исхрана; замрзнат зеленчук; преработени
производи
од
овошје;
преработени

куки за килими; врвки за чевли; ленти за

растителни производи; сок од зеленчук за

набирање завеси; игли што не се за машини
за шиење; игли за машини за чешлање

готвење; тофу (сирење од соја); преработени
производи од грав (освен изварка од грав и

волна; игли за машини за шиење; електрични
виклери за коса кои не се рачен прибор;

нивни преработки за исхрана; замрзнато
овошје; замрзнато месо; јајца за јадење;

украсни приврзоци што се додатоци на
мобилни телефони; влошки за раменици за

преработено месо; преработени млечни
производи; прехранбени производи од масло

облека; растегливи ленти за држење ракави;

и масти; прехранбени производи направени

ленти и гајтани; петлици; вештачко цвеќе;
везови за облека; вештачко овошје; врвки и

од црви; риби и школки, што не се живи
(вклучувајќи ги и оние замрзнати или

везови; игли; позамантерија со исклучок на
конец; виклери за коса кои не се рачен

конзервирани
со
сол);
преработени
производи од алги; прехранбени производи

прибор
кл. 27

простирки за хранење домашни

од риби и школки; конзервирани / замрзнати /
сушени и варени овошје и зеленчук; супи;

миленичења; простирки против лизгање во

желе; додаток; риба; месо; живина и дивеч

бањи; подметки; хартиени ѕидни тапети;
рогозини; килими против лизгање; прекривки;

што
не
е
жив.
(Вкупно
25)
кл. 30 полирани житни култури; Јадливо

гумени простирки; подни простирки од
текстил; подни простирки за автомобили;

брашно од житни култури; Бадемова паста;
Преработени житни култури; Квасец; Слад за

надворешни
простирки;
безбедносни
простирки за деца; подни простирки од

јавна потрошувачка; Шеќер за храна; Колачи
од ориз; Соја сос; Хемиски зачини; Сосови;

винил; теписи; килимчиња за пред врата;

Зачини; Јадлива сол; Чај; Кафе; Пијалоци

таписерии за ѕидови што не се од текстил;
висечки свивки за ѕид што не се од текстил;

базирани на чај; Мраз; Кондиторски
производи за месо за домаќинство; Брашно и

вештачка
хартиени

тревници; спортски простирки;
ѕидни
тапети
и
тепих

препарати направени од житни култури;
Зачин;
Зачини
и
мраз

кл. 28 мрежи за пеперутки; играчки за
домашни миленици; украси за новогодишни

кл. 31 зрна [житни култури]; Зеленчук, свеж;
Свежо цвекло; Копра; Слад за подготовка и

елки, освен предмети за осветлување и

дестилација;

кондиторски производи; апарати и уреди за
забавни паркови; играчки; кукли; играчки;

семиња; Овошје, свежо; Природни растенија
и цвеќиња; Хмељ; Сирово зрно од какаo;

игри;
спортистички
артиклии
(освен
артиклиза голф / артикли за искачување);

Јајца за шрафирање, оплодени; Живи
животни; Црви, живи; Риби и школки, живи;

справи
за
качување
[опрема
за
планинарење]; палки за голф; топки за голф;

Свежи алги; Легла за домашни животни;
Складиште од слама; Цепаница; Сирова кора

качкети;

зимски

маски

за
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од дрво; Дрвени чипови за производство на

Предмети за пушачи (вклучувајќи запалки за

дрвна маса; Новогодишни елки; Живи мамки;

пушачи)

Венци од природни цвеќиња; Свински булки;
Алги за исхрана на луѓе или животни; Свежо

кл. 35 бесцарински услуги;Управување со
бесцарински бизнис;Консултантски услуги за

овошје
и
зеленчук
кл. 32 извадоци од хмељ за правење пиво;

рекламирање и бизнис менаџмент;Деловни
информации и сметководствени советодавни

Слатки екстракти за правење алкохол;
Безалкохолни пијалоци; Овошни пијалоци и

услуги;Канцелариски
администрација
и

овошни

пијалаци;

работа;Обезбедување помошници;Услуги на

Спортски пијалаци; Газирана вода; Пастили
за шумливи пијалаци; Прав за шумски

стоковните
продавници;Услуги
на
хипермаркет;Сеопфатен трговски центар

пијалаци; Подготовки за правење шумливи
пијалаци; Сирупи и други препарати за

преку интернет;Посредни
услуги
преку

правење пијалоци; Минерална вода; Води
[пијалоци]; Пиење вода; Тоник; Подобрена

комуникација;Супермаркети;Малопродажни
продавници;Рекламирање;Сметководство;У

вода за вкус; Пиво; Пиво без алкохол;

слуги

Пијалоци базирани на пиво; Минерални и
газирани
води

фармацевтски
и
ветеринарни
препарати;Бизнис менаџмент и консултации

кл. 33
корејски дестилирани алкохолни
пијалоци (Soju); Рафинирано винско ориз

на
организацијата;Обезбедување
на
информации
за
работното

(Yag-ju); Sake; Корејски традиционално
оризово вино (Bupju); Бескорисно оризово

место;Компилација на информации во
компјутерски бази на податоци;Агенциски

вино

услуги

сокови;

(Tag-ju);

Безалкохолни

Корејски

традиционално

на

агенции

за

за

услуги;Деловна
канцелариска

телемаркетинг
електрична

продавање

на

увоз-извоз;Канцелариски

оризово вино (Makgeoli); Пенливо вино;
Водка; Бренди; Шампањ; Вина и ликери;

функции;Аукционирање;Секретарски
услуги;Изнајмување
на
вендинг

Западен алкохол; Виски; Kaoliang (кинески
алкохол);
Лајоџо
[кинески
алкохолни

машини;Уредување
на
претплати
интернет услуги;Услуги на агенции

пијалоци]; Вино од црна малина (Bokbunjaju);
Женшен алкохол; Црвен женшенски алкохол;

продавање на ѓубрива;Услуги на агенции за
продавање
на
преработени
житни

Диви

Алкохолни

култури;Услуги на агенции за продавање на

пијалоци
освен
пива
кл. 34 тутун; Заменa за тутун; цигари што

зачини;Услуги на агенции за продавање на
минерална вода;Услуги на агенции за

содржат тутунски замени, а не за медицински
цели; Електронски цигари; Никотинска

продавање на пиво;Услуги на агенции за
продавање на преработено месо;Услуги на

течност за електронски цигари; Тутун за
пушење; предмети за пушачи; Опаковки за

агенции за продавање на свежи алги;Услуги
на агенции за продавање на агенции за

цигари; Пепелници за пушачи; Опаковки за

тутун;Услуги на агенции за продавање на

цигари; Синџири за вратоа за електронски
цигари; Предмети за пушачи од благородни

перење скроб;Услуги на агенции за
продавање на медицински апарати и

метали; предмети за пушачи,
скапоцени метали; Електронски

не од
цигари;

инструменти,
освен
за
стоматолошки
цели;Услуги на агенции за продавање на

Натпревари; Запалки за цигари; Запалки за
пушачи; Филтри за запалки; Тутун и пушачи;

козметика;Услуги на агенции за продавање
на препарати за чистење;Услуги на агенции

женшенски

алкохол;
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за продавање на алатки за чистење и за

продавање на мантили (освен облека за

перење

на

ексклузивна употреба за спорт и корејски

агенции
за
продавање
на
премази
[бои];Услуги на агенции за продавање на

традиционален фустан);Услуги на агенции за
продавање на јајца од свилени буби;Услуги

скапоцени камења;Услуги на агенции за
продавање на градење на стакло;Услуги на

на агенции за продавање на сурови памучни
влакна;Услуги на агенции за продавање на

агенции
за
продавање
на
услуги
[јадења];Услуги на агенции за продавање на

предиво и конец за текстилни цели;Услуги на
агенции за продавање на ткаенини;Услуги на

душеци;Услуги на агенции за продавање за

агенции за продавање на гумени жици и

градење на дрва;Услуги на агенции за
продавање на тоалетна хартија;Услуги на

конци;Услуги на агенции за продавање на
музички инструменти;Услуги на агенции за

агенции за продавање на канцелариски
материјал;Услуги на агенции за продавање

продавање на книги;Услуги на агенции за
продавање на композиции за производство

на кожа;Услуги на агенции за продавање за
пулпа;Услуги на агенции за продавање на

на
кл. 36

торби;Услуги на агенции за продавање на

тргување; Банкарство; Безбедносни услуги;

мебел;Услуги на агенции за продавање на
обувки;Услуги на агенции за продавање на

Осигурување,
Финансиски

апарати за топла вода;Услуги на агенции за
продавање на неелектрични уреди и уреди за

анализа;
Управување

осветлување;Услуги
на
агенции
за
продавање на нокти од метал;Услуги на

недвижности; Услуги за кредитни прашања
во врска со финансиите; Услуги за кредитни

агенции за продавање на неелектрични

прашања

жилети;Услуги на агенции за продавање на
челик;Услуги на агенции за продавање на

Финансиски царински брокерски услуги;
Царинско посредување; Оценување на

камен;Услуги на агенции за продавање на
фотографски апарати и инструменти;Услуги

уметнички дела; Процена на накит; Подигање
на добротворни фондови; Консултации во

на
агенции
за
продавање
на
часовници;Услуги на агенции за продавање

врска со финансиските и монетарните
работи; Банкарство и услуги за осигурување

на аларми;Услуги на агенции за продавање

кл. 37

на велосипеди;Услуги на агенции за
продавање на преработка на храна и

предмети
за
пушачи;
Поправка
на
медицински машини и апарати; Поправка на

пијалаци за индустриски цели;Услуги на
агенции за продавање на електрични аудио и

не-електрични
апарати
за
прашина;
Инсталација на опрема за кујна; Поправка на

визуелни апарати и инструменти;Услуги на
агенции за продавање на антифриз;Услуги на

печки; чистење на крзно, чистење и поправка;
Поправка на кеси; Уредување на мебел;

агенции

гасни

Поправка на чевли; Инсталација и поправка

запалки;Услуги на агенции за продавање на
за огнено оружје;Услуги на агенции за

на опрема за греење; Поправка на апарати и
уреди
за
неелектрично
осветлување;

продавање на спортски производи (освен
предмети за голф / производи за

Поправка на безбедносни брави; Поправка
на рачни алатки; Поправка на фотографски

искачување);Услуги
на
агенции
за
продавање на накит;Услуги на агенции за

апарати; Часовник и поправка на часовници;
Канцелариски машини и опрема инсталација,

(освен

за

електрични);Услуги

продавање

на

208

техничка
керамика
финансиски услуги; Финансиско
Финансиски
работи;
менаџмент;
Финансиска
Финансиско
советување;
со згради; Управување со

во

врска

со

осигурување;

градба; Бродоградба; Поправка на

Трговски марки

Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

одржување и поправка; Помош за дефект на

возила; Изнајмување на инвалидски колички;

возилата

/

Услуги за туристички водич; Резервација за

одржување и поправка на градежни машини
и апарати; Инсталација, одржување и

патување;
Обезбедување
на
патни
информации; Физичко складирање на

поправка на компјутерски хардвер; Поправка
на запалки за пушачи; Поправка на пушки и

електронски складирани податоци или
документи; Пакување на стоки; Услуги за

куршуми; Поправка на спортски предмети
(освен предмети за голф / производи за

нуркање (не за спасување); Набавка на
електрична енергија, гас, вода и централно

качување); Поправка на накит; обновување

греење; Пакување и складирање на стоки;

на облека; Поправка или одржување на
машини и прибори за сериски култури;

Превоз и складирање на ѓубре; Превоз на
стоки; испорака на стоки; Складирање;

Поправка на музички инструменти; Поправка
на книги; Инсталација на врати и прозорци;

Услуги за пакување / складирање и
складирање; Транспорт и складирање на

Пумпање; Дупчење на длабоки нафтени или
гасни бунари; Чистење на мебел; Перење на

стоки
кл. 40 преработка на гума; Преработка на

моторни возила; Дезинфекција за градење;

пластика; Работа со камен; Обработка на

Чистење на чевли; Перење; Автомобилска
декорација; Услуги за создавање на

очила; Дрво; Обработка на хартија; Услуги за
рафинирање; Третман на вода; Седларски

вештачки снег; Чистење и поправка на
блокирани канализации; Кожа нега, чистење

работи;
Производство
на
енергија;
Обработка на метали; Обработка на платно;

и поправка; Поправка на уреди за сопирање;
Поправка на жилети; Поправка на апарати и

Преработка на житни култури; Обработка на
мебел; Услуги за сеча на дрва; Печатење;

уреди

Услуги

[поправка];

за

Инсталација

осветлување

на

забен

техничар;

Идол;

кл. 38 комуникации по телефон; Мобилна
телефонска
комуникација;
Радио

Фотографско печатење; третман на отпад кој
се однесува на контрола на загадувањето на

комуникации; Испраќање на порака; Радио
комуникација на податоци; Пренос на

животната средина; Изнајмување на апарати
за
климатизација;
Изнајмување
на

информации преку апликација за паметни
телефони; Жични комуникации; Телевизиски

генератори;
Врамување

комуникации; Комуникации од мобилните

Таксидермија; Сеча и обработка на дрво;

телефони;
Пренос
телекомуникациски

на
податоци
и
услуги;
Видео

Ламинирање; Гравирање; Третман на вода и
прочистување

комуникациски услуги; Обезбедување на
кориснички
пристап
до
глобални

кл. 41 планирање на изведба; Изнајмување
на сценографијата; Изнајмување на звучни

компјутерски мрежи; Дигитално емитување;
Радио емитување; Телевизиско емитување;

снимки; Упатство за земјоделски вештини;
Упатство за рибни вештини; Објавување на

Телевизиски услуги за мобилни телефони;

книги; Услуги на ноќен клуб [забава]; Работа

Изнајмување на радиодифузна опрема;
Сателитски пренос; Интернет портал услуги;

на библиотеките; Организирање настани за
културни цели; Консултации во врска со

Телекомуникации
кл. 39 транспорт; Сообраќајни информации;

наставата по образование; Модни академии;
Детски градинки; Организирање на изложби

Складирање на стоки; Складирање на опасни
материјали; Депо-услуги за складирање на

за образовни цели; Уметност за убавина
уметност; Стручно водство [совет за
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образование или обука]; Обезбедување и

кампови;Изнајмување

работа на спортски објекти; Обезбедување и

објекти;Обезбедување дневни центри за

работа на забавни објекти; Услуги на забавен
парк;
Фотографија;
Фотографско

стари
лица;Дневни
нега;Обезбедување на

известување; Обука за животни; Планирање
за забави [забава]; Превод; Уредување и

животни;Изнајмување
состаноци;Изнајмување

спроведување на натпревари (образование
или забава); Информации за забава и

готвење;Услуги за игротеки;Услуги на
ресторани за сампослужување;Ресторани и

забава; Уредување и спроведување на

хотелски

семинари, конференции и изложби за
културни или образовни цели; Обезбедување

кл. 44
земјоделство / хортикултура и
шумарски услуги; Рибарство за други;

објекти за филмови / емисии / претстави /
музика или образовна обука; Тренинг [обука];

Аптеки;
(освен

Информации за образование; Резервација на
седишта за емисии и спортски настани;

болници; Услуги на салон за убавина; Услуги
за нега на нокти; Салони за убавина и

Резервирање и резервации на билети за

фризерски салони; салони за убавина и нега

забавни, спортски и културни настани;
Упатство за глума / пеење / танцување

на кожа; Јавни бањи; Масажни услуги;
Уредување
на
цвеќиња;
Пејзаж
и

кл. 42
фармацевтско истражување;
Архитектонски услуги; Дизајн на производи;

градинарство; Продавници за убавина за
домашни миленици; Услуги за психолошка

Визуелен дизајн; Дизајн на облека; Дизајн и
развој на софтвер; Дизајн и развој на

проценка; Медицински и фармацевтски
консултации; Хигиена и убавина; Услуги за

компјутерски

нега

хардвер;

Истражување

на

на

преносливи

услуги
сместување
на
на

сали
уреди

на
за
за
за

услуги

Стоматолошки услуги; Болници
стоматологија);
Ветеринарни

на

кожата;

Болнички

услуги

животната
средина;
Козметичко
истражување; Метеоролошко истражување;

кл. 45
правни услуги; Изнајмување на
облека; Лични модни консултантски услуги;

Земјоделско истражување; Истражување на
градежната
технологија;
Механичко

Обезбедување
модни
информации;
Погребни услуги; Погребални услуги за

истражување; Биотехнолошко истражување;
Рударство и истражување на минерали;

домашни миленици; Помош во домаќинство
за други; биро за служби за изгубени и

Тестирање на безбедноста на производот;

пронајдени работи; Услуги за телохранители;

Морски / воздушни и геодетски работи;
Истражување и развој на нови производи за

Стражарски услуги; Услуги за безбедност и
заштита; Услуги за брачна служба; Услуги

други;
Тестирање
/
инспекција
или
истражување на лекови / козметика или

при свадба; Услуги на капела; Услуги за
миленичиња, услуги за достава на порачки;

прехранбен
производ;
Тестирање
/
инспекција или истражување за земјоделство

Личен шопинг за трети лица; Он-лајн услуги
за социјално вмрежување; Услуги на

/

негуватели; Услуги за помош на мајките

сточарство

или

риболов

кл. 43 подготовка на храна и пијалоци;Снекбар услуги;Ресторантски услуги;Услуги на

(111) 27083

(151) 15/02/2019

ланец
на
ресторани;Пекари;Кафе
услуги;Пабови;Туристички домови;Хотелски

(210) TM 2018/131

(220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028

услуги;Сместувачки
услуги
[хотели,
пансиони];Обезбедување
услови
за

(450) 28/02/2019
(732) Hankook Tire Co., Ltd
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133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

тестирање

gu, Seoul, KR

анализа на развој на производи; оценување

на

квалитет

на

производи;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

на развој на производи; тестирање на
безбедност на производи; процена на

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

производи; лабораториско истражување во
областа на автомобилски гуми; мерење на

(540)

тежина на возила; развој на производи за
изработка на возила и каросерии; дизајн на
возила и делови и компоненти на возила;

(551) индивидуална
(510, 511)

дизајнирање на возила; дизајнирање на
делови за возила; внатрешен дизајн за

кл. 36 управување со згради (услуги во врска
со недвижности); изнајмување или закуп на

возила; тестирање на оригинални форми на
возила; развој на технологија за изработка на

згради;

интегрирани кола за безжична комуникација,
електронска
обработка
на
податоци,

рентање

на

згради;

лизинг

на

канцелариски простор; издавање на деловен
простор
(недвижности);
давање
на

потрошувачки

електронски

уреди,

информации
кои
се
однесуваат
на
изнајмување на згради; изнајмување на

автомобилска електроника; истражување на
автомобилска технологија; истражување и

индустриски
недвижности;

простор;
вложување
во
услуги на управување со

развој на автомобилски тркала; истражување
и развој на автомобилски делови; прегледи

недвижности кои се однесуваат на трговски

на автомобили (терхнички); развој на
компјутерски програми за симулирање на

центри; продажни услуги за трговски центри;
изнајмување
на
трговски
центри;

експерименти во област на исправноста на

изнајмување на деловни простории; агенции
или брокерски услуги за изнајмување на

автомобилски гуми; услуги на лабораториско
истражување во врска со автомобилски гуми;

згради;
услуги
на
недвижности
кои
се

со
на

услуги на тестирање и истражување во врска
со машини, апарати и инструменти;

згради.

механичко истражување во област на мотоспортови; услуги на структурен инженеринг

управување
однесуваат

комерцијални

кл. 42 услуги на истражување на гуми;
техничко
испитување
(преглед)
на

во индустрија на копнени возила; инженерски

автомобилски гуми; техничко испитување
(преглед) на возила; преглед (испитување) на

услуги во индустрија на копнени возила;
услуги на инженеринг на материјал во

моторни возила пред транспорт (за проверка

индустрија на копнени возила; истражување
и развој на автомобилски тркала за други;

на исправност); техничко испитување
(инспекција) на моторни возила (за проверка

обезбедување на научни информации во
врска со перформанси и работа на

на исправност); тестирање на исправност на
возила; технички совети во врска со

автомобил;

дизајнирање

на

модули

за

производство на гуми; услуги на анализа на
гуми (инспекција); услуги на дизајнирање на

автомобили; услуги на инженеринг и услуги
на контрола на квалитет и тестирање на

деловни простории за трговија со гуми;

материјали; испитување на суровини;
контрола на квалитет на суровини; дизајн и

тестирање
тестирање
истражување

на
на
и

автомобилски
автомобилски
развој

на

тркала;
гуми;

развој на софтери за виртуелна реалност

производи;
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(111) 27089

(151) 15/02/2019

(111) 27091

(151) 11/02/2019

(210) TM 2018/280

(220) 29/03/2018

(210) TM 2018/336

(220) 13/04/2018

(181) 29/03/2028
(450) 28/02/2019
(732) Друштво за промет и услуги
Енвирум ДООЕЛ Скопје

(181) 13/04/2028
(450) 28/02/2019
(732) Тренчева Слободанка
ул. Иво Лола Рибар бр. 24, Скопје, MK

ул.Интернационални бригади бр. 4,
Скопје, MK

(540)

(540)

(591) темно кафена, жолта
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;

(510, 511)
кл. 30 продажба на големо и мало на
прехранбени производи
(111) 27088

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/321

(220) 11/04/2018
(181) 11/04/2028

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образование; обука; забава; спортски
и

културни

активности

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

(450) 28/02/2019
(732) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, MK

(111) 27049

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/384

(220) 19/04/2018
(181) 19/04/2028

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за трговија и услуги
ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(540)

ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А24, Скопје, MK
(740) Маја Кировска
ул. Булевар Партизански одреди бр. 27А-24,
Скопје
(540)

Olpeo

(591) жолта, црвена и црна
(554)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 лепила за прицврстување перики;камен

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

за
мазнење;производи
острење;антисептички
камења
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бричење;бадемово

маспо;бадемов

производствените процеси и што не се за

сапун;амбра [парфем];скробен сјај за перење

медицинска

алишта;штирак
за
сјај;сапун;сапуни

триење;средства за одмастување што не се
користат
во
производствените

алишта;црвило
за
за
освежување

текстил;плавило за алишта;есенција
анис;капење (козметички производи

од
за

употреба;раствори

процеси;производи
шминка;средства

за
за

за

отстранување
чистење
на

капење);сапуни за бричење; кармини;
стапчиња обложени со памук за козметичка

забите;средства за отстранување бигор што
се користат во домаќинството;дијамантин

употреба;маски

[бор

за

разубавување;

во

прав

како

абразивно

бергамотови масла;белило;креми за белење
на кожата;производи за белење кожа;соли за

средство];средства за неутрализација на
статичкиот електрицитет што се користат во

белење;сода за белење;средства за белење
при
перење
алишта;сјај
за

домаќинството;хартија
стружење;препарати

алишта;миризливо
дрво;раствори
за
дезинфекција на устата, што не се за

лак;ткаенина за
отстранување

медицинска употреба;лак за нокти;производи

отстранување лак;жавелова вода;лавандова

за шминкање;лосиони за коса метални
карбиди
[абразиви];силициумов
карбид

вода;миризлива водичка;тоалетна вода;кора
од
дрво
квилаја
за

средство];кедар (есенцијални
кедар);вулканска пепел за

миење;кварц;темјан;производи
за
депилација;восок за депилација;производи

чистење;креми [пасти] за чевли;бои за
коса;производи за виткање коса;вештачки

за
киснење
алишта;етерични
екстракти;есенцијални масла;екстракти од

трепки;козметички

цвеќе

[абразивно
маспа од

производи

за

за
отстранување

за

стружење;производи
бои;производи

[парфеми];шминка;производи

за
за

за

трепки;производи за светнување;препарати
за полирање;восок за чевли;политура за

чистење;цветни мириси (бази за цветни
мириси);производи
за
кадење

мебел и подови;производи за постигнување
сјај [политури];восокза чевлари;чевларски

[мириси];ароми за слатки [есенцијални
масла];масла од голтерија;нафтено желе за

восок;восок
за
алишта;восок
за
мустаќи;восок за паркетни подови;восок за

козметичка
употреба;гераниол;масти
за
козметичка употреба;хидроген пероксид за

полирање;восок

есенцијални

козметичка употреба;хелиотропин;масла за

масла од лимон;колонска вода;бои за
тоалетна употреба;производи за заштита на

козметичка употреба;масло од јасмин;масло
од лаванда;масла за чистење;масла за

кожа
[политури];корунд
[абразивно
средство];козметички
производи
за

парфеми и мириси;масло од роза;масла за
тоалетна
употреба;јонон

животни;козметички
производи;памук

[парфимерија];лосиони
за
козметичка
употреба;млеко за чистење за тоалетна

употреба;креда

за

за

кројачи;

прибор;козметички
за
козметичка
чистење;средства

за

употреба;производи

за

перење

чистење
флеки;моливчиња
(козметички
моливчиња);креми
за
полирање;креми

алишта;тоалетни производи;течности
чистење
шофершајбна;производи

(козметички креми);сода бикарбона за
чистење;пасти за ремени за острење

измазнување [штиркање];екстракт од нане
[есенцијални
масла];нане
за

бричеви;креми
за
кожени
производи;детергенти што не се користат во

парфимерија;козметички
производи
за
веѓи;мошус [парфимерија]; неутрализатори
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за

трајно

виткање

на

користат при перење алишта;производи за

косата;шампони;парфеми;вештачки

чистење

нокти;производи
за
нега
на
ноктите;производи за чистење тапети;хартија

чистење
домашни

за
полирање;стаклена
хартија;парфимерија;нега
на
кожата

препарати за нега];шамивчиња натопени со
козметички лосиони;препарати за полирање

(козметички
производи
кожата);сапуни
против

на
на

вештачки вилици;лепила за козметичка
употреба;лосиони што се користат по

од

бричење;спрејови за коса;маскара;сушено

стапалата;камен

за

за
нега
потење

полирање;камен

вештачки

вилици;производи

за

одводни
цевки;шампони
за
миленичиња
[немедицински

пемза;брилијантин
за
козметичка
употреба;пудра за шминкање;производи за

ароматично
лисје
[мириси];спрејови
за

бричење;дезодорантни сапуни;кесички за
парфимирање
постелнина;сафрол;пити

здивот;производи
за
хемиско
чистење;отстранувачи на восок за подови

одсапуни;вода пепелница за перење со
сода;моливчиња за веѓи;талк за тоалетна

[производи за триење];восок против лизгање
за подови;течности против лизгање за

употреба;бои (козметички бои);терпентин за

подови;воздух

одмастување;масло
од
одмастување;терпени

терпентин
за
[есенцијални

притисок за чистење и бришење прав;гелови
за белење на забите;ткаенини импрегнирани

масла];абразивна ткаенина;стакпено платно
[абразивно платно];средства против потење

со детергент за чистење;производи што им
даваат сјај на листовите на растенијата;страк

[тоалетни
производи];сапуни
потење;триполски
камен

кинески темјан;средства за сушење садови
во машини за садови;препарати за

полирањ;абразивни
хартија; амониајк
[детергент];камена

против
за

средства*;абразивна

парфимирање;траки

лимени

за

садови

освежување

под

на

алкалии]
стипса

здивот;дезодоранси
за
домашни
миленици;препарати за туширање за лична

[антисептик];бадемово млеко за козметичка
употреба;средства
за
отстранување

хигиена и како дезодоранси [за тоалетна
употреба];препарати од алое вера за

корозија;производи за сончање [козметички
производи];аромати
[есенцијални

козметичка намена;гелови за масажа што не
се
за
медицинска
употреба;сјај
за

масла];ароми

усни;балсами што не се за медицинска

за

[испарливи

во

и
мирудии
освежување
на

пијалаци

[есенцијални

масла];хемиски средства за освежување на
боите што се користат во домаќинството

употреба;шампони
миење;декоративни

[перење алишта];соли за капење, што не се
за
медицинска
употреба;бои
за

нокти;препарати за сончање;етерично масло
од лимон;кана [козметичка боја];средства за

брада;козметички
слабеење;трепки

чистење
чевли;футроли
кармини;препарати за бањање,

трепки);средства

препарати
за
(лепила за вештачки
за

отстранување

медицинска

за
налепници

употреба,

суво
за

не

балсам

за
за
за

бои;дезодоранси за лична употреба;цртежи
(декоративни
цртежи)
за
козметичка

коса;производи
за
исправување
на
косата;марамчиња натопени со препарати за

употреба;средства
за
спречување
на
крварење за козметичка употреба производи

вадење
шминка;фитокозметички
препарати;средства за чистење за интимна

за белење [деколоранти] за козметичка
употреба;смекнувачи за ткаенини што се

лична хигиена,
екстракти
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употреба;отстранувачи на лак за нокти;восок

прогнозирање;организирање

за

комерцијални или рекпамни цели;бизнис

подови;шампони

за

животни

изложби

[немедицински препарати за нега];течности
за миење очи, кои не за медицинска

информации;испитување
мислење;подготвување

употреба;вагинални исплакнувачи за лична
хигиена
или
за
дезодорирање

списоци;вработување
персонал;бизниси
(услуги
за
преместување
на

кл. 35 помош во водењето бизнис;бизнис
испитување;лепење плакати;агенции за увоз

бизнисите);изнајмување
рекламен
простор;промовирање на продажбата за

и

трети

извоз;комерцијално-информативни

на

за

јавното
платни

лица;секретарски

агенции;анализа на цените;рекламни огласи
(ширење
на
рекламните

услуги;подготовување
уплати;одговор (телефонски

огласи);фотокопирање;агенции
за
вработување;изнајмување
канцелариски

претплатниците
што
не
се
достапни;обработка на текстови;договарање

машини и опрема*;книговодство;изработка
на изводи од сметки;ревизија;советување за

претплата
на
весници
лица;рекпамирање
преку

бизнис работење и организација;консултации

менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај

за раководење со персонал;советување за
бизнис
работење;дактилографски

уметничките
професии;собирање
информации во компјутерските бази на

услуги;претставување
на
производите;директно рекпамирање преку

податоци; систематизација на информации
во
компјутерски
бази
на

пошта;помош
за
комерцијално
индустриско;управување;умножување

податоци;организирање трговски саеми за
комерцијални
или
рекпамни

или

даночни
одговор) за

за
трети
пошта;бизнис

документи;ажурирање

на

цели;изнајмување

машини

рекламниотматеријал;дистрибуција
примероци;експерти

на
за

фотокопирање;компјутерско
рекпамирање
преку интернет;услуги за набавки за трети

ефикасност;аукционерство;маркетинг
студии;бизнис
проценки;бизнис

лица [купување производи и услуги за други
фирми];пребарување
податоци
во

истражување;изнајмување
рекпамен
материјал;советување за организирање на

компјутерски
датотеки
за
трети
лица;изнајмување време за рекпамирање

работењето;објавување

рекламни

преку медиумите;услуги за следење на

текстови;рекпамирање;рекпамирање преку
радио;бизнис
пребарување;односи
со

печатените вести;изнајмување автомати [за
цигари или пијалаци];психолошкотестирање

јавноста;стенографски
услуги;телевизиско
рекпамирање;преписи;уредување

за селекција на персонал;служби
споредување на цените;презентација

излози;агенции за рекпамирање;раководење
(советодавни
услуги
за
бизнис

стоки преку комуникациски медиуми за
малопродажба;комерцијални информации и

раководење);ангажирање

за
на

манекени

за

советување

промовирање

на

[советувалиште за потрошувачи];договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

истражување;раководење
со
датотеки
(компјутеризирано
раководење
со

трети лица; административна обработка на
нарачките
за
купување;комерцијална

датотеки);професионално
консултирање;економско

администрација за издавање лиценци за
стоки
и
услуги
за
други

рекламирање
или
производи;маркетинг

бизнис
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лица;аутсорсингуслуги

[поддршка

на

инвеститори со претприемачи кои бараат

бизниси];фактурирање;пишување рекпамни

средства;

текстови;собирање
статистички
податоци;услуги за дизајн на страници, за

телевизиска продажба; консултации за
стратегија на комуникации во односи со

рекламни
цели;барање
спонзорства;организирање модни ревии за

јавноста; консултации за стратегија на
комуникации во рекпамирање; преговори за

промотивни цели;производство на рекламни
филмови;деловно
управување
на

бизнис
кл. 42

спортисти;маркетинг;услуги

искористување

за

продукција

на

програми

за

контакти
со
други
хемиски анализи; анализи за
на

нафтените

телемаркетинг;малопродажба
и
големопродажба
на
фармацевтски,

полиња;архитектура;
бактериолошки
истражувања;

ветеринарни
медицински

и

хигиенски препарати и
материјал;изнајмување

услуги;
градежно

штандови
за
комерцијални

продажба;обезбедување
и
деловни
контакт-

градежни
планови;
истражувања
во
техниката; тестирање на нафтени извори;

информации;оптимизација

хемиски
советување;

хемиски

истражувања;
изработка
на

за

истражувања во козметиката; внатрешно

пребарувачи;оптимизација на сообраќајот на
интернет-страници;огласување со плаќање

уредување; индустриски дизајн; услуги за
дизајн
на
амбалажи;

по
клик;услуги
за
посредување
во
трговија;деловно управување за независни

испитување материјали; водење студија за
техничко
проектирање;
геолошки

вршители
на
успуги; преговарање и склучување трговски

испитувања; испитувања
полиња;
инженерство;

трансакции за трети лица; ажурирање и

информации;

одржување податоци во компјутерски бази на
податоци; услуги за управување со деловни

изнајмување
компјутери;
компјутерско
програмирање; трагање по нафта; физика

проекти за градежни проекти; обезбедување
деловни информации преку веб- страница;

[истражување];
истражување
во
машинството; тестирање ткаенини; геолошки

обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги; дизајнирање

истражувања
на
терен;
геолошки
истражувања; утврдување автентичност на

рекламен

уметнички

материјал;

ангажирање

на нафтените
метеоролошки

премерување

дела;калибрирање

земјиште;

[мерење];

надворешни фирми за административно
управување со компании; услуги за

изработка
на
компјутерски
програми;
осовременување
на
компјутерските

пријавување данок; деловно управување со
програми за рефундирање за други;

програми;советување
на
полето
на
компјутерски хардвер;дизајнирање облека;

изнајмување
билборди
[паноа
за
рекламирање]; пишување лични биографии

графички
дизајн;
квалитетот;

за

изнајмување

други;

регистрација

на

писмена

контролирање

компјутерски

на

програми;

комуникација и податоци; ажурирање и
одржување информации во регистри;

истражување и развој за други;дизајнирање
[индустриски
дизајн];подводно

составување пописи на информации за
комерцијални или рекламни цели; услуги на

истражување;обновување комјутерски бази
на
податоци;одржување
компјутерски

деловно посредување кои се однесуваат на
поврзување на потенцијални приватни

програми;анализа
системи;биолошки
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истражувања;урбанистичко

планирање;

премерување;програмирање

технологијата;советодавни

компјутерски

областа

на

услуги

компјутерската

од

технологија;

системи;тестирање на возната состојба на
возилата;
умножување
компјутерски

советодавни
успуги
од
областа
на
телекомуникациските технологии, временска

програми; конверзија на податоци од
физички на електронски носачи; креирање и

прогноза, отклучување мобилни телефони,
надгледување компјутерски системи заради

одржување веб [интернет] страници за други;
давање простор за веб [интернет] страници

откривање
дизајнирање

инсталирање

компјутерски

програми;

информации засновани на Интернет [услуги

создавање
конверзија на

вештачки
компјутерски

дождови;
програми и

на информатичка технологија]; консултации
за безбедноста на Интернет; консултации за

физичка
компјутерски

безбедност на податоци; услуги на кодирање
податоци;

програми; изнајмување веб [интернет]
сервери; услуги за заштита на компјутери од

надгледување
компјутерски
системи
заради;откривање неовластен пристап или

вируси;

повреда

податоци
освен
конверзија;оветување
за

советување

за

заштеда

на

дефекти;
за други

на

креирање
на индекси

и
на

податоци;електронско

енергија;истражувања на полето на заштита
на
животната
средина;

нагледување на податоци за лична
идентификација заради откривање кражба на

обезбедување алатки за пребарување по
интернет; дигитализација на документи

идентитет
преку
Интернет;
електронско надгледување на користење

[скенирање];
[графологија];

кредитни картички заради откривање измами
преку Интернет

анализа
на
обезбедување

ракопис
научни

информации, совети и консултации во однос
на намалување на емисијата на јаглен;
процена на квалитетот на непречесени дрва;

(111) 27093

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/388

(220) 23/04/2018

процена на квалитетот на волна; следење
компјутерски системи со далечински пристап;
анализа
на
водата;
успуги на научни лаборатории; енергетска

(181) 23/04/2028
(450) 28/02/2019
(732) Друштво за телекомуникации и
услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје

ревизија;

бул. К.Ј.Питу бр. 15, Скопје, MK

советување

за

правење

веб-

страници; софтвер како услуга [ЅааЅ];
советување во врска со информатичка

(740) Соња Кралевска
бул. К.Ј.Питу бр. 15, Скопје

технологија; научно истражување; хостирање
сервери;
клинички
испитувања;

(540)

чување резервни копии на податоци надвор
од
мрежата;
епектронско
зачувување
податоци;

давање

информации

за

компјутерски технологии и програмирање
преку
интернет-страници;
картографски

(591) темно сина, портокалова и бела
(551) индивидуална

услуги; обработка во облак [Cloud computing];
услуги на надворешни фирми во областа на

(510, 511)
кл. 38 телекоминикации

информациските технологии; советодавни
услуги
од
областа
на
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(111) 27102

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/413

(220) 26/04/2018

(210) TM 2018/521

(220) 05/06/2018
(181) 05/06/2028

(181) 26/04/2028
(450) 28/02/2019
(732) Божиновски Александар
ул. Ѓурчин кокале бр. 43, 1000, Скопје, MK

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за производство и

(540)

с. Радово бр. 45, Босилово, MK

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, кафена, црна, бела,
сива сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со коцки за потпалување оган
(111) 27064

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/424

(220) 02/05/2018

(591) окер, црвена, жолта, кафена, црна,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 02/05/2028
(450) 28/02/2019
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100, 60318,

кл.
29
млеко
кл. 35 малопродажба и големопродажба на
млеко

Frankfurt, DE
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/524

(220) 05/06/2018
(181) 05/06/2028

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за услуги и трговија РОМА

PK - Merz

ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ Струга
ул.„Маршал Тито бр. 25/1 - кат 1, Струга,

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

(111) 27076

MK
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
(111) 27087

(591) црвена и златна

(151) 07/02/2019

(551) индивидуална
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лосиони за коса; препарати за нега на забите

(510, 511)
кл.

текстил

24

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл. 25 облека, чевли и капи

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;

(111) 27084

(151) 14/02/2019

(210) TM 2018/603

(220) 21/06/2018

фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;

(181) 21/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) Дејан Атанасовски

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

ул. Петарпопарсов бр. 22-3, Центар,
Скопје, MK

материјал
апарати);

канцелариски

(540)
во

прибор

мебел);

(освен

за обука и настава (освен
пластични
материјали
за

пакување
(што не се вклучени
другите класи); печатарски букви;

клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

(551) индивидуална

се опфатени со другите класи; покривки за

(510, 511)
кл. 43 ресторани

кревети
кл.
25

(111) 27048

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/620

(220) 25/06/2018

и
облека,

обувки

и

маси
капи

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

(181) 25/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) Георги Димитров
ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); муридии; мраз

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

(111) 27047

(151) 15/02/2019

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(210) TM 2018/622

(220) 25/06/2018

(540)

(181) 25/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) N.T.P. "Butterfly"
Rr.B.G.Sylejmani Ferizaj, KS, ZB
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

науката,
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството
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шумарството;
сурови

сурови

пластични

вештачки
материи;

смоли,
вештачки

ѓубриња; смеши за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување метали;
хемиски
производи
за
прехранбени
производи;
штавење;
наменети

адхезиви
за

конзервирање
материи
за

(лепливи материи)
индустријата

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(591) златна, окер
(551) индивидуална

кои не се опфатени со другите класи;
печатени
работи;
книговезнички

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

материјал;фотографии;
канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна

безалкохолни напитоци, напитоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати

употреба; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски

за

производство

на

напитоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

прибор (освен мебелот); материјали за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (кои не се опфатени
во другите класи); видови печатари; блокови
за
печатење

(111) 27067

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/640

(220) 28/06/2018

(181) 28/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) МАКПРОГРЕС ДОО

кл. 27
килими, рогузини, простирки и
бришачи,
линолеум
и
други
подни

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK

прекривачи; ѕидни тапети (што не се од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

текстил)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 39 транспорт;пакување и складирање
стоки;организирање патувања
(111) 27057

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/639

(220) 28/06/2018

(181) 28/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) Друштво за производство трговија
и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз

(591) бела, беж, светло и темно кафена,
портокалова, црвена, зелена, црна
(551) индивидуална

Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино,
MK

(510, 511)
кл. 30 двопек со вкус на домат и маслинка

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 27066

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/642

(220) 28/06/2018
(181) 28/06/2028
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(450) 28/02/2019
(732) МАКПРОГРЕС ДОО

(181) 28/06/2028

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(450) 28/02/2019
(732) ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ
ул. Железничка бр. 12, Штип, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK

(540)

(591) црна, бела и црвена
551) индивидуална
(510, 511)
кл.
7

(591) бела, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

за

шиење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз-извоз со машини за шиење

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

(111) 27071

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/660

(220) 29/06/2018

(181) 29/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, бисквити, леб, производи од тесто и

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

слатки, колачи и торти; сладолед; мед,
меласа; какао; квасец, прашок за печење,

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии;
мраз;
чоколадо
кл. 35

машини

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз и трговија на големо и

The heroes among us

мало со: месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

(551) индивидуална
(510, 511)

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

кл. 35

аутсорсинг услуги [поддршка на

масла и масти за јадењеч кафе, чај, какао,

бизнис]
кл. 41 практична обука

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жита, бисквити, леб,

(111) 27070

(151) 15/02/2019

производи од тесто и слатки, колачи и торти;
сладолед; мед, меласа; какао; квасец,

(210) TM 2018/661

(220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз; чоколадо

(450) 28/02/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(111) 27059

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/643

(220) 28/06/2018

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Садиме љубов

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

Хероите меѓу нас

рекламирање

35

(551) индивидуална

кл. 44 садење дрва за намалување на
емисија на јаглен

(510, 511)
кл. 35
аутсорсинг услуги [поддршка на

(111) 27096

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/670

(220) 03/07/2018
(181) 03/07/2028

бизнис]
кл. 41 практична обука
(111) 27069

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/664

(220) 29/06/2018

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за маркетиншки,
промотивни и продукциски услуги ЕЕММ

(181) 29/06/2028
(450) 28/02/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

ГРУП ДООЕЛ Скопје
ул. Наум Наумовски Борче 50/3-11,

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

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

ул. 808 бр. 12, Скопје, MK

(540)

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална

We plant love
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(510, 511)
кл. 41 агенција за резервации за забавен
рекламирање

35

настан; агенција за резервации за музички
настан; планирање на посебни настани за

кл. 44 садење дрва за намалување на
емисија на јаглен

цели на социјална забава

(111) 27068

(151) 15/02/2019

(111) 27060

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/665

(220) 29/06/2018
(181) 29/06/2028

(210) TM 2018/671

(220) 03/07/2018
(181) 03/07/2028

(450) 28/02/2019
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 28/02/2019
(732) British American Tobacco (Brands)

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808 бр. 12, Скопје, MK

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

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

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

(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Limited,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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кл. 35 промовирање на подигнување на јавна

(540)

свест

за

здравствени

прашања,

промовирање подигнување на јавна свест за
здравје, живот, социјални вредности и

CORES
(551) индивидуална

прашања поврзани со бременост

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;
производи од тутун; замени за тутун (не за
медицински цели); пури, циграилос; запалки;

(111) 27050

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/679

(220) 05/07/2018
(181) 05/07/2028

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за
цигари, туби за цигари, филтери за цигари;

(450) 28/02/2019
(732) Deva Holding A.Ş.

џебни апарати за виткање цигари; рачни

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

машини за вбризгување на тутун во хартиени
туби; електронски цигари; течности за

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

електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање; уреди и делови за

(540)

уреди за загревање на тутун и замени за
тутун наменети за инхалација

Rediclon
(111) 27097

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/672

(220) 03/07/2018

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(181) 03/07/2028
(450) 28/02/2019
(300) 87/775,220 29/01/2018 US
(732) Life Perspectives, Inc

(111) 27051

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/680

(220) 05/07/2018

PO Box 600533, San Diego, California

(181) 05/07/2028

92160, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 28/02/2019
(732) Deva Holding A.Ş.

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

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Gemysetin
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) водено сина и сина
(551) индивидуална

(111) 27092

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/684

(220) 05/07/2018
(181) 05/07/2028
(450) 28/02/2019

(510, 511)
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(732) SHINE ТV LIMITED

коцки, за сецкање ситно, за сечење на кришки

Shepherds Building Central, Charecroft

и за сечење храна; сатари за месо, кршалки

Way, W14 0EE London, GB
(740) Друштво за застапување од областа

за ореви, отварачи за остриги, ножици,
шпатули, ножеви за сечење и ножеви за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

лупење; рачен алат за правење дробен мраз;
рачни ножеви за правење паста (тестенини);

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кршалки за ореви; лопатки за боја; ножици;
ножици за чистење конци; нож за лупење
кора од цитрусни овошја; острачи за ножеви;
комплети за скара, имено вилушки за скара,
ножеви за скара, штипки за скара, лопатки за

MASTERCHEF
(551) индивидуална

скара, прибор за чистење на решетки на
скара, четки и садови за премачкување за

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати за домашна

скара, даски
неелектрични

употреба, кои исто така вклучуваат и
електрични маталки за јајца; електрични

кл. 11

блендери за храна; електрични сецкалки за
храна; електрични мелници за храна за

индустриски кујнски апарати; апарати за

електрични соковници; електрични машини
за мелење месо; електрични миксери
домаќинството;

загревање и готвење, вклучувајќи рерни,
електрични рерни, електрични скари, печки и

соковници;

микробранови; електрични
апарати за ладење и

машини за кујна, имено, електрични миксери
со постоље; електрични отварачи за

вклучувајќи
електрични

конзерви; електрични острачи на ножеви;
електрични ножеви; електрични рачни

диспензери

миксери и рачни блендери; електрични
маталки; машина за вакумирање и делови за
неа;

електрични

мелници

за

апарати за готвење вклучувајќи

нив; покривки за скара; скара за димење;
решетки за скара; светла за скара;

домаќинството; електрични цедалки за
овошје
наменети
за
домаќинството;

за

скара;
храна

скари на јаглен, kettle скара, надворешна
плинска скара, делови, опрема и додатоци за

електрични рендиња; електрични
за
овошје
за
употреба
во

наменети

за
за

(електрични) тавчиња, тенџериња, лонци и
експрес лонци (лонци под притисок); скари,

домашна употреба; електрични процесори за
храна;
преси

за сечење
процесори

парни лонци;
разладување,

фрижидери, замрзнувачи и
ладилници;
(електрични)
за

пијалаци;

апарат

водоснабдување и санитарна
апарати за сушење зеленчук,

кафе

за

намена;
тостери,

готвачи на топол воздух, апарати за
сендвичи; кафемати; електрични чајници

кл. 8 прибор за јадење, имено, ножеви,
вилушки и лажици (прибор за јадење);

кл. 21 прибор и садови за домаќинство, кујна,
готвење или печење (кои не се од благородни

готвачки ножеви; кујнски ножеви; ножеви за
сечење торта; ножеви за пица; неелектрични

метали или пресвлечни со нив) и вклучуваат

отварачи за конзерви; апарати за сечење
сирење и ножеви за сирење; прибор за

експрес лонци (лонци под притисок),
тенџериња за готвење, тавчиња и лонци, вок

јадење за една употреба, имено, ножеви,

тави, неелектрични маталки, подметки за
готвење што се виткаат, мерици, длабоки

вилушки и лажици; електрични машинки за
бричење;
неелектрични
машинки
за

чинии, длабоки чинии за мешање, садови за
шеќер, садови за путер, цедилки, покривки за

бричење; нож за отстранување на лушпи на
риба; рачни кујнски машинки за сечење на
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чинии, неелектрични чајници, неелектрични

(210) TM 2018/685

(220) 06/07/2018

процесори за храна, цедалки за овошје,

(181) 06/07/2028

капаци за тенџериња, кујнски модли (калапи),
модли за тесто (калапи), плитки чинии,

(450) 28/02/2019
(732) Grünenthal GmbH

цедилки за чај, ѓезвиња за кафе и чајници,
сервиси за ручавање, комплети за чај,

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE

комплети за мирудии, полици, полици за
зачини, преси за лук, ножиња за лупење

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

компири, отварачи за конзерви, лажици за
готвење
со
дупчиња,
лопатки
за
превртување, преса за компири, рендиња,

ПАЛЕКСИЯ
(551) индивидуална

мелници за зачини и мирудии; прибор за
сервирање, вклучувајќи длабоки чинии,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; аналгетици

плитки чинии, чинии, бокалчиња, стаклени
садови, порцелански длабоки чиничиња,

за човечка употреба

шољи, кригли, земјени садови, емајлирани
садови,
тенџериња,
чиничиња,
послужавници, кујнски алати и тацни за

(111) 27052

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/686

(220) 06/07/2018
(181) 06/07/2028

сервирање; комплети шишенца и комплети
за сол и бибер; даски за сечење; даски за

(450) 28/02/2019
(732) Deva Holding A.Ş.

ножеви; ракавици за рерна со и без прсти;
ракавици
наменети
за
домаќинство;

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

стакларија, вклучувајќи чаши за пиење;

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

прибор за пиење; пластични чинии и садови
за пиење; чешли и сунѓери; четки (освен

(540)

сликарски четки); артикли наменети за
чистење; неелектричен прибор за перење и

Fixef

чистење; необработено или полуобработено
стакло (освен стакло за градба); стакларија,

(551) индивидуална
(510, 511)

порцелан и земјени садови што не се
вклучени во други класи; касички за штедење
кои не се од метал; стаклени кутии; садови за

кл. 5 фармацевтски производи

готвење и печење за скара, имено долни
решетки за гориво за скарата, решетки со

(111) 27053

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/687

(220) 06/07/2018
(181) 06/07/2028

ногалки за скара, поклопци за скара, тавчиња
за готвење за скара, вок тави за скара, четки
за чистење скара, ракавици за скара со и без

(450) 28/02/2019
(732) Deva Holding A.Ş.

прсти; неелектрични чајници; неелектрични
блендери; неелектрични мелници за кафе;

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

неелектрични лонци на пареа; неелектрични
миксери за храна

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27061

(151) 15/02/2019
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кл. 41

Pralas

он-лајн публикување на весници и

списанија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 27054

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/689

(220) 06/07/2018
(181) 06/07/2028

(111) 27063

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/699

(220) 11/07/2018
(181) 11/07/2028

(450) 28/02/2019
(732) Драган Живковиќ
ул. Црниче бр. 13, Скопје, MK

(450) 28/02/2019
(732) Deva Holding A.Ş.

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

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.

(540)

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална

Foterol

(510, 511)
кл. 16 весници; дневни весници; неделни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

весници;
изданија;

(111) 27062

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/698

(220) 11/07/2018
(181) 11/07/2028

кл. 35 услуги за следење на печатени вести;
економско прогноџирање; рекламирање
кл.

агенции

весници;
годишни
списанија; огласи

за

информирање

кл.
39
испорачани
весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и

(450) 28/02/2019
(732) Драган Живковиќ

списанија

ул. Црниче бр. 13, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 27094

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/700

(220) 12/07/2018
(181) 12/07/2028

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за изнајмување на

(591) црна, бела
(551) индивидуална

деловен простор БОМА ГРУП ДООЕЛ
Скопје

(510, 511)
кл. 16 весници; дневни весници; неделни
весници;
изданија;

месечни
магазини;

ул. Рајко Жинзифов бр. 18/1-2, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

весници;
годишни
списанија; огласи

Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 услуги за следење на печатени вести;
економско
кл. 38
кл.

38

месечни
магазини;

39

прогноџирање;
агенции за

рекламирање
информирање

испорачани

весници
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(591) црна и бела

(181) 12/07/2028

(551) индивидуална

(450) 28/02/2019

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(300) 87/754054 12/01/2018 US
(732) BlackBеrry Limited A Canadian

управување
работи

Corporation
2200 University Avenue East Waterloo,

со

работата;

канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

Ontario, Canada N2K0A7, CA

недвижен имот

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

(111) 27055

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/701

(220) 12/07/2018
(181) 12/07/2028

BLACKBERRY
(551) индивидуална

(450) 28/02/2019
(300) 87/754060 12/01/2018 US
(732) BlackBerry Limited A Canadian

(510, 511)
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги
за истражување и дизајн поврзани со истите;
услуги
за
индустриска
анализа
и

Corporation
2200 University Avenue East Waterloo,

истражување; дизајн и развој на компјутерски

Ontario, Canada N2K0A7, CA

хардвер и софтвер; услуги на платформа
како сервис (ПААС) и софтвер како сервис

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(СААС) со софтвер кој се користи за вршење
проценка на ранливост и тестирање на
пенетрација; обезбедување привремена
употреба на он-лајн компјутерски софтвер

JARVIS
(551) индивидуална

што не се презема за безбедност на крајната

(510, 511)
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги

точка, анализа на малициозен софтвер,
тестирање на ранливост, тестирање на

за истражување и дизајн поврзани со истите;
услуги
за
индустриска
анализа
и

пенетрација, и проценка на ранливоста

истражување; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; услуги на платформа

(111) 27077

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/711

(220) 13/07/2018

како сервис (ПААС) и софтвер како сервис

(181) 13/07/2028

(СААС) со софтвер кој се користи за вршење
проценка на ранливост и тестирање на

(450) 28/02/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

пенетрација; обезбедување привремена
употреба на он-лајн компјутерски софтвер

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

што не се презема за безбедност на крајната
точка, анализа на малициозен софтвер,

Скопје, MK
(540)

тестирање на ранливост, тестирање на
пенетрација, и проценка на ранливоста
(111) 27056

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/702

(220) 12/07/2018
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) темна црвена, светла и темна кафена,
бела, црвена, зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење теписи
(111) 27078

(151) 15/02/2019

(591) темна црвена, светла и темна сина,
светла и темна зелена, бела, црвена, сива

(210) TM 2018/712

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 28/02/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 3 средство за отстранување бигор

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 27080

(151) 15/02/2019

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2018/714

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(540)

(450) 28/02/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) темна црвена, светла и темна кафена,
бела, жолта, црвена, портокалова, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за чистење дрвени подови
(111) 27079

(151) 15/02/2019

(591) светла и темна сина, бела, жолта,
црвена, темна црвена

(210) TM 2018/713

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 28/02/2019
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кл. 3 средство за отстранување мувла и за
дезинфекција на површините
(111) 27081

(151) 15/02/2019

(210) TM 2018/715

(220) 13/07/2018
(181) 13/07/2028

(450) 28/02/2019
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(591) зелена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(540)

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 минерална и сода вода и други

(591) темна црвена, сива, светла и темна
сина, црвена, портокалова, жолта, бела,

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

кафена
(551) индивидуална

производство на пијалоци

(510, 511)
кл. 3 средство за одзатнување на мијалници

(111) 27072

(151) 15/02/2019

и на одводни цевки

(210) TM 2018/733

(220) 20/07/2018
(181) 20/07/2028

(111) 27095

(151) 12/02/2019

(210) TM 2018/721

(220) 18/07/2018
(181) 18/07/2028

(450) 28/02/2019
(732) Агенција за цивилно
воздухопловство Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK

(450) 28/02/2019
(732) Друштво за производство, трговија,

(540)

услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул. Качанички пат бр. 168, инд. зонаВизбегово, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, gradient CMYK 97/65/37/19 CMYK
77/36/13/0
(551) индивидуална
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(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа

кл. 35

на индустриската сопственост ЖИВКО

управување и давање помош за

поуспешно деловно работење

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

(111) 27098

(151) 20/02/2019

(540)

(210) TM 2018/777

(220) 01/08/2018
(181) 01/08/2028
(450) 28/02/2019

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
(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) бела и сите нијанси на зелена и сива
боја
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
производи за белење и други
супстанции
што
се
користат
при
перење;производи за чистење, полирање,
триење
и
абразивни
средства;сапуни;парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за

(591) бела и сите нијанси на зелена и сива
боја

коса;средства за чистење на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

производи за белење и други

супстанции
што
се
користат
при
перење;производи за чистење, полирање,

(151) 20/02/2019
(220) 01/08/2018

(210) TM 2018/779

(220) 03/08/2018
(181) 03/08/2028

KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS
CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

масла, козметички производи, лосиони за
коса;средства за чистење на забите

(210) TM 2018/778

(151) 20/02/2019

(450) 28/02/2019
(732) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI

триење
и
абразивни
средства;сапуни;парфимерија, есенцијални

(111) 27099

(111) 27100

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(181) 01/08/2028
(450) 28/02/2019

(540)

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

LORUS
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 9 паметни часовници; паметни телефони

(510, 511)

во форма на часовници

кл. 29 млечен крем за торти

(111) 27103

(151) 20/02/2019

(111) 27105

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/782

(220) 06/08/2018
(181) 06/08/2028

(210) TM 2018/784

(220) 06/08/2018
(181) 06/08/2028

(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

MK

MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) тиркизно сина, темно сина, светло
сина, кафена, бела, зелена, окер, црна,
жолта, беж, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, зелена, бела и беж

кл. 30 бела чоколада полнета со крем од
кокос

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27106

(151) 20/02/2019

кл. 30 пикантно лут кечап

(210) TM 2018/785

(220) 06/08/2018

(111) 27104

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/783

(220) 06/08/2018
(181) 06/08/2028

(181) 06/08/2028
(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,

(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

MK

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

ул. “Македонија” бр. 27/2/22

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) сина, црвена и бела
(551) индивидуална
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(111) 27108

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/787

(220) 06/08/2018

(181) 06/08/2028
(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) сина, бела, кафена, зелена, окер,
розова

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни бонбони полнети со млечен
крем
(111) 27107

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/786

(220) 06/08/2018

(181) 06/08/2028
(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

(591) окер, темно кафена, светло кафена,

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 десерт од бела чоколада полнета со
крем со вкус на кафе (лате макијато)

зелена, портокалова, бела

(540)
(111) 27109

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/788

(220) 06/08/2018

(181) 06/08/2028
(450) 28/02/2019
(732) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) црна, темно кафена, светло кафена,
зелена, црвена, портокалова, окер, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден флипс, чоколадни дражеи
што во средината содржат екстрадирани
житарици
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(450) 28/02/2019
(732) Bank of America Corporation (A
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware)
100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US
(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, темно кафена, светло кафена,
зелена, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

BOFA

кл. 30 десерт од темна чоколада полнета со
крем со вкус на кафе (еспресо)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 27110

(151) 20/02/2019

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

(210) TM 2018/789

(220) 03/08/2018

недвижен

(181) 03/08/2028
(450) 28/02/2019
(732) Five Guys Holdings, Inc, Virginia

имот;

банкарски

услуги;

финансиски услуги; финансиска анализа;
менаџмент и консалтинг; услуги на капитални
инвестиции;
брокерство
(услуги
на
посредување); трансакции и тргување со

corporation
10718 Richmond Highway Lorton 22079, US

финансиски инструменти; обезбедување
финансиски информации; менувачки услуги

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

за финансии, хартии од вредност и стоки;

(540)

финансиски услуги како инвестициски услуги;
услуги на кредитни и дебитни картички;

FIVE GUYS

финансиско истражување; и обезбедување
на овие услуги преку онлајн глобална

(551) индивидуална

компјутерска
мрежа
кл. 42
научни и технолошки услуги и

(510, 511)
кл. 43 услуги на ресторани; ресторански
услуги што нудат хамбургери, чизбургери,

истражувања и дизајн во врска со нив; услуги

хот дог сендвичи, помфрит и милкшејкови;
услуги на ресторани со франшиза и други

на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и

установи вклучени во обезбедување на
храна
и
пијалаци
подготвени
за

софтвер;
компјутерско
програмирање;
советување за компјутерски софтвер;

консумирање; информативни и советодавни

анализа
на
обезбедување

услуги во врска со претходно наведените
услуги
(111) 27101

(151) 20/02/2019

(210) TM 2018/798

(220) 10/08/2018
(181) 10/08/2028

софтвер;

компјутерски
системи;
на онлајн компјутерски

обезбедување

на

онлајн

компјутерски софтвер за пристапување до
финансиски информации и услуги преку
онлајн глобална компјутерска мрежа
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

9

27075

25

27075

34

27060

1

27047

9

27100

25

27076

34

27075

1

27075

9

27112

25

27112

35

27047

2

27075

10

27075

26

27075

35

27049

3

27048

10

27086

27

27047

35

27058

3

27049

11

27075

27

27075

35

27059

3

27075

11

27092

28

27075

35

27062

3

27077

11

27112

28

27112

35

27063

3

27078

12

27075

29

27066

35

27066

3

27079

12

27112

29

27075

35

27068

3

27080

13

27075

29

27087

35

27069

3

27081

14

27075

29

27095

35

27070

3

27098

15

27075

29

27104

35

27071

3

27099

16

27047

30

27048

35

27072

3

27111

16

27048

30

27066

35

27074

4

27075

16

27062

30

27067

35

27075

5

27050

16

27063

30

27074

35

27085

5

27051

16

27075

30

27075

35

27087

5

27052

17

27075

30

27089

35

27091

5

27053

18

27075

30

27090

35

27094

5

27054

18

27112

30

27095

35

27097

5

27061

19

27075

30

27103

35

27102

5

27064

20

27075

30

27105

35

27112

5

27075

20

27112

30

27106

36

27075

5

27086

21

27075

30

27107

36

27083

6

27075

21

27092

30

27108

36

27094

7

27059

21

27112

30

27109

36

27101

7

27075

22

27075

31

27075

37

27075

7

27092

23

27075

32

27057

38

27058

7

27112

24

27048

32

27075

38

27062

8

27075

24

27075

32

27095

38

27063

8

27092

24

27076

33

27057

38

27075

8

27112

25

27048

33

27075

38

27088
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38

27093

41

27070

42

27055

43

27084

39

27047

41

27071

42

27056

43

27091

39

27062

41

27073

42

27075

43

27110

39

27063

41

27075

42

27083

44

27068

39

27075

41

27082

42

27101

44

27069

40

27075

41

27091

43

27065

44

27073

41

27062

41

27096

43

27073

44

27075

41

27063

42

27049

43

27075

45

27075

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27103

MK/T/2018/0782

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27104

MK/T/2018/0783

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27105

MK/T/2018/0784

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27106

MK/T/2018/0785

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27107

MK/T/2018/0786

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27108

MK/T/2018/0787

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

27109

MK/T/2018/0788

Bank of America Corporation (A corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware)

27101

MK/T/2018/0798

BlackBerry Limited A Canadian Corporation

27055

MK/T/2018/0701

BlackBеrry Limited A Canadian Corporation

27056

MK/T/2018/0702

British American Tobacco (Brands) Limited,

27060

MK/T/2018/0671

Deva Holding A.Ş.

27050

MK/T/2018/0679

Deva Holding A.Ş.

27051

MK/T/2018/0680

Deva Holding A.Ş.

27052

MK/T/2018/0686

Deva Holding A.Ş.

27053

MK/T/2018/0687

Deva Holding A.Ş.

27054

MK/T/2018/0689

Five Guys Holdings, Inc, Virginia corporation

27110

MK/T/2018/0789

Grünenthal GmbH

27061

MK/T/2018/0685

Hankook Tire Co., Ltd

27083

MK/T/2018/0131

Life Perspectives, Inc

27097

MK/T/2018/0672

LOTTE Corporation

27075

MK/T/2018/0126

LOTTE Corporation,

27074

MK/T/2018/0125

Medical Developments International Limited

27086

MK/T/2016/0479
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Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

27064

MK/T/2018/0424

N.T.P. "Butterfly"

27047

MK/T/2018/0622

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO
HOLDINGS CORPORATION)

27100

MK/T/2018/0779

SHINE ТV LIMITED

27092

MK/T/2018/0684

Unilever N.V.

27098

MK/T/2018/0777

Unilever N.V.

27099

MK/T/2018/0778

Агенција за цивилно воздухопловство Скопје

27072

MK/T/2018/0733

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА
ПОШТА во државна сопственост Скопје

27088

MK/T/2018/0321

Божиновски Александар

27102

MK/T/2018/0413

БОЈАН КОСТАДИНОВ

27090

MK/T/2014/0636

ВЕТЕКС ГРУП ДООЕЛ

27059

MK/T/2018/0643

Георги Димитров

27048

MK/T/2018/0620

Дејан Атанасовски

27084

MK/T/2018/0603

Драган Ѓуроски

27082

MK/T/2005/0065

Драган Живковиќ

27062

MK/T/2018/0698

Драган Живковиќ

27063

MK/T/2018/0699

Друштво за изнајмување на деловен простор БОМА ГРУП
ДООЕЛ Скопје

27094

MK/T/2018/0700

Друштво за маркетиншки, промотивни и продукциски услуги
ЕЕММ ГРУП ДООЕЛ Скопје

27096

MK/T/2018/0670

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ

27087

MK/T/2018/0521

27057

MK/T/2018/0639

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

27095

MK/T/2018/0721

Друштво за промет и услуги Енвирум ДООЕЛ Скопје

27089

MK/T/2018/0280

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

27111

MK/T/2017/0563

Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје

27093

MK/T/2018/0388

Друштво за трговија и услуги ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увозизвоз Скопје

27049

MK/T/2018/0384

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и
др. ДОО увоз-извоз Скопје

27112

MK/T/2012/1359

Друштво за угостителство и услуги ФИТНЕС ХАУС ДОО

27065

MK/T/2017/0167

Друштво за услуги и трговија РОМА ТЕЏ ГАБИ ДООЕЛ
Струга

27076

MK/T/2018/0524

МАКПРОГРЕС ДОО

27067

MK/T/2018/0640

МАКПРОГРЕС ДОО

27066

MK/T/2018/0642

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

27085

MK/T/2011/0719

РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО
увоз-извоз Неготино

Скопје
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Паровски Мартин

27058

MK/T/2018/0122

Приватна установа за социјална заштита на стари лица
ТЕРЗИЕВА Скопје

27073

MK/T/2017/1131

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и

27071

MK/T/2018/0660

27070

MK/T/2018/0661

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

27069

MK/T/2018/0664

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и

27068

MK/T/2018/0665

Тренчева Слободанка

27091

MK/T/2018/0336

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД

27077

MK/T/2018/0711

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје

27078

MK/T/2018/0712

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД

27079

MK/T/2018/0713

27080

MK/T/2018/0714

27081

MK/T/2018/0715

безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

АД Скопје

АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје

ПРОМЕНИ
(111) 834

(732) JUB-H, družba za upravljanje in

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

financiranje, d.o.o. (JUB-H d.o.o)

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI
LJUBLJANI, SI

(111) 3392

(111) 1721

(732) Invista Technologies S.a.r.l

(732) ISKRA, elektro in elektronska

Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, CH

industrija, d.d.
Stegne 21, 1000 Ljubljana, SI

(111) 2044
(732) Tektronix, Inc.

(111) 4645

P.O.Box 500 14150 SW Karl Braun Drive
OR 97077-0001 Beaverton, US

(732) Orion Pictures Corporation
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, CA
90067, US

(111) 4399
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(111) 9580
(732) American-Cigarette Company

(111) 7600

(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(732) EVYAP SABUN YAG GLISERIN
SANAYI VE TICARET A.S.

(111) 7932

Istanbul Deri Organise Sanayi Bolgesi
Guderi Cad. No: 1X-1 Ozel Parsel Tuzla,

(732) Skandvik Materials Tecchnology UK
Ltd

Istanbul, TR

Inveralmond, Perth PH1 2ED, Scotland,

(111) 7780

GB

(732) Chiquita Brands L.L.C.
1855 Griffin Road, Suite C-436, Fort

(111) 7359
(732) Трговско друштво за

Lauderdale, Florida 33004-2275, US

производство, промет и услуги
ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје

(111) 7666
(732) Acer Inc.

ул. Кочо Рацин бр. 1, 1000, Скопје, MK

7F-5, No.369 Fuxing N.Rd., Songshan Dist,
Taipey City 105, TW

(111) 7360
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

(111) 7738
(732) EMI (IP) LIMITED

251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, DE 19808-1674, US

364-366 Kensington High Street, London
W14 8NS, GB

(111) 7778
(732) EVYAP SABUN YAG GLISERIN

(111) 7710
(732) Castrol Limited

SANAYI VE TICARET A.S.
Istanbul Deri Organise Sanayi Bolgesi

Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

Guderi Cad. No: 1X-1 Ozel Parsel Tuzla,
Istanbul, TR

(111) 7788
(732) CONTER S.R.L.

(111) 8102
(732) EVYAP SABUN YAG GLISERIN

Viale Europa 12, Lodi Vecchio, IT

SANAYI VE TICARET A.S.
Istanbul Deri Organise Sanayi Bolgesi

(111) 7905
(732) Pannar Limited

Guderi Cad. No: 1X-1 Ozel Parsel Tuzla,
Istanbul, TR

1 Winnington Road, London, N2 0TP, GB
(111) 8034

(111) 7689
(732) EVYAP SABUN YAG GLISERIN

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI LTD.)

SANAYI VE TICARET A.S.
Istanbul Deri Organise Sanayi Bolgesi

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

Guderi Cad. No: 1X-1 Ozel Parsel Tuzla,
Istanbul, TR

(111) 8033
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(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI

(732) Exeltis Ilac Sanayil ve Ticaret

SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI LTD.)

Anonim Sirketi

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

Maslak Mahallesi Sumer Sokak Ayzaga
Ticaret Merkezi, No: 3/1 Sisli, Istanbul, TR

(111) 8419

(111) 13362

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 8714

(111) 13878

(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as CITIZEN WATCH CO.,

(732) Salix Pharmaceuticals, Ltd.
400 Somerset Corporate Blvd.,

LTD.)
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-

Bridgewater, NJ 08807, US

shi, Tokyo, JP

(111) 14672

(111) 8362

(732) Приватна здравствена установаГаленска лабораторија ФИТОФАРМ

(732) Bacardi & Company Limited,
organized and existing under the laws of

Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

Liechtenstein
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

MK
(111) 15032

(111) 8360
(732) Bacardi & Company Limited,

(732) ОХИС Билјана ДООЕЛ - во стечај
ул. Борис Трајковски бр.73, Скопје, MK

organized and existing under the laws of
Liechtenstein

(111) 14969
(732) ОХИС Билјана ДООЕЛ - во стечај
ул. Борис Трајковски бр.73, Скопје, MK

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(111) 10623
(732) ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО
Скопје

(111) 14800
(732) BUREAU VERITAS (A French

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
32, 1000, Скопје, MK

constituted company)
IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD
DU PARC, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR

(111) 11971
(732) ДОМ ДИЗАЈН увоз-извоз ДОО

(111) 15484

Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

(732) Avery Dennison Corporation
207 Goode Avenue Glendale, California

32, 1000, Скопје, MK

91203, US

(111) 12500

(111) 15287
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(732) Друштво за транспорт шпедиција,
трговија на големо и мало, деловно

(111) 15851

посредување и услуги
ДИНАМОТРАНСПОРТ Злате ДООЕЛ

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

експорт-импорт Скопје
ул. Тодор Александров бр. 79/1-14, 1000,

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Скопје, MK

(111) 16676
(732) DON DON proizvodno in trgovsko

(111) 15345

podjetje d.o.o.

(732) Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Скопје

Gasilska cesta, 1290, Grosuplje, SI

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 16815
(732) Друштво за градежништво и

(111) 15349
(732) Друштво за трговија на мало и

услуги СОРАВИА ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

големо КАМ ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3 /

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

Соравиа Центар, Скопје, MK

(111) 15585
(732) Друштво за трговија на мало и

(111) 17034
(732) Johnson Matthey PLC

големо КАМ ДОО Скопје
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

5th Floor, 25 Farringdon Street, EC4A
4AB, London, GB

(111) 15724
(732) JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI

(111) 16963
(732) ГеоВИЛД МАК дооел

CORPORATION)
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-

ул. 1615 бр. 4/2-8, Аеродром, Скопје, MK

8551, JP

(111) 18148
(732) ФИТОФАРМ

(111) 15023

ул. Качанички пат бр. 156, Скопје, MK

(732) Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Скопје

(111) 17252

ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(732) Astrazeneca AB
151 85 Södertälje, SE

(111) 14941
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

(111) 17722

Zweigniederlassung Freienbach

(732) Приватна здраствена установа-

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

заботехничка лабораторија ДЕНТАЛ
КРАФТ Скопје

(111) 15586
(732) Друштво за трговија на мало и

ул. Дрезденска бр. 14, Скопје, MK

големо КАМ ДОО Скопје
ул. “Индустриска“ бб , 1000, Скопје, MK

(111) 18598
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(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 23054
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

(111) 18420
(732) Друштво за услуги ДИГИТАЛ

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

ДРЕАМС ТЕАМ ДОО Скопје
ул. Коста Новаковиќ бр. 7/1-46, 1000,

(111) 23377

Скопје, MK

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

(111) 19657

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 22398

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(732) Michael Kors (Switzerland)
International GmbH

(111) 20809

Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, CH

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 23486

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 20324
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Zweigniederlassung Freienbach

(111) 23499

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 21947
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 22552
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 21421
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 24362
(732) TOP SHOP INTERMATIONAL SA
Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH

(111) 21422
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

(111) 24304

Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 21423
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach

(111) 24923
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(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Zweigniederlassung Freienbach

Zweigniederlassung Freienbach

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH

(111) 25492

ПРЕНОС
(111) 5220

(732) Salix Pharmaceuticals, Ltd.

(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals

1700 Perimeter Park Drive, Morrisville,

Operations Support Group, Ringaskiddy,
County Cork, IE

North Carolina 27560, US

(111) 1743

(111) 14672
(732) Друштво за производство,

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LI

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,

(111) 7401
(732) PODRAVKA prehrambena industrija,

MK

d.d.
Ante Starcevica 32, Koprivnica, HR

(111) 15490
(732) Георгиев Антонио

(111) 13889

ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,
MK

(732) Amber IP Brands Sarl
Avenue Reverdil 14, 1260, Nyon, CH

(111) 15491
(732) Георгиев Антонио

(111) 13891
(732) Amber IP Brands Sarl

ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,
MK

Avenue Reverdil 14, 1260, Nyon, CH
(111) 15492
(111) 13499

(732) Георгиев Антонио

(732) GTM DEVELOPMENT LIMITED
35 Rosemount Business Park,

ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,
MK

Ballycoolim, Dublin 11, IE
(111) 15489
(111) 13683
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland

(732) Георгиев Антонио
ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,

3013 Lake Drive, Citywest Business

MK

Campus, Dublin 24, IE
(111) 15488
(732) Георгиев Антонио

(111) 13878
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ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,

701 First Avenue, Sunnyvale, California

MK

94089, US

(111) 15487

(111) 14998

(732) Георгиев Антонио
ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,

(732) Yahoo Holdings, Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, California

MK

94089, US

(111) 15493

(111) 14998

(732) Георгиев Антонио
ул. „Лазар Софијанов“ бр. 14, Кратово,

(732) Oath Inc. a company incorporated in
Delaware

MK

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 15287
(732) Друштво за разубавување, услуги

(111) 15002
(732) Yahoo Holdings, Inc.

и трговија АФРОДИТА С ЦЕНТАР ЗА

701 First Avenue, Sunnyvale, California

УБАВИНА ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр. 113/А1-3, 1000,

94089, US

Скопје, MK

(111) 14999
(732) Yahoo Holdings, Inc.

(111) 14996
(732) Yahoo Holdings, Inc.

701 First Avenue, Sunnyvale, California
94089, US

701 First Avenue, Sunnyvale, California
94089, US

(111) 15645
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland

(111) 14997
(732) Yahoo Holdings, Inc.

3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

701 First Avenue, Sunnyvale, California
94089, US

(111) 17019
(732) BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED

(111) 14997
(732) Oath Inc. a company incorporated in

First Floor, The Herbert Building, The
Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4,

Delaware
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

IE

(111) 15001

(111) 18148
(732) Друштво за производство,

(732) Oath Inc. a company incorporated in

трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

Delaware
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
MK

(111) 15001
(732) Yahoo Holdings, Inc.

(111) 18959
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
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3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

(111) 21300

(111) 18332

(732) RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway, Parsippany, New

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland
3013 Lake Drive, Citywest Business

Jersey 07054, US

Campus, Dublin 24, IE

(111) 23807
(732) April International Enterprise Pte.

(111) 18420

Ltd

(732) Зоран Минов
ул. Пандил Шишков бр. 1-53, 1000,

80 Raffles Place #50-01, UOB Plaza,
Singapore 048624, SG

Скопје, MK
(111) 24268
(111) 20291
(732) Yahoo Holdings, Inc.

(732) Amber IP Brands Sarl
Avenue Reverdil 14, 1260, Nyon, CH

701 First Avenue, Sunnyvale, California
94089, US

(111) 25524
(732) RB Health (US) LLC

(111) 20291
(732) Oath Inc. a company incorporated in

399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, US

Delaware
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 25911
(732) Walmart Apollo, LLC

(111) 20874
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas
72716, US

3013 Lake Drive, Citywest Business
Campus, Dublin 24, IE

ИСТЕКУВАЊА
(111) 11173
Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/10/2012
(111) 11403
Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2015
(111) 16640
Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2018

ПОНИШТУВАЊА
(111) 16111 MK/T/ 2008/738
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СПОЈУВАЊА
(111) 4399

(111) 8069

(732) JUB kemična industrija d.o.o. (JUB
d.o.o)

(732) DHL Operations B.V.
Charles-de-Gaulle-Str.20, 53113 Bonn, DE

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI
LJUBLJANI, SI

(111) 14375

(111) 9580

(732) GoodMills Osterreich Gmbh
Schmidgasse 3-7, 2320 Schwechat, AT

(732) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Route de France 17, 2926 Boncourt, CH

(111) 16178
(732) AMBEV S.A.

(111) 8069

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 3⁰
Andar Cj. 31 e 32 Itaim Bibi 04530-001 São

(732) DHL International GmbH

Paulo, BR

Charles-de-Gaulle-Str.20, 53113 Bonn, DE

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 25911 MK/T/ 2017/778
(111) 26128 MK/T/ 2017/893
(111) 26129 MK/T/ 2017/894
(111) 26130 MK/T/ 2017/895
(111) 26131 MK/T/ 2017/896
(111) 26132 MK/T/ 2017/897

ОБНОВУВАЊА
(111) 5819

(186) 18/08/2013

(111) 1982

(186) 20/03/2020

(111) 3875

(186) 25/05/2027

(111) 950

(186) 01/09/2027

(111) 951

(186) 15/12/2027

(111) 952

(186) 15/12/2027

(111) 871

(186) 21/12/2027

(111) 872

(186) 21/12/2027
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 843

(186) 05/10/2027

(111) 3392

(186) 21/12/2027

(111) 3119

(186) 21/03/2029

(111) 3125

(186) 30/12/2027

(111) 3137

(186) 06/09/2027

(111) 3142

(186) 10/11/2028

(111) 3143

(186) 21/12/2027

(111) 1451

(186) 12/09/2027

(111) 1572

(186) 25/05/2027

(111) 3412

(186) 21/12/2027

(111) 1910

(186) 28/12/2029

(111) 1199

(186) 25/05/2029

(111) 1928

(186) 05/06/2027

(111) 1929

(186) 05/06/2027

(111) 1949

(186) 28/07/2029

(111) 4274

(186) 05/06/2027

(111) 4301

(186) 15/02/2029

(111) 1269

(186) 15/02/2029

(111) 2044

(186) 21/12/2027

(111) 2988

(186) 15/02/2029

(111) 2991

(186) 15/02/2029

(111) 2992

(186) 15/02/2029

(111) 3449

(186) 21/12/2027

(111) 3450

(186) 21/12/2027

(111) 3451

(186) 21/12/2027

(111) 3168

(186) 21/12/2027

(111) 3044

(186) 21/12/2027

(111) 3252

(186) 25/08/2027

(111) 2109

(186) 12/09/2027

(111) 4387

(186) 06/09/2027

(111) 1743

(186) 15/06/2029

(111) 1750

(186) 13/10/2026

(111) 1385

(186) 21/12/2027

(111) 2171

(186) 21/03/2029

(111) 2216

(186) 15/09/2027

(111) 2683

(186) 14/03/2029
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 2691

(186) 16/08/2027

(111) 2692

(186) 16/01/2029

(111) 4611

(186) 13/12/2027

(111) 2750

(186) 09/12/2027

(111) 2765

(186) 29/03/2029

(111) 4645

(186) 22/07/2017

(111) 4646

(186) 11/11/2027

(111) 2391

(186) 05/05/2029

(111) 2399

(186) 05/05/2029

(111) 3288

(186) 05/08/2027

(111) 6399

(186) 16/08/2027

(111) 2899

(186) 05/09/2027

(111) 9580

(186) 11/02/2027

(111) 7932

(186) 17/02/2027

(111) 7359

(186) 17/03/2027

(111) 7360

(186) 17/03/2027

(111) 8631

(186) 25/04/2027

(111) 7778

(186) 08/05/2027

(111) 8102

(186) 08/05/2027

(111) 7689

(186) 08/05/2027

(111) 7600

(186) 08/05/2027

(111) 7593

(186) 13/05/2027

(111) 7644

(186) 22/05/2027

(111) 7563

(186) 28/05/2027

(111) 7614

(186) 17/06/2027

(111) 7779

(186) 25/06/2027

(111) 7780

(186) 26/06/2027

(111) 6822

(186) 02/07/2027

(111) 6826

(186) 02/07/2027

(111) 6827

(186) 02/07/2027

(111) 7580

(186) 03/07/2027

(111) 7851

(186) 09/07/2027

(111) 7583

(186) 11/07/2027

(111) 10026

(186) 11/07/2027

(111) 7681

(186) 15/07/2027

(111) 8020

(186) 18/07/2027
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 7651

(186) 18/07/2027

(111) 7652

(186) 18/07/2027

(111) 7666

(186) 21/07/2027

(111) 7721

(186) 23/07/2027

(111) 7682

(186) 23/07/2027

(111) 7706

(186) 24/07/2027

(111) 7707

(186) 29/07/2027

(111) 7668

(186) 29/07/2027

(111) 7765

(186) 29/07/2027

(111) 7738

(186) 01/08/2027

(111) 7722

(186) 04/08/2027

(111) 7671

(186) 06/08/2027

(111) 7684

(186) 20/08/2027

(111) 7686

(186) 21/08/2027

(111) 7687

(186) 21/08/2027

(111) 7788

(186) 03/09/2027

(111) 7766

(186) 03/09/2027

(111) 7703

(186) 05/09/2027

(111) 7905

(186) 26/09/2027

(111) 7762

(186) 30/09/2027

(111) 7950

(186) 13/10/2027

(111) 7892

(186) 05/11/2027

(111) 7841

(186) 20/11/2027

(111) 8069

(186) 02/12/2027

(111) 8444

(186) 21/04/2028

(111) 8277

(186) 22/05/2028

(111) 9424

(186) 19/10/2028

(111) 9425

(186) 19/10/2028

(111) 9423

(186) 19/10/2028

(111) 9422

(186) 19/10/2028

(111) 8588

(186) 25/11/2028

(111) 8589

(186) 25/11/2028

(111) 8300

(186) 26/01/2029

(111) 8301

(186) 26/01/2029

(111) 9230

(186) 27/01/2029

(111) 8305

(186) 04/02/2029
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 8419

(186) 08/02/2029

(111) 8756

(186) 09/02/2029

(111) 8930

(186) 25/02/2029

(111) 6940

(186) 30/03/2029

(111) 8362

(186) 13/04/2029

(111) 8360

(186) 13/04/2029

(111) 8403

(186) 23/04/2029

(111) 8149

(186) 02/06/2029

(111) 8873

(186) 15/06/2029

(111) 8404

(186) 12/07/2029

(111) 8720

(186) 11/08/2029

(111) 8731

(186) 18/08/2029

(111) 8977

(186) 08/11/2029

(111) 8575

(186) 30/12/2029

(111) 16256

(186) 12/01/2025

(111) 16258

(186) 12/01/2025

(111) 13878

(186) 31/07/2026

(111) 15593

(186) 13/09/2026

(111) 14069

(186) 12/10/2026

(111) 13555

(186) 07/03/2027

(111) 14871

(186) 06/03/2027

(111) 15101

(186) 07/03/2027

(111) 15288

(186) 30/03/2027

(111) 14580

(186) 29/03/2027

(111) 14375

(186) 18/04/2027

(111) 14672

(186) 30/04/2027

(111) 14721

(186) 29/05/2027

(111) 15022

(186) 01/06/2027

(111) 14987

(186) 01/06/2027

(111) 14800

(186) 06/06/2027

(111) 14769

(186) 08/06/2027

(111) 14703

(186) 12/06/2027

(111) 14732

(186) 13/06/2027

(111) 14866

(186) 14/06/2027

(111) 14852

(186) 18/06/2027

(111) 15535

(186) 26/06/2027
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 16947

(186) 28/06/2027

(111) 16704

(186) 06/07/2027

(111) 14794

(186) 13/07/2027

(111) 14673

(186) 13/07/2027

(111) 14676

(186) 13/07/2027

(111) 14777

(186) 16/07/2027

(111) 14671

(186) 16/07/2027

(111) 14733

(186) 17/07/2027

(111) 16178

(186) 18/07/2027

(111) 14677

(186) 19/07/2027

(111) 15484

(186) 19/07/2027

(111) 14772

(186) 19/07/2027

(111) 14802

(186) 19/07/2027

(111) 15952

(186) 24/07/2027

(111) 15081

(186) 27/07/2027

(111) 14681

(186) 27/07/2027

(111) 14709

(186) 27/07/2027

(111) 14683

(186) 27/07/2027

(111) 14667

(186) 27/07/2027

(111) 14668

(186) 27/07/2027

(111) 15082

(186) 07/08/2027

(111) 16039

(186) 07/08/2027

(111) 14872

(186) 07/08/2027

(111) 15316

(186) 09/08/2027

(111) 23686

(186) 20/08/2027

(111) 15287

(186) 22/08/2027

(111) 15639

(186) 22/08/2027

(111) 15192

(186) 27/08/2027

(111) 16658

(186) 27/08/2027

(111) 14717

(186) 29/08/2027

(111) 15345

(186) 29/08/2027

(111) 15349

(186) 29/08/2027

(111) 15585

(186) 29/08/2027

(111) 16038

(186) 11/09/2027

(111) 15388

(186) 12/09/2027

(111) 15724

(186) 14/09/2027
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(111) 15635

(186) 21/09/2027

(111) 15158

(186) 03/10/2027

(111) 14989

(186) 26/10/2027

(111) 15023

(186) 07/11/2027

(111) 15056

(186) 07/11/2027

(111) 15058

(186) 07/11/2027

(111) 15057

(186) 07/11/2027

(111) 15051

(186) 07/11/2027

(111) 15054

(186) 07/11/2027

(111) 15055

(186) 07/11/2027

(111) 15045

(186) 13/11/2027

(111) 14543

(186) 29/11/2027

(111) 14545

(186) 29/11/2027

(111) 14547

(186) 29/11/2027

(111) 15069

(186) 29/11/2027

(111) 15072

(186) 29/11/2027

(111) 15071

(186) 29/11/2027

(111) 15070

(186) 29/11/2027

(111) 15068

(186) 29/11/2027

(111) 15073

(186) 29/11/2027

(111) 14941

(186) 03/12/2027

(111) 15407

(186) 11/12/2027

(111) 15586

(186) 11/12/2027

(111) 15074

(186) 17/12/2027

(111) 15443

(186) 21/12/2027

(111) 15419

(186) 25/12/2027

(111) 15497

(186) 15/01/2028

(111) 16040

(186) 19/02/2028

(111) 15732

(186) 19/02/2028

(111) 14997

(186) 27/02/2028

(111) 15001

(186) 27/02/2028

(111) 14998

(186) 27/02/2028

(111) 15645

(186) 01/03/2028

(111) 26125

(186) 14/03/2028

(111) 26051

(186) 14/03/2028

(111) 15544

(186) 23/04/2028
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(111) 15909

(186) 25/06/2028

(111) 15851

(186) 06/08/2028

(111) 16986

(186) 20/11/2028

(111) 16622

(186) 20/11/2028

(111) 16620

(186) 20/11/2028

(111) 16676

(186) 09/12/2028

(111) 16815

(186) 12/12/2028

(111) 16833

(186) 18/12/2028

(111) 16881

(186) 12/02/2029

(111) 16882

(186) 12/02/2029

(111) 17034

(186) 19/02/2029

(111) 17018

(186) 24/02/2029

(111) 17019

(186) 02/03/2029

(111) 17021

(186) 04/03/2029

(111) 17185

(186) 09/03/2029

(111) 16963

(186) 24/03/2029

(111) 18148

(186) 26/03/2029

(111) 19260

(186) 21/04/2029

(111) 16985

(186) 24/04/2029

(111) 17253

(186) 14/05/2029

(111) 17252

(186) 14/05/2029

(111) 17346

(186) 12/06/2029

(111) 17265

(186) 29/06/2029

(111) 17384

(186) 10/07/2029

(111) 17663

(186) 29/10/2029

(111) 19041

(186) 30/11/2029

(111) 17722

(186) 15/12/2029

(111) 17804

(186) 15/01/2030

ПРЕСТАНОК
(11) 16640
(73) Друштво за производство трговија угостителство и услуги ДЕХРИ увоз-извоз
ДООЕЛ
ул. Маршал Тито бр. 86 Богданци, MK
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Индустриски дизајн

Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република 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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Индустриски дизајн

Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(21) ID 2015/19

(45) 28/02/2019
(22) 29/09/2015

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Милошевска Марија
(73) Милошевска Мрија
Мечкин Камен 18в/1-3, Скопје, MK
(51) 21-01
(54) "Играчка"
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(21) ID 2017/32

(45) 28/02/2019
(22) 25/12/2017

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Печка"
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Индустриски дизајн

Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(21) ID 2017/35

(45) 28/02/2019
(22) 25/12/2017

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул."Македонски просветители" 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Бојлер"
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Гласник Бр.2/2019 - 28/02/2019

(21) ID 2018/1

(45) 28/02/2019
(22) 25/12/2017

(28)
1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јован Јованоски
(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИНЕНЕРЏИ ДОО
15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK
(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(51) 23-03
(54) "Бојлер"
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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)

(21)

21-01

MK/I/2015/19

23-03

MK/I/2017/32

23-03

MK/I/2017/35

23-03

MK/I/2018/1

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Милошевска Мрија

MK/I/2015/19

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/2017/32

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/2017/35

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО

MK/I/2018/1
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република 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) 850

(45) 28/02/2019

(21) ID 2018/13

(22) 18/04/2018

(18) 18/04/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јовица Филиповиќ (ул. "Цар Самоил" бр. 44, 6000 Охрид)
(73) Јовица Филиповиќ
ул. Цар Самоил бр. 44, 6000 Охрид, MK
(51) 06-01
(54) "Столица"
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(11) 851

(45) 28/02/2019

(21) ID 2018/24

(22) 26/07/2018

(18) 26/07/2023
(28) 14 (четиринаесет) дизајни, дводимензионални
(72) Бајрам Демири (с. Ваксинце, Куманово)
(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С
ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, MK
(51) 06-06
(54) "Дизајн за врати"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)

(11)

06-01

850

06-06

851

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)

Јовица Филиповиќ

850

MK/I/ 2018/13

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР
ИМПЕКС-С

851

MK/I/ 2018/24
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