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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За 

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT 

пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен 

број - WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на 

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  C 09D 129/04, B 65D 65/42  

(11)  7619   (13) Т1 

(21)  2016/927   (22) 22/12/2016 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  06/12/2012 EP12195926.6 

(97)  30/11/2016 EP2740685 

(73)  Mayr-Melnhof Karton AG 

Brahmsplatz 6 1041 Wien, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Zischka, Michael Dr.; Spanring, Julia Dr. and 

Reischl, Martin Dr. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
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(45) 31/01/2018 

(30)  US201261664804P  27/06/2012  US; 

US201261721539P  02/11/2012  US; 

US201261736740P  13/12/2012  US and 

US201361788810P  15/03/2013  US 

(96)  27/06/2013 EP13732471.1 

(97)  02/11/2016 EP2866808 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  TORUP, Lars; ABBARIKI, Afsaneh; 
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MEULIEN, Didier; SØRENSEN, Per; JENSEN, 
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(54)  НАЛМЕФЕН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

КОНЗУМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛ КАЈ 

ОДРЕДЕНА ЦЕЛНА ПОПУЛАЦИЈА 

 

 

(51)  B 65D 85/10  

(11)  7622   (13) Т1 

(21)  2016/930   (22) 22/12/2016 

(45) 31/01/2018 

(30)  DE201320100595U  08/02/2013  DE 

(96)  07/02/2014 EP14154328.0 

(97)  05/10/2016 EP2765094 

(73)  Mayr-Melnhof Karton AG 

Brahmsplatz 6 1041 Wien, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Theis, Uwe and Kollmann, Jürgen 

(54)  ИСЕЧОК И ОД НЕГО ИЗРАБОТЕНА 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА СТРУКТУРА 

 

 

(51)  C 12N 15/87, A 61K 41/00, A 61K 48/00, A 

61K 38/14, A 61K 9/00, A 61P 43/00, A 61P 35/00

  

(11)  7620   (13) Т1 

(21)  2016/935   (22) 27/12/2016 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB20090014287  14/08/2009  GB 

(96)  16/08/2010 EP10747249.0 

(97)  12/10/2016 EP2464384 

(73)  PCI Biotech AS 

Ullernchausseen 64 0379 Oslo, NO 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  KLAVENESS, Jo and HOGSET, Anders 
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(54)  СОЛ НА ФОТОСЕНЗИТИВЕН АГЕНС ЗА 

УПОТРЕБА ВО ФОТОХЕМИСКА 

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00

  

(11)  7567   (13) Т1 

(21)  2017/231   (22) 27/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US701405P  20/07/2005  US and 

US716214P  12/09/2005  US 

(96)  18/07/2006 EP10173956.3 

(97)  01/02/2017 EP2284167 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Manley, Paul W.; Shieh, Wen-Chung; Sutton, 

Paul Allen; Karpinski, Piotr, H.; Wu, Raeann; 

Monnier, Stéphanie and Brozio, Jörg 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 4-МЕТИЛ-N-[3-

(4-МЕТИЛ-ИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-

ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-ФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-

3-ИЛ-ПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО)-БЕНЗАМИД 

(57)  1  Кристална форма A на 

хлороводородната сол на 4-метил-N-[3-(4-

метил-имидазол-1-ил)-5-трифлуорометил-

фенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-

иламино)-бензамид, каде што форма A е 

дихидрат и каде што наведената кристална 

форма е назначено со тоа, што модел на 

прекршување на X-зраци врз прашок што ги 

има сите максимуми одбрани од 8.5° 11.0°, 

11.5°, 17.2°, 18.8°, 19.2°, 20.8°, 22.1°, и 26.0° (2θ 

степени).  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 311/66, A 61K 31/353, A 61P 25/28, A 

61Q 19/08  

(11)  7568   (13) Т1 

(21)  2017/232   (22) 28/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP20120176128  12/07/2012  -- and 

US201261670644P  12/07/2012  US 

(96)  12/07/2013 EP13759838.9 

(97)  08/03/2017 EP2872497 

(73)  KHONDRION IP B.V. 

Van Heemstraweg 49 e 6641 AA Beuningen 

(Gld), NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  BLAAUW, Richard Hendrik; LEENDERS, 

Ruben Gerardus George; STERK, Geert Jan and 

HERMKENS, Pedro Harold Han 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХРОМАНИЛ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА МИТОХОНДРИЈАЛНО 

ЗАБОЛУВАЊЕ 

 

 

 

(51)  H 04L 29/08, H 04L 12/28, H 04L 12/26, H 

04L 12/08, H 04W 84/18, H 04W 4/08, H 04W 

4/02, H 04W 4/00, G 06F 17/30  

(11)  7569   (13) Т1 

(21)  2017/233   (22) 28/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201361769060P  25/02/2013  US; 

US201361769081P  25/02/2013  US and 

US201414186803  21/02/2014  US 

(96)  25/02/2014 EP14711632.1 

(97)  11/01/2017 EP2959642 

(73)  Qualcomm Incorporated 

San Diego, CA 92121-1714, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  SHARMA, Sandeep; SHUMAN, Mohammed 

Ataur Rahman; GOEL, Amit; AGGARWAL, 

Ashutosh and GUPTA, Binita 

(54)  ПРИЛАГОДЛИВА И РАСТЕГЛИВА 

УНИВЕРЗАЛНА ШЕМА ЗА ХЕТЕРОГЕНИ 

УРЕДИ ПОВРЗАНИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ 

(INTERNET OF THINGS  - IOT) 

 

(57)  1  Метод за одредување на поврзаност 

помеѓу IoT уреди, кој што се состои од: 

 

прием (960), во првиот IoT уред, на 

идентификатор на втор IoT уред; 

обезбедување (970), од страна на првиот IoT 

уред, шема на вториот IoT уред врз основа на 

идентификаторот од вториот IoT уред; и 

утврдување (980), од страна на првиот IoT 

уред, дали постои поврзаност помеѓу првиот 

IoT уред и вториот IoT уред или не, врз основа 

на шема на првиот IoT уред и шемата на 

вториот IoT уред, 

 

каде што , шемата на првиот IoT уред има 

елементи на шемата и соодветни вредности на 

првиот IoT уред, а шемата на вториот IoT уред 

има елементи на шемата и соодветни 

вредности на вториот IoT уред., има уште 14 

патентни барања 
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(51)  C 04B 28/14, D 21H 17/70, B 32B 13/08  

(11)  7570   (13) Т1 

(21)  2017/234   (22) 28/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  01/04/2011 EP11711583.2 

(97)  22/03/2017 EP2694283 

(73)  Knauf Gips KG 

97346 Iphofen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  FREY-MATSUYAMA, Shoko 

(54)  КАРТОН СО ОПТИМИЗИРАНА 

ПОВРЗАНОСТ НА ГИПСАНО ЈАДРО 

(57)  1  Метод за производство на картон 

базиран врз каша со целулозни влакна, каде 

што 

 

- гипс се додава на кашата пред создавањето 

на картонот, и 

- картонот формиран од кашата се суши на 

температура повисока од 110°C, особено на 

тем¬пе¬ратура повисока од 130°C, така што се 

формира калциум сулфат хемихидрат, 

 

што се карактеризира со тоа што картонот се 

состои од повеќекратни слоеви, а 

повеќекратните слоеви на картонот имаат 

различни пропорции на калциум сулфат 

хемихидрат., има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 241/04, C 07D 403/10, C 07D 401/10, 

C 07D 413/10, A 61K 31/5377, A 61K 31/4965, A 

61P 25/00  

(11)  7571   (13) Т1 

(21)  2017/235   (22) 28/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20060870003P  14/12/2006  US 

(96)  10/12/2007 EP07855037.3 

(97)  25/01/2017 EP2121636 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  LIU, Jing; CHOUDHURY, Anusuya; GRIMM, 

Jeffrey S.; SORGI, Kirk L. and PALMER, David 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ПИПЕРАЗИНИЛ И ДИАЗЕПАНИЛ БЕНЗАМИД 

ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Постапка за подготвувањето на 

соединение со формула (Ia) 

 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

таутомер или солват; кадешто  

содржи 

реагирање на соединение со формула (Xa) со 

соединение со формула (XIa); во присуството 

на пептид куплирачки агенс; 

во органскиот растворувач или смеса на 

органски растворувачи; за да се добие принос 

на соодветното соединение со формула (Ia), 

има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/00, A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 

61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 9/50, A 61P 25/04

  

(11)  7581   (13) Т1 

(21)  2017/236   (22) 29/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB201020895  09/12/2010  GB 

(96)  09/12/2011 EP11808286.6 

(97)  01/03/2017 EP2648699 

(73)  Euro-Celtique S.A. 

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MOHAMMAD, Hassan 

(54)  ДОЗИРНИ ОБЛИЦИ ОТПОРНИ НА 

ЗЛОУПОТРЕБА 

 

 

 

(51)  C 07K 14/51, A 61K 38/10, A 61K 38/17  

(11)  7582   (13) Т1 

(21)  2017/238   (22) 29/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20050677583P  03/05/2005  US; 

US20060410540  25/04/2006  US; 

US20060776847P  24/02/2006  US; 

US20060782244P  13/03/2006  US and 

US20060792645P  17/04/2006  US 

(96)  28/04/2006 EP10006930.1 

(97)  04/01/2017 EP2251351 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 
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(72)  Paszty, Christopher; Henry, Alistair James; 

Hoffmann, Kelly Sue; Latham, John; Lawson, 

Alastair; Lu, Hsieng Sen; Winters, Aaron George; 

Winkler, David and Robinson, Martyn Kim 

(54)  ЕПИТОПИ НА СКЛЕРОСТИН 

(57)  1  Полипептид што се состои од 

аминокиселински секвенци SEQ ID NO: 2, SEQ 

ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 5, 

назначен со тоа што SEQ ID NO: 2 и 4 се 

придружени со дисулфидна врска на 

аминокиселинска позиција 57 и 111 во врска со 

SEQ ID NO: 1, и SEQ ID NO: 3 и 5 се 

придружени од (a) дисулфидна врска и 

аминокиселинска позиции 82 и 142 со 

референца на SEQ ID NO: 1, и (b) и 

дисулфидна врска 86 и 144 со рефренца на 

SEQ ID NO: 1  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 407/14, C 07D 403/14

  

(11)  7584   (13) Т1 

(21)  2017/239   (22) 29/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201261637959P  25/04/2012  US and 

US201361774033P  07/03/2013  US 

(96)  24/04/2013 EP13720201.6 

(97)  25/03/2015 EP2850075 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LONG, Daniel D.; MCKINNELL, Robert 

Murray; VAN ORDEN, Lori Jean; OGAWA, Gavin 

and WILTON, Donna 

(54)  ПИПЕРАЗИН-ПИПЕРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ХЕПАТИТИС С 

ВИРУСНИ ИНХИБИТОРИ 
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(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

кадешто 

R1 е избран од C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 

фенил, C3-6 циклоалкил, хетероциклил, и 

хетероарил, кадешто C1-6 алкил е опционално 

супституиран со-ORa, амино, -SRe, 

хетероциклил, или хетероарил, C1-6 алкокси е 

опционално супституиран со -ORa, и 

хетероциклил е опционално супституиран со -

ORa, амино, или -C(O)OC1-6алкил, или со еден 

или два C1-3 алкил; 

R2 е избран од водород и C1-6 алкил; 

R3 е избран од водород, C1-6 алкил, -C(O)OC1-

6 алкил, -C(O)NRmRn, -C(O)C3-6 циклоалкил, и 

-S(O)2C1-3алкил; 

R4, R5, и R6 се секој водород; 

или R4 е избран од C1-6 алкил, -NRbRc, -ORd, -

CN, -C(O)NRaRb, и хало; и R5 и R6 се водород; 

или R4 и R5 се независно C1-6 алкил или хало 

и R6 е водород; или R4 и R5 земени заедно 

формираат -O-(CH2)2-O- и R6 е водород; 

или R4 е водород и R5 и R6 земени заедно 

формираат -(CH2)n-, кадешто n е 1, 2, 3, или 4; 

или R4 и R5 се водород, и R6 е C1-6 алкил, 

R7 е избран од хало, C1-3 алкил, и C1-3 

алкокси кадешто C1-3 алкил и C1-3 алкокси се 

опционално супституиран со еден, два, три, 

четири или пет хало; 

a е 0, 1, или 2; 

R8 е C1-3 алкил опционално супституиран со-

ORh; 

b е 0, 1 или 2; 

или кога b е 2, два R8 може да бидат здружени 

за да формираат -(CH2)2-; 

R9 е C1-3 алкил; 

c е 0, 1 или 2; 

R10 е водород, хало, или C1-3 алкил 

супституиран со еден, два или три хало, или со 

- ORh; 

R11 е избран од C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, 

C1-6 алкокси, -NRfRg, хетероарил, 

хетероциклил, и -CH2-хетероарил; 

кадешто: 

C1-6 алкил е опционално супституиран со еден 

или два супституенти независно избрани од -

ORh, -NRjRk, и фенил; 

C1-6 алкокси е опционално супституиран со -

ORh или со фенил; 

било кој C3-10 циклоалкил е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

независно избран од C1-3 алкил, -CD3, хало, и -

ORh; 

било кој хетероциклил е опционално 

супституиран со еден, два или три супституенти 

независно избрани од C1-3 алкил, хало, -

C(O)OC1-3 алкил, и -C(O)C1-6 алкил, кадешто 

било кој -C(O)C1-6 алкил е опционално 

супституиран со -NHC(O)OC1-3 алкил; 

било кој хетероарил е опционално 

супституиран со еден или два C1-3 алкил; 

R12 е водород или R10 и R12 земени заедно 

формираат -CH=CH- или -(CH2)2-; 

Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf, Rh, Rj, Rm, и Rn се секој 

независно водород или C1-3 алкил; 

Rg е избран од водород, C1-6 алкил, и C3-6 

циклоалкил; 

Rk е избран од водород, -C(O)C1-3 алкил, -

C(O)OC1-3алкил, -C(O)ONRbRc; и -C(O)NRbRc; 

и X е N и Y е CH или X е CH и Y е N; 

под услов кога X е CH, b е 0 и кога Y е CH, c е 0; 

или негова фармацевтска-прифатлива сол или 

негов стереоизомер., има уште 14 патентни 

барања 
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(51)  C 07K 16/40, C 12N 9/64, A 61K 39/395, A 

61P 3/06  

(11)  7585   (13) Т1 

(21)  2017/240   (22) 30/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20080122482P  15/12/2008  US; 

US20090168753P  13/04/2009  US and 

US20090249135P  06/10/2009  US 

(96)  15/12/2009 EP09793408.7 

(97)  11/01/2017 EP2358756 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  MARTIN, Joel, H.; SLEEMAN, Mark, W.; 

HUANG, Tammy, T. and MACDONALD, Douglas 

(54)  ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК 

АФИНИТЕТ СПРЕМА PCSK9 

 

 

 

(51)  C 07D 498/04, C 07D 471/04, C 07D 403/04, 

C 07D 401/04, C 07D 491/048, A 61K 31/553, A 

61K 31/437, A 61K 31/436, A 61K 31/4353, A 61P 

25/00  

(11)  7587   (13) Т1 

(21)  2017/242   (22) 31/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201061425213P  20/12/2010  US 

(96)  06/12/2011 EP11805210.9 

(97)  08/03/2017 EP2654750 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WAGER, Travis, T.; SUBRAMANYAM, 

Chakrapani; BUTLER, Todd, W.; 

CHANDRASEKARAN, Ramalakshmi, Y. and 

MENTE, Scot, R. 

(54)  НОВИ ФУЗИРАНИ ПИРИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО КАЗЕИН КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

  

кадешто: 

X е NR1 и споменатиот R1 од N е C1-4 алкил 

или C3-4 циклоалкил; 

Y е CR1 и споменатиот R1 од C е H или CH3; 

Прстен A е 

 

Секој R2 е независно H, C1-6 алкил, C4-10-

бициклоалкил, -(CH2)t-CN, -SO2C1-6 алкил, -

SO2(CH2)tC3-6 циклоалкил, -C1-6алкил-O-C1-6 

алкил, -C1-6 алкил-C(O)O-C1-6 алкил, -C3-6 

циклоалкил-C(O)O-C1-6 алкил, -C(O)-(O)u-C1-6 

алкил,-C(O)-C1-6 алкил-O-C1-6 алкил, -C(O)-

(O)u-(CH2)t-(C6-10 арил), -(CH2)t-(C6-10 арил), -

C(O)-(O)u-(CH2)t-(5- до 10-член хетероарил), -

(CH2)t-C(O)-NR5R6, -(CH2)t-(5- до 10-член 

хетероарил), -C(O)-(O)u-(CH2)t-(3- до 10-член 

хетероциклоалкил), -(CH2)t-(4- до 10-член 
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хетероциклоалкил), -C(O)-(O)u-(CH2)t-(3- до 10-

член циклоалкил), или -(CH2)t-(3- до 10-член 

циклоалкил),  

кадешто споменатиот арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил на R2 може да 

биде супституиран со до два супституенти 

независно избрани од халоген, OH, цијано, C1-6 

алкил, -C(O)-O-C1-3 алкил или C1-6 алкил-O-

C1-6 алкил, и  

кадешто било кој алкил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил на R2 може да биде 

понатаму супституиран со оксо кадешто 

валентноста дозволува; 

Секој R4 е F; 

Секој R5 е независно H или C1-6 алкил; 

Секој R6 е независно H или C1-6 алкил; 

R7 е H; 

n е 0, 1, или 2; 

Секој t е независно 0, 1 или 2; и 

Секој u е независно 0 или 1; 

или негова фармацевтска прифатлива сол., 

има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 253/00, C 07D 223/16  

(11)  7589   (13) Т1 

(21)  2017/243   (22) 31/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  FR20130054504  17/05/2013  FR 

(96)  16/05/2014 EP14168559.4 

(97)  04/01/2017 EP2803659 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Vaysse-Ludot, Lucile; Le Flohic, Alexandre; 

Vaultier, Michel; Pucheault, Mathieu and Kaminski, 

Thomas 

(54)  МЕТОДА ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА 3,4-

ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]СИНТЕТИЗИРА

ЊЕ НА ИВАБРАДИН И НЕГОВИТЕ 

ДОДАДЕНИ СОЛИ СО ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРИФАТЛИВА КИСЕЛИНА 

 

 

 

(51)  C 07D 451/10, A 61K 31/46, A 61P 11/06  

(11)  7590   (13) Т1 

(21)  2017/244   (22) 31/03/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  05/11/2012 EP12786801.6 

(97)  11/01/2017 EP2914593 

(73)  Zentiva, k.s. 

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10, CZ 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CERNA, Igor; HAJICEK, Josef; DAMMER, 

Ondrej; KEBBATI, Mokhtar; BILLOT, Pascal and 

HOSEK, Patrik 

(54)  СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СОЛВАТИ НА 

ТИОТРОПИУМ 

(57)  1  Метода за стабилизација на 

микронизирани или преработени солвати на 

тиотропиум бромид, одбрани од солвати со 

метанол, етанол, 2-пропанол, 1,2-пропандиол, 

1,3-пропандиол, n-бутанол, 1,4-бутандиол и 

терц-бутанол, се карактеризира со тоа што, 

солватите се депонирани во заситена 

атмосфера на соодветен растворувач за 
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период доволен за обновување на растворувач.  , има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/155, A 61K 31/195, A 61K 31/37, A 

61K 31/42, A 61K 31/4365, A 61K 31/55, A 61K 

31/64, A 61P 25/28  

(11)  7591   (13) Т1 

(21)  2017/245   (22) 03/04/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20080048583P  29/04/2008  US 

(96)  29/04/2009 EP09738185.9 

(97)  08/03/2017 EP2282778 

(73)  Pharnext 

11 Rue des Peupliers 92130 Issy les 

Moulineaux, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel; 

NABIROCHKIN, Serguei; GUERASSIMENKO, 

Oxana and GRAUDENS, Esther 

(54)  НОВИ ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАПИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА АЛЦХАЈМЕРОВО 

ЗАБОЛУВАЊЕ И ПОВРЗАНИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА ПО ПАТ НА МОДУЛИРАЊЕ 

НА АНГИОГЕНЕЗА 

 

 

 

(51)  C 10M 173/02  

(11)  7600   (13) Т1 

(21)  2017/246   (22) 04/04/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  DE102008056440  07/11/2008  DE 

(96)  09/11/2009 EP09764712.7 

(97)  04/01/2017 EP2344613 

(73)  Tensid-Chemie GmbH 

Heinkelstrasse 32 76461 Muggensturm, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PRAECKEL, Udo; BERGDOLT, Peter and 

HIEN, Otmar 

(54)  МАСЛО ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ РЕМЕН СО 

НАМАЛЕНА СОДРЖИНА  

(57)  1  Масло за ланец или масло за ремен за 

подмачкувањето со намалена содржина на 

вода на ремени за пренесување за шишиња, 

конзерви, и други контејнери и кутии, со 

силиконско масло што има вискозност од 70-

200 cSt на собна температура, и со 

мултифункционален амин и барем еден 

адјуванс одбран од групата составена од 

анјонски, нејонски, катјонски и/или амфотерни 

сурфактанси, како емулзија во водената фаза; 

каде што аминот е одбран од соли на амини во 
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кои катјонот вклучува примарни, секундарни, 

терцијарни и/или кватернарни амини, и анјонот 

како органски радикал е сурфактанс, со 

молекуларна тежина од повеќе од 350, подобро 

повеќе од 400, и маслото за ланец или маслото 

за ремен има 

- 5 - 95 wt. водена фаза, 

- 0.01 - 30 wt.-% Силиконско масло, 

- 0.01- 40 wt.-% мулти-функционален амин и 

- 0.01 - 25 wt.-% сурфактанс. 

  

, има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 61L 26/00, A 61L 27/34, A 61L 27/38, A 

61L 31/16, A 61L 27/58, A 61L 31/12, A 61L 

27/50  

(11)  7601   (13) Т1 

(21)  2017/247   (22) 04/04/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP11002836  05/04/2011  -- 

(96)  04/04/2012 EP12715344.3 

(97)  04/01/2017 EP2694124 

(73)  Universitätsklinikum Freiburg and Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg 

Hugstetter Strasse 49 79095 Freiburg, DE and 

Fahnenbergplatz 79085 Freiburg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STEINBERG, Thorsten; TOMAKIDI, Pascal; 

SCHULZ, Simon; ANGARANO, Marco; 

MÜLHAUPT, Rolf and FABRITIUS, Martin 

(54)  БИОКОМПАТИБИЛЕН И 

БИОРАЗГРАДЛИВ ГРАДИЕНТ СЛОЕСТ 

СИСТЕМ ЗА РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА И 

ЗА ПОДРШКА НА ТКИВО 

(57)  1  Биокомпатибилен градиент слоест 

систем што содржи:  

а) барем еден збир од слоеви, што содржи 

влакна од биокомпатибилен и биоразградлив 

вкрстено-поврзан полимер, и 

б) барем еден биокомпатибилен слој за 

подршка, 

назначено со тоа, што градиент е формиран со 

промена на дијаметарот на полимерните 

влакна во рамките на барем едниот збир од 

слоеви од инвентивниот градиент слоест 

систем, каде што дијаметарот на полимерните 

влакна од барем едниот збир од слоеви или 

збир од слоеви е помеѓу околу 1 nm до околу 

500 µm. 

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07C 59/64, A 61K 9/20, A 61K 31/135, A 

61K 31/415  

(11)  7602   (13) Т1 

(21)  2017/248   (22) 04/04/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP20100384002  04/06/2010  -- 

(96)  03/06/2011 EP11723885.7 

(97)  18/01/2017 EP2575778 

(73)  Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 

Barcelona , ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOLER RANZANI, Luis and FALIVENE 

ALDEA, Albert 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА КО-

КРИСТАЛИ НА ТРАМАДОЛ И КОКСИБИ 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи ко-

кристал на (рац)-трамадол•HCl - целекоксиб 

(1:1) и барем еден полимер за подобрување на 

растворливоста; кадешто полимерот за 

подобрување на растворливоста е избран од 

поливинил капролактам -поливинил ацетат- 

полиетилен гликол пресаден кополимер или од 

коповидон, повидон, циклодекстрин, 

полиетилен гликол и лаурил макрогол-32 

глицериди ЕП.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 1/04, C 07H 21/02, C 07H 21/00  

(11)  7603   (13) Т1 

(21)  2017/250   (22) 05/04/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP20110160032  28/03/2011  -- 

(96)  28/03/2012 EP12710950.2 

(97)  22/03/2017 EP2691410 

(73)  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn 

Regina-Pacis-Weg 3 53113 Bonn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LUDWIG, Janos; GOLDECK, Marion and 

SPROAT, Brian 

(54)  ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

ТРИФОСФОРИЛОВАНИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ 

СО УПОТРЕБА НА ЗАРОБУВАЧКИ МАРКЕРИ 
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(51)  A 61K 31/565, A 61P 15/18  

(11)  7596   (13) Т1 

(21)  2017/351   (22) 15/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EPA11177266  11/08/2011  -- and 

USA201161522480  11/08/2011  US 

(96)  09/08/2012 EP12753086.3 

(97)  03/05/2017 EP2741824 

(73)  Estetra S.P.R.L. 

Rue Saint-Georges 5 4000 Liège, BE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  COELINGH BENNINK, Herman Jan Tijmen; 

WOUTERS, Wout; PETIT, Ludivine and FOIDART, 

Jean-Michel 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕСТЕТРОЛ КАКО ИТНО 

КОНТРАЦЕПТИВНО СРЕДСТВО 

 

 

 

(51)  C 07H 1/00, C 07H 19/16, C 07H 19/06  

(11)  7595   (13) Т1 

(21)  2017/352   (22) 15/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB20120020666  16/11/2012  GB and 

GB20130007314  23/04/2013  GB 

(96)  15/11/2013 EP16195036.5 

(97)  10/05/2017 EP3150616 

(73)  University College Cardiff Consultants 

Limited 

P.O. Box 497 30 - 36 Newport Road Cardiff 

CF24 0DE, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  McGUIGAN, Christopher and PERTUSATI, 

Fabrizio 

(54)  СМЕСА НА RP/SP ГЕМЦИТАБИН-

[ФЕНИЛ-(БЕНЗИЛОКСИ-L-АЛАНИНИЛ)]-

ФОСФАТ 

(57)  1  Гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-

аланинил)]-фосфат во формата на смеса од 

Гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)]-

(S)-фосфат: 

и гемцитабин-[фенил-(бензилокси-L-аланинил)]-

(R)-фосфат: 

кадешто односот на (S) епимерот со (R) 

епимерот е барем 20:1. 

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/485, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, 

A 61P 29/00  

(11)  7594   (13) Т1 

(21)  2017/353   (22) 16/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP20100382330  03/12/2010  -- 

(96)  02/12/2011 EP11794082.5 

(97)  15/03/2017 EP2646025 

(73)  Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. 

Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 

Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZAMANILLO-CASTANEDO, Daniel; VELA-

HERNÁNDEZ, José Miguel and PLATA-

SALAMAN, Carlos 

(54)  УПОТРЕБА НА СИГМА ЛИГАНДИ ЗА 

БОЛКИ ПРИ РАК НА КОСКИ 

(57)  1  Сигма лиганд за употреба во превенција 

и/или лекување на болки при рак на коски, 

кадешто сигма лигандот е 4-{2-[5-метил-1-

(нафтален-2-ил)-1H-пиразол-3-

илокси]етил}морфолин, или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват.  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/69, A 61K 45/06, A 61P 35/00  

(11)  7574   (13) Т1 

(21)  2017/354   (22) 16/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20090247714P  01/10/2009  US 

(96)  01/10/2010 EP10807320.6 

(97)  15/03/2017 EP2519231 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  VAN DE VELDE, Helgi; DE COSTER, and 

BAYSSAS, Martine 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗОМ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  1. Бортезомиб за употреба во 

постапка на лекување на канцер кај пациент, 

кое опфаќа давање на споменатиот пациент 



 

 

18 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр. 1/2018 

повеќекратни дози на споменатиот бортезомиб, 

кадешто споменатите повеќекратни дози се 

давани најмалку четири дена неделно во текот 

на барем две недели.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61P 25/28

  

(11)  7575   (13) Т1 

(21)  2017/355   (22) 16/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US329538P  29/04/2010  US and 

US405163P  20/10/2010  US 

(96)  29/04/2011 EP11778071.8 

(97)  15/03/2017 EP2563920 

(73)  Ionis Pharmaceuticals, Inc. 

2855 Gazelle Court Carlsbad, CA 92010, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MONIA, Brett, P.; FREIER, Susan, M. and 

SIWKOWSKI, Andrew, M. 

(54)  МОДУЛАЦИЈА НА ЕКСПРЕСИЈА НА 

ТРАНСТИРЕТИН 

(57)  1  1. Соединение кое содржи 

модифициран олигонуклеотид кој има 

нуклеобазна секвенца која се состои од 20 

поврзани нуклеозиди која е наведена во SEQ ID 

NO: 80.  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  H 04L 12/58, G 06Q 10/10  

(11)  7623   (13) Т1 

(21)  2017/356   (22) 17/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  21/02/2012 EP12382060.7 

(97)  08/03/2017 EP2632096 

(73)  Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. 

Parque Tecnólogico Agroalimentario Edificio 

H1, 2ª planta 25003 Lleida, ES 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Sapena Soler, Francisco 

(54)  МЕТОД ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА 

ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ 

(57)  1  Метод за потврдување на испораката на 

електронски пораки од корисникот испраќач (1) 

до при¬мачот (2), при што методот се состои од 

реализирање во систем за потврдување на 

испора¬ката на електронската порака кој што е 

имплементиран од страна на 

телекомомуникациски опе¬ра¬тор, при што 

корис-никот испраќач (1) е клиент на 

споменатиот систем за потврдување на ис¬по-

раката на елек¬трон¬ска¬та порака, при што 

споменатиот систем за потврдување на 

испораката на елек¬трон¬ска порака се сос¬тои 

од најмалку една единица за обработка на 

податоци (11) која што е опе¬ративна барем 

ка¬ко сервер за дојдовната порака (11) и 

сервер за излезната порака (14) кои што се 

взамно поврза¬ни, и следните чекори: 

 

- испраќање на електронска пошта од 

корисникот испраќач (1) до најмалку една 

дес¬ти¬на¬циска електронска адреса на 

примачот (2) преку иницијална рута (3) со 

помош на иници¬јален сервер за пошта (5) и 

дестинациски сервер за пошта (6), 

- испраќање, од корисникот испраќач (1), на 
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копија од електронската пошта испратена во 

претходниот чекор до системот за потврдување 

на испораката на електронската порака 

пре¬¬¬ку втора рута (10), 

- прием на споменатата копија од 

електронската пошта во серверот за дојдовна 

пошта (11) од системот за потврдување, 

- вметнување на посебна ознака во 

споменатата копија од електронската пошта со 

помош на единицата за обработка (11) каде 

што посебната ознака се состои од реченицата 

ПОТ¬ВР¬ДЕ¬НА СМЕТКА, 

- испраќање преку серверот за испраќање на 

пошта (14) на втора електронска пошта која што 

ја содржи копијата од електронската пошта со 

посебната ознака, 

- испорачување до дестинацискиот сервер на 

поштата (6) на втората електронска пошта ко¬ја 

што ја содржи копијата од електронската пошта 

со посебната ознака, 

- испорачување до примачот (2): 

 

- електронската пошта преку иницијалната рута 

(3), 

- копијата од електронската пошта преку 

втората рута (10), 

 

каде што споменатата копија од електронската 

пошта ја содржи посебната ознака, 

- прием во серверот за дојдовна пошта (11) на 

податоци во врска со испораката на втората 

електронска пошта од серверот за излезна 

пошта (14), 

- генерирање во единицата за обработка (11) на 

електронски документ кој што ги содржи 

податоците од претходните чекори, 

- ставање на дигитален потпис на 

електронскиот документ од претходниот чекор 

за креи¬ра¬ње на електронска потврда (4), 

- испраќање од серверот за излезна пошта (14) 

на електронскиот документ до трета страна за 

да се реализира втор дигитален потпис, и 

- испорачување на електронската потврда (4) 

до корисникот испраќач (1) од единицата за 

обработка (11). 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/485, A 61P 3/04  

(11)  7576   (13) Т1 

(21)  2017/357   (22) 17/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20100419395P  03/12/2010  US 

(96)  02/12/2011 EP11845186.3 
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(97)  22/02/2017 EP2646031 

(73)  Orexigen Therapeutics, Inc. 

3344 North Torrey Pines Court, Suite 200 La 

Jolla, CA 92037, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  FLANAGAN, Shawn and DUNAYEVICH, 

Eduardo 

(54)  ЗГОЛЕМЕНА БИОДОСТАПНОСТ НА ЛЕК 

ВО ТЕРАПИЈА СО НАЛТРЕКСОН 

(57)  1  1. Фармацевтска композиција за 

употреба во лекување на прекумерна ежина 

или гојазност која опфаќа формулација на 

налтрексон со забавено ослободување или на 

негова фармацевтски прифатлива сол и 

формулација на бупропион со забавено 

ослободување или на негова фармацевтски 

прифатлива сол, кадешто споменатата 

композиција е давана во комбинација со храна.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  7624   (13) Т1 

(21)  2017/358   (22) 17/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  DE102012105282  18/06/2012  DE 

(96)  18/06/2013 EP13730232.9 

(97)  15/03/2017 EP2861508 

(73)  K-fee System GmbH 

Senefelder Strasse 44 51469 Bergisch 

Gladbach, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  EMPL, Günter 

(54)  КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПИЈАЛОК 

ПРЕКУ КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Капсула за една употреба (1) за 

произведување пијалок, што има тело на 

капсула (2) со основа на капсула (3) и капак (6), 

каде што празнина (100) за примање ронлива 

или течна основа за пијалок (101) е 

конфигурирана помеѓу основата на капсулата 

(3) и капакот (6), и каде што филтер елемент (7) 

е поставен во празнината и филтер елементот 

е направен од не-проткаен влакнест материјал, 

каде што влакнестиот материјал е пластично 

формиран, подобро термоформиран, каде што 

основата на капсулата има испапчување во 

насока што е спротивна на страната на 

полнење.  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  E 04F 19/04  

(11)  7593   (13) Т1 

(21)  2017/359   (22) 17/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  PL20090389677  26/11/2009  PL 

(96)  19/11/2010 EP10191840.7 

(97)  26/04/2017 EP2327847 

(73)  Galas, Adam Slawomir 

Ul. Ciolkowskiego 11/5 15-245 Bialystok, PL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Galas, Adam Slawomir 

(54)  Систем за прицврстување на лајсна 

(57)  1  Систем за прицврстување на лајсна 

којшто содржи обликувана лајсна (2) и елемент 

за прицврстување (1) кон којшто лајсната (2) е 

разделиво поврзана, 

елементот за прицврстување (1) е лачно 

превиткан и има рамна основен зид (4) за 

поставување под подната лајсна или зидот (3) и 

горен крак (5) коешто има слободен завршеток, 

кадешто елементот за прицврстување (1) е 

еластичен елемент, 

се карактеризира со тоашто 

лајсната (2) има основен крак (7), и кадешто 

слободниот завршеток на горниот крак (5) на 

елементот за прцврстување (1) е поврзан со 

основниот крак (7) на лајсната (2) со помош на 

притисно спојување. 

  

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 61M 11/06, A 61M 15/00, A 61M 11/08  

(11)  7592   (13) Т1 

(21)  2017/360   (22) 18/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  ITRM20130562  11/10/2013  IT 

(96)  07/10/2014 EP14798962.8 

(97)  01/03/2017 EP3055010 

(73)  Biomedical Research in Otolaryngology 

Srl B.R.I.O. S.r.l. 

00132 Roma, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  CASALE, Manuele; LUPO, Roberto and 

SALVINELLI, Fabrizio 

(54)  УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА АЕРОСОЛНА 

СУПСТАНЦА 

(57)  1  Уред за испорака (1) на супстанца во 

форма на аеросол,  

 

кој што може да се користи во комбинација со 

еден контејнер (102) за супстанцата во течна 

форма и со средство за рачно активирање (103) 

кое што може да ја исфрли супстанцата од 

контејнерот (102), особено во комбинација со 

шприц (101), 

кој што уред за испорака (1) се состои од: 

- средство за поврзување (4), кое што може да 

го поврзе уредот (1) со контејнерот (102); 

- продолжено надворешно тело (2) кое што има 

млазница (53) за распрснување на супстанцата 

во форма на аеросол; 

- внатрешно тело (3), кое што се наоѓа во 

споменатото  надворешно тело (2); и 

- патека на протокот на течноста (5) која што се 

наоѓа помеѓу споменатото средство за 

поврзување (4) и споменатата млазница за 

распрснување (53) и е оформена поме¬ѓу 

споменатото надворешно тело (2) и 

споменатото внатрешно тело (3), која што 

па¬те¬ка (5) е конфигурирана така да, кога е во 

употреба, рачното активирање на 

споме¬натото средство за активирање (103) 
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доведува до навлегување на супстанцата во 

теч¬на форма во споменатата патека на 

протокот на течноста (5) преку споменатото 

сред¬ст¬во за поврзување (4) и излегувањето 

на супстанцата во форма на аеросол (53) 

пре¬ку споменатата млазница за распрснување 

(53),  

 

која што патека на протокот на течноста (5) се 

состои од 

  

 комора за експанзија (50), поставена 

веднаш  зад споменатото средство за 

поврзување (4) сме¬тајќи од протокот на 

супстанцата во уредот (1) и која што има во 

суштина кружна геомет¬рија; 

 комора за забрзување (52), поставена 

веднаш зад споменатата комора за експанзија 

(50) сметајќи од протокот на супстанцата во 

уредот (1) и која што има во суштина 

издолжена гео¬метрија, која што комора за 

забрзување (52) се развива во лонгитудинален 

правец (L) во суш¬тина паралелен со оската на 

споменатата кружна комора за експанзија (50) 

и/или со лон¬гитудиналната оска (L) на уредот. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/08, A 

61P 11/00  

(11)  7588   (13) Т1 

(21)  2017/361   (22) 18/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20090172039P  23/04/2009  US 

(96)  16/04/2010 EP13151470.5 

(97)  12/04/2017 EP2599778 

(73)  Theravance Respiratory Company, LLC 

2000 Sierra Point Parkway, Suite 500 Brisbane, 

CA 94005, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Chen, Yan; Yen, Rose; Hughes, Adam; Byun, 

Daniel; Fleury, Melissa; Jacobsen, John; 

Strangeland, Eric and Wilson, Richard 

(54)  Диамидни соединенија коишто имаат 

активност на мускарински рецепторни 

антагонисти и бета 2 адренергичен 

рецепторен агонист 

(57)  1  Соединение со формула Ia 
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или негова фармацевтска прифатлива сол. 

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4174, A 61K 45/06, A 61P 29/00, A 

61P 31/10  

(11)  7586   (13) Т1 

(21)  2017/363   (22) 19/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  8262006  12/05/2006  AT 

(96)  10/05/2007 EP07718439.8 

(97)  01/03/2017 EP2018164 

(73)  Noe, Christian and Noe-Letschnig, Marion 

Riglergasse 4/4 1180 Wien, AT and Riglergasse 

4/4 1180 Wien, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  NOE, Christian and NOE-LETSCHNIG, 

Marion 

(54)  УПОТРЕБА НА КОМБИНИРАНИ 

ПРЕПАРАТИ КОИ СОДРЖАТ АНТИФУНГАЛНИ 

СРЕДСТВА 

 

 

 

(51)  A 01N 25/04, A 01N 25/30, A 01N 47/36, A 

01P 13/00  

(11)  7583   (13) Т1 

(21)  2017/364   (22) 19/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  JP20050072034  14/03/2005  JP and 

JP20050361424  15/12/2005  JP 

(96)  23/02/2006 EP06715033.4 

(97)  12/04/2017 EP1858330 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi 

Osaka 550-0002, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAMADA, Ryu; YOSHII, Hiroshi, ; ISHIHARA, 

Yoshiaki and  TSURUTA, Tatsuhiko 

(54)  ХЕРБИЦИДНА СУСПЕНЗИЈА 

(57)  1  Хербицидна суспензија којашто содржи 

 

(1) сулфонилуреа соединение или негова сол 

како хербицидна компонента, кадешто 

сулфонилуреа соединението или неговата сол 

е избранo од групата составена од 

азимсулфурон, бенсулфурон-метил, 

флазасулфурон и никосулфурон, или нивна 

сол, 

(2) барем еден сурфактант избран од групата 

составена од алкоксилиран сорбитол естер на 

масна киселина и алкиксилиран сорбитан естер 

на масна киселина,  

(3) не-јонски сурфактант којшто е барем еден 

сурфактант избран од групата составена од 

полиоксиетиленско рицинусово масло и 

полиоксиетилен хидрогенирано рицинусово 

масло како друг сурфактант и  

(4) воден-нерастворлив дилуенс. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 



 

 

П а т е н т и    25 | С т р а н а  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр.1/2017  

(51)  C 07D 473/04, C 07D 487/12, C 07D 487/04, 

C 07D 473/06  

(11)  7580   (13) Т1 

(21)  2017/365   (22) 22/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201361789724P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14722452.1 

(97)  10/05/2017 EP2970303 

(73)  Hydra Biosciences, Inc. 

45 Moulton Street Cambridge, MA 2138, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  CHENARD, Bertrand and GALLASCHUN, 

Randall 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ КСАНТИНИ И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

 

 

 

(51)    

(11)  7579   (13) Т1 

(21)  2017/366   (22) 22/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  KR20090067796  24/07/2009  KR; 

US20080114440P  13/11/2008  US and 

US20080119375P  03/12/2008  US 

(96)  10/09/2009 EP09826229.8 

(97)  26/04/2017 EP2248383 

(73)  Thomson Licensing 

1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-

Moulineaux, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SEO, Dong Youn; AHN, Joon Kui; KIM, Ki 

Jun; LEE, Dae Won and YUN, Young Woo 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА 

ИНДИЦИРАЊЕ НА ДЕАКТИВАЦИЈА НА 

ПОЛУ-ПЕРЗИСТЕНТНО РАСПОРЕДУВАЊЕ 

 

 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 

61P 11/12  

(11)  7573   (13) Т1 

(21)  2017/367   (22) 22/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201161487497P  18/05/2011  US 

(96)  17/05/2012 EP12725197.3 

(97)  22/03/2017 EP2709986 

(73)  Concert Pharmaceuticals Inc. 

99 Hayden Avenue Lexington, MA 02421, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MORGAN, Adam, J. 

(54)  ДЕУТЕРИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИВАКАФТОР 

(57)  1  1. Соединение на формула I: 

  

или неговата фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто  

секој од X1, X2, X3, X4, X5, X6, и X7 е независен 

водород или деутериум; 

Y1, Y2, и Y3 се CD3; 

секој од Y4, Y5, i Y6 е независноп CH3 или CD3; 



 

 

26 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр. 1/2018 

кадешто фактор на изотопско збогатување за 

секој обележан атом на деутериум е барем 

3500; и кадешто кој било атом кој не е 

обележан како деутериум е присутен во своја 

природна изотопска распоространетос, со 

услов соединение на формула I не е 

соединение 100: 

 , има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  7578   (13) Т1 

(21)  2017/368   (22) 22/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  CH15592014  13/10/2014  CH 

(96)  12/10/2015 EP15189391.4 

(97)  08/03/2017 EP3009378 

(73)  Alice Allison SA 

6537 Grono, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Langhi, Leonardo and Morfini, Carlo 

(54)  КАПСУЛА СО КАФЕ 

(57)  1  Капсула која што е погодна за 

екстракција на кафе под притисок во еспресо 

машини и која што може да содржи пржено и 

мелено кафе,  

која што има 

тело на капсулата во форма на потсечен конус 

(2) од термо-обликувана пластика кое што има  

 

- конусен страничен ѕид (3), при што 

поширокиот крај на страничниот ѕид ја 

дефинира страната за ис¬пуст (4) на капсулата 

(1), а потесниот крај на страничниот ѕид (3) ја 

дефинира страната за до¬вод (5) на капсулата 

(1); 

- нанадвор насочен периферен прв обод (6) на 

поширокиот крај од конусниот страничен ѕид (3) 

кој што обезбедува област за заптивање (7) кон 

комората на еспресо машината ка-де што се 

врши подготовката; и 

- кружен влезен отвор (10) на потесниоткрај на 

конусниот страничен ѕид (3); 

 

при што капсулата (1) понатаму има 

 

- уништлива мембрана за заптивање на 

испустот (8) која што е прицврстена за првиот 

обод (6) и ја затвора испустната страна (4) на 

телото на капсулата (2); и 

- уништлива мембрана за заптивање на 

доводот (11) која што го затвора отворот за 

довод (10) на телото на капсулата (2) и која што 

е прицврстена за внатрешноста на телото на 

кап¬су¬лата (2); 

 

што се карактеризира со тоа што  

телото на капсулата (2) понатаму се состои од 

периферна рампа за центрирање (12) на 

потесниот крај на конусниот страничен ѕид (3), 

која што се трансформира во навнатре насочен 

периферен втор обод (9) со што се формира 

кружниот влезен отвор (10), при што 

периферната рампа за центрирање (12) е 

дизајнирана за да ја порамни  мембраната за 

заптивање на доводот (11) со влезниот отвор 

(10) пред заварување на споменатата 

мембрана за заптивање на доводот (11) 

за вториот обод (9); и 

со тоа што мембраната за заптивање на 

доводот (11) има дијаметар поголем од 

надворешниот дијаметар на вториот обод (9), 

така што кружниот раб на мембраната за 

заптивање на доводот (11) може да се витка 

нагоре долж рампата за центрирање (12) и 

барем делумно ја покрива рам-па¬та за 

центрирање (12) кога споменатата мембрана за 

заптивање на доводот (11) е заварена  

за вториот обод (9), каде што нагоре свитканиот 
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кружен раб (13) на мембраната за заптивање на 

до¬водот (11) формира слој за заштита од 

топлината помеѓу алатката за топло 

заварување (14) и рам¬пата за центрирање (12) 

за време на заварувањето на мембраната за 

заптивање на доводот (11) за вториот обод (9). 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  H 03K 19/0175, H 04L 25/02  

(11)  7577   (13) Т1 

(21)  2017/369   (22) 22/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201313787926  07/03/2013  US 

(96)  06/03/2014 EP14716075.8 

(97)  19/04/2017 EP2965217 

(73)  Qualcomm Incorporated 

San Diego, CA 92121-1714, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  CHUN, Dexter T.; SETHI, Sumeet S.; 

EATON, John D.; CUPPU, Vinodh R.; ARORA, 

Vikram; SRINIVAS, Vaishnav; MUNEER, 

Muhammad A. and BERK, Isaac D. 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА СЕЛЕКТИВНО 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СИГНАЛИ НА 

ДВОНАСОЧНА МАГИСТРАЛА ВРЗ ОСНОВА 

НА БРЗИНАТА НА МАГИСТРАЛАТА 

(57)  1  Метод за контролирање на 

ограничувањето на сигналот на најмалку една 

магистрала која што поврзува прв уред со втор 

уред, при што методот се карактеризира со: 

 

поврзување (302) на првиот уред со вториот 

уред со двонасочна даточна магистрала; 

обезбедување (304) прв логички програм за 

ограничување за селективно ограничување на 

сигнали добиени во првиот уред на 

двонасочната податочна магистрала; 

обезбедување (306) втор логички програм за 

ограничување за селективно ограничување на 

сигнали добиени во вториот уред на 
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двонасочната податочна магистрала; 

испраќање (308) на први сигнали од првиот 

уред до вториот уред на двонасочната податоч-

на магистрала со прва брзина; 

запирање (310) на испраќањето на првите 

сигнали; 

по запирањето на испраќањето на првите 

сигнали, оспособување (312) на вториот 

логички про¬грам за ограничување и менување 

на референтниот напон на вториот уред од 

прво ниво на второ ниво; 

по оспособувањето на вториот логички програм 

за ограничување на вториот уред, испраќа¬ње 

(314) на втори сигнали од првиот уред до 

вториот уред на двонасочната податочна 

ма¬гистрала со втора брзина, која што е 

поголема од првата брзина; и 

контролирање (316) на првиот логички програм 

за ограничување врз основа на брзината на 

сигналите добиени на првиот уред на 

двонасочната податочна магистрала. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  G 21B 1/05  

(11)  7597   (13) Т1 

(21)  2017/370   (22) 23/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201161559154P  14/11/2011  US and 

US201161559721P  15/11/2011  US 

(96)  14/11/2012 EP12808929.9 

(97)  10/05/2017 EP2780913 

(73)  The Regents of the University of California 

1111 Franklin Street, 12th Floor 

Oakland, CA 94607, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  TUSZEWSKI, Michel; BINDERBAUER, Michl; 

BARNES, Dan; GARATE, Eusebio; GUO, 

Houyang; PUTVINSKI, Sergei and SMIRNOV, 

Artem 

(54)  СИСТЕМ ЗА ФОРМИРАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА "FRC" СО ВИСОКИ 

ПЕРФОРМАНЦИ 
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(51)  C 07K 5/078, A 61P 35/00  

(11)  7598   (13) Т1 

(21)  2017/371   (22) 25/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201361764825P  14/02/2013  US 

(96)  10/02/2017 EP14706743.3 

(97)  29/03/2017 EP2956173 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CHENG, Heng; CONG, Qiang and 

GANGWAR, Sanjeev 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ТУБУЛИЗИН, 

МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗА И УПОТРЕБА 

 

 

 

(51)  F 24D 19/10  

(11)  7599   (13) Т1 

(21)  2017/373   (22) 25/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20080133848P  03/07/2008  US 

(96)  06/07/2009 EP09773933.8 

(97)  17/05/2017 EP2310751 

(73)  Weston, Jeffrey A. 

1873 Northshore Road Bellingham, WA 98226, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Weston, Jeffrey A. 

(54)  КОМОРА СО ФЛУИДЕН ТОПЛИНСКИ 

ГРАДИЕНТ ЗА ПОВЕЌЕКРАТНИ СИСТЕМИ ЗА 

ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ 

(57)  1  Уред кој овозможува греење и ладење 

во индустриски постројки и згради, наведениот 

уред содржи:  

долга комора со топлински градиент (20) 

којашто содржи флуид со прва температура кој 

се движи од горе во правец на првиот 

завршеток (22) на наведената долга закосена 

топлинска комора (20) кон надоле во правец на 

втор завршеток (28) на наведената комора со 

топлински градиент (20); 

и 

множество на системи за греење и ладење од 

наведената комора со топлински градиент  

коишто го извлекуваат наведениот флуид од 

комората со топлински градиент и притоа го 

испуштаат наведениот флуид назад, секој од 

системите за топлење и ладење имаат влезен 

отвор поврзан со прва зона на комората (20) 

којашто го содржи наведениот флуид на 

температура блиска до оптималната 

температура за довод во наведениот систем, и   

одвод поврзан со втора зона којашто го содржи 

наведениот флуид на температура којашто е 

близу оптимапната температура за одвод од 

наведениот систем;  

се карактеризира со тоашто комората со 

топлински градиент е издолжена цевка; и 

и наведената комора со топлински градиент 

содржи повеќе краци дефинирани со  насоките 

на наведената цевка нанапред и наназад, 

пришто насоките на наведената цевка се 

погодни за да се постават помеѓу механичката 

соба и прсосторот за дистрибуција на 

наведената индустријска постројка.  , има уште 

9 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 9/08, A 

61K 47/26, A 61K 47/18  

(11)  7572   (13) Т1 

(21)  2017/374   (22) 25/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP20080397513  30/05/2008  -- 

(96)  28/05/2009 EP14001862.3 

(97)  03/05/2017 EP2772249 

(73)  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

and Asahi Glass Company, Limited 

9-19, Shimoshinjo 3-chome Higashiyodogawa-

ku, Osaka-shi Osaka 533-8651, JP and 5-1, 

Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-

8405, JP 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Reunamaki, Timo; Pellinen, Pertti; Oksala, 

Olli and Lehmussaari, Kari 

(54)  ПОСТАПКА И КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ОКУЛАРНА ХИПЕРТЕНЗИЈА И 

ГЛАУКОМ 

(57)  1  1. Офталомолошки воден раствор 

за лекување на окуларна хипертензија и 

глауком, кој содржи PGF2α аналог и β-блокатор 

како активна состојка, кадешто наведениот 

воден раствор содржи нејонско површински 

активно средство, стабилизатор и во основата 

не содржи конзерванс во сад кој е начелно од 

полиетилен; и кадешто полиетилен е 

полетилен со ниска густина (LDPE).  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  E 01F 15/14  

(11)  7618   (13) Т1 

(21)  2017/377   (22) 26/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  ES20090030907  26/10/2009  ES 

(96)  13/09/2010 EP10009477.0 

(97)  01/03/2017 EP2314772 

(73)  Hierros y Aplanaciones, S.A. (HIASA) 

Poligono Ind. de Cancienes s/n 33470 Corvera 

Asturias, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Amengual Pericas, Antonio 

(54)  СИСТЕМ ЗА ЕНЕРГЕТСКА АПСОРПЦИЈА 

КАЈ ФИКСНИ БАРИЕРИ НА ПАТИШТА 

(57)  1  Систем за апсорпција на кинетичка 

енергија при директен удар на возило со 

пригушувач на удар или терминална бариера 

на којшто треба да биде монтиран, 

пригушувачот на удар или терминалнта 

бариера е од таков вид за употреба на страните 

и централниoт простор помеѓу коловозната 

лента и има струтурен елемент (3) кој е во 

можност да биде преместен во надолжен 

правец од пригушувачот на удар или 

терминалнта бариера како последица на 

ударот, наведениот систем содржи: 

 

- елемент кој го прима ударот или блокатор (1) 

којшто се состои од цврсто тело и содржи јадро 

(8), преден дел којшто е во форма на чивија, 

- надолжен метален деформабилен профил (2) 

којшто има јадро, кадешто висината на јадрото 

на деформабилниот профил (2) е поголем од 

висината на предниот дел на јадрото (8) во 

форма на чивија на блокаторот (1) но помал од 

висината на задниот дел од наведеното јадро 

(8), наведениот блокатор (1) е, во употреба, 

приклучен директно или индиректно кон 

наведениот структурен елемент (3) и 

наведениот профил кој може да се деформира 

(2) е, при употреба, директно или индиректно 

прицврстен на тлото (4), такашто за време на 

ударот, блокаторот (1) се поместува долж 

деформабилниот профил (2) кој во основа 

останува статичен, предниот дел на јадрото (8) 

во форма на чивија на блокаторот (1) кој има 

улога на ударна површина (11) создава 

пластични деформации којшто се 

распространуваат долж деормабилниот профил 

(2), 

 

се карактеризира со тоашто 

 

- блокаторот (1) понатаму содржи основна 

плоча (10) која служи како потпора на 

наведеното јадро (8) и којашто содржи горно и 

долно крило (9) на завршетокот, кадешто 

наведените горни и долни крила (9) не ја 

покриваат целокупната должина на блокаторот 

(1), притоа оставајќи два отвора (12) во задниот 

дел на блокаторот (1), 

- и со тоашто деформабилниот профил (2) е со 

отворен напречен пресек во форма на "U", "C", 

"сигма" или "омега", наведениот напречен 

пресек притоа се состои од јадро и две крила, 

- и со тоашто, за време не ударот, какошто 

блокаторот се движи долж деформабилниот 

профил (2), наведената ударна површина (11) 

ги приморува крилата на деформабилниот 

профил (2) да се отворат и рашират, со двете 

крила на профилот (2) проектирајќи се над 

отворите (12) на задниот дел од блокаторот (1). 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 47K 3/38  

(11)  7617   (13) Т1 

(21)  2017/378   (22) 26/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB20110017629  12/10/2011  GB 

(96)  12/10/2012 EP12784039.5 

(97)  01/03/2017 EP2765890 

(73)  Outasight (Shower Screen) Ltd 

13 High Street Branston Lincoln LN4 1NB, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WHITTAKER, Charles Geoffrey 

(54)  УРЕД ЗА ЧУВАЊЕ НА ЕКРАНСКИ 

ЕЛЕМЕНТ 

(57)  1  Уред за чување (60) во кој може да се 

смести завеса кога не е во употреба, уредот за 

чување содржи; кутија за сместување (60A, 

60B) која може да се отвора и затвора, најмалку 

еден подвижен потпорен дел (10) којшто 

содржи издолжен член, издолжениот член е 

соодветно димензиониран, обликуван и 

адаптиран како потпора на соодветната завеса, 

пришто потпорниот дел (10) може да биде 

поместен помеѓу барем две позиции, прва 

склопена позиција пришто наведениот потпорен 

дел е сместен во наведената кутија за 

сместување и втора расклопена позиција 

пришто наведениот потпорен дел е поставен 

надвор од наведената кутија за сместување 

такашто наведената завеса може да се закачи, 

и кадешто уредот за чување (60) вклучува дел 

за поместување (61) да го помести потпорниот 

дел од првата позиција во втората позиција 

кадешто делот за поместување содржи клип 

(61) се карактеризира со тоашто при 

поместување од втората позиција кон првата 

позиција клипот поттикнува поместување на 

потпорниот дел кон првата позиција кога 

потпорниот дел лежи помалку на другата 

страна отколку претходно поставениот агол со 

вертикална оска.   

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/35  

(11)  7616   (13) Т1 

(21)  2017/379   (22) 26/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB20110004537  17/03/2011  GB 

(96)  16/03/2012 EP12712344.6 

(97)  03/05/2017 EP2686013 

(73)  Cambridge University Hospitals NHS 

Foundation Trust 

Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 

0QQ, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  CLARK, Andrew and EWAN, Pamela 

(54)  ТРЕТМАН ЗА АЛЕРГИЈА ОД КИКИРИКИ 

 

 

 

(51)  C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C 02F 

1/68, C 02F 103/08, C 02F 1/44, C 02F 1/52  

(11)  7615   (13) Т1 

(21)  2017/380   (22) 29/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  03/02/2012 EP12153898.7 

(97)  29/03/2017 EP2623466 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Buri, Matthias; Rentsch, Samuel; Gane, 

Patrick A. C. and Blum, René Vinzenz 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕН 

РАСТВОР КОЈ ШТО СОДРЖИ НАЈМАЛКУ 

ЕДЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН ВОДОРОДЕН 

КАРБОНАТ И НЕГОВА УПОТРЕБА 
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(57)  1  Процес за подготовка на воден раствор 

кој што содржи најмалку еден земноалкален 

водород карбонат, при што процесот ги опфаќа 

следните чекори: 

 

a) обезбедување вода, 

б) обезбедување најмалку една супстанца која 

што содржи најмалку еден земноалкален 

карбонат и незадолжително најмалку еден 

земноалкален хидроксид во мала количина во 

однос на земноалкалниот карбонат, при што 

најмалку едната супстанца е во сува форма или 

во водена форма, 

ц) обезбедување CO2, 

д) комбинирање на: 

 

(i) водата од чекорот a), најмалку едната 

супстанца која што содржи најмалку еден 

земноалкален карбонат и незадолжителниот 

најмалку еден земноалкален хидрок-сид од 

чекорот б) и CO2 од чекорот ц), или 

(ii) водата од чекорот a) и најмалку едната 

супстанца која што содржи најмалку еден 

земноалкален карбонат и незадолжителниот 

најмалку еден земноалкален хидрок-сид од 

чекорот б) со цел да се добие алкална водена 

суспензија од најмалку едната супстанца која 

што содржи најмалку еден земноалкален 

карбонат и незадолжител-ниот најмалку еден 

земноалкален хидроксид, и последователно 

комбинирање на алкалната водена суспензија 

со CO2 од чекорот ц)  

 

со цел да се добие една резултирачка 

суспензија S која што има pH од помеѓу 6 и 9, 

при што добиената суспензија S содржи 

честички, 

e) филтрирање на најмалку еден дел од 

добиената суспензија S со поминување на 

најмалку еден дел од добиената суспензија S 

преку уред за филтрирање со цел да се добие 

водениот раствор кој што содржи најмалку еден 

земноалкален водород карбонат, каде што 

водениот раствор добиен по филтрацијата има 

вредност на заматување помала од 1 NTU и 

има кон-центрација на калциум, како калциум 

карбонат, од 50 до 650 mg/l, 

ф) подложување на најмалку еден дел или сите 

честички од добиената суспензија S на че-кор 

на поделба на честичката, 

 

каде што чекорот ф) може да се одвива пред 

и/или паралелно со и/или по чекорот e), a 

здробените честички од чекорот ф) повторно се 

вратени во чекорот д), каде што честичките од 

добиената сус¬пензија S кои што се добиени во 

чекорот д) претставуваат вкупна површинска 

област на чес¬тич¬ката (SSAtotal) која што е 

најмалку 1 000 m2/тон од добиената суспензија 

S,  

под услов дека додавањето на СО2 од чекорот 

ц) не се одвива пред додавање на најмалку 

едната суп¬станца која што содржи најмалку 

еден земноалкален карбонат и 

незадолжителниот најмалку еден земноалкален 

хидроксид од чекорот б), каде што најмалку 

едната супстанца која што содржи најмалку 

еден земноалкален карбонат и 

незадолжителниот најмалку еден земноалкален 

хидрок¬сид од чекорот б) има има тежинска 

средна големина на честичка (d50) во распонот 

од 0.1 μm до 1 mm, и каде што чекорот на 

поделба на честичките ф) е чекор на дробење 

и/или кршење, и што се карактеризира со тоа 

што најмалку едната супстанца која што содржи 

најмалку еден земноалка¬лен карбонат и 

незадолжителниот најмалку еден земноалкален 

хидроксид од чекорот б) е селек¬ти¬ран од 

групата која што се состои од мермер, 

варовник, креда, полугасена вар, гасена вар, 

доло¬мит¬ски варовник, варовит доломит, 

полугасен доломит, гасен доломит, и 

наталожен калциум кар¬бо¬нат. 

  

, има уште 22 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 

61P 29/00  

(11)  7614   (13) Т1 

(21)  2017/381   (22) 29/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201361759059P  31/01/2013  US 

(96)  29/01/2014 EP14704053.9 

(97)  01/03/2017 EP2953931 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  ARUMUGAM, Vijayalaksmi; ANDERSON, 

Corey; HADIDA-RUAH, Sara, Sabina; ASGIAN, 

Iuliana, Luci; BEAR, Brian, Richard; TERMIN, 

Andreas, P. and JOHNSON, James, Philip 

(54)  ПИРИДОН АМИДИ КАКО МОДУЛАТОРИ 

НА КАНАЛИ НА НАТРИУМ 

(57)  1  1. Соединение на формула I или I’ 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто независно во секој случај: 

G е  

X е врска или C1-C6 алкил каде споменатиот 

C1-C6 е алкил заменет со 0-6  халогени, каде 

до двен несоседни CH2 единици на 

споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-;  

RX е отсатен, H, или C3-C8 циклоалифатичен 

радикал, каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C3-C8 циклоалифатичен 

радикал може да бидат заменети со -O-и 

споменатиот C3-C8 циклоалифатичен радикал 

е заменет со 0-3 супституенти избрани помеѓу 

халоген и  C1-C4 алкил;  

R1 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 
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споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халогени и каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-;  

R2 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот  C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халогени, каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-;   

R3 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот  C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халогени, каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-; 

R4 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот  C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халогени, каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-; 

R5 е H, халоген, CN, или -X-RX;  

R5’ е H, халоген, CN, или -X-RX;;  

R6 е H, халоген, CN, или -X-RX;  

R6’ е H, халоген, CN, или -X-RX;  

R7 е H, халоген, CN, или -X-RX;  

R8 е халоген, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халогени, каде до две несоседни CH2 единици 

на споменатиот C1-C6 алкил може да бидат 

заменети со -O-; 

p е цел број кој вклучува од 0 до 3; и 

R9 е H, или C1-C6 алкил каде до две несоседни 

CH2 единици на споменатиот C1-C6 алкил 

може да бидат заменети со -O-. , има уште 14 

патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  7613   (13) Т1 

(21)  2017/390   (22) 29/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  DE20041024617  18/05/2004  DE 

(96)  18/05/2005 EP11002017.9 

(97)  05/04/2017 EP2380903 

(73)  Ganymed Pharmaceuticals GmbH 

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski, 

Michael; Fritz, Stefan and Geppert, Harald-

Gerhard 

(54)  ГЕНЕТСКИ ПРОИЗВОДИ РАЗЛИЧНО 

ИЗРАЗЕНИ ВО ТУМОРИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело коешто врзува протеин или 

полипептид, кадешто протеинот или 

полипептид е кодиран со нуклеинска киселина 

којашто содржи нуклеинска киселинска 

секвенца во согласност со SEQ ID NO: 7 или 8, 

кадешто антителото се врзува за сврзувачко 

место во рамките на SEQ ID NO: 142 или 143, 

за употреба во дијагностичка или терапевтска 

постапка, има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 205/04, A 61K 31/506, A 61K 31/505, 

A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/4402, A 

61K 31/426, A 61K 31/551, A 61K 31/5377, A 61K 

31/495, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 9/00, A 

61P 3/10, A 61P 3/04, A 61P 11/00, A 61P 1/16, A 

61P 1/04, A 61P 1/02  

(11)  7612   (13) Т1 

(21)  2017/391   (22) 29/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  JP2011056031  15/03/2011  JP 

(96)  13/03/2012 EP15191536.0 

(97)  19/04/2017 EP3002278 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  YOSHIHARA, Kousei; SUZUKI, Daisuke; 

YAMAKI, Susumu; YAMADA, Hiroyoshi; MIHARA, 

Hisashi and SEKI, Norio 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА ГВАНИДИН 

 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/7088  

(11)  7611   (13) Т1 

(21)  2017/392   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  EP08425727  13/11/2008  -- and US152297P  

13/02/2009  US 

(96)  13/11/2009 EP09756431.4 

(97)  22/03/2017 EP2364360 

(73)  Nogra Pharma Limited 

Dublin 2, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  VITI, Francesca; BARONI, Sergio and 

BELLINVIA, Salvatore 

(54)  АНТИСЕНС СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

НИВНО ПРАВЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

(57)  1  Фармацевтска формулација за таблета 

за орална примена на антисенс олигонуклеотид 

која што се состои: 

 

интрагрануларна фаза која што опфаќа 

антисенс олигонуклеотид претставен со НИЗА 

ИД БР 1 или негова фармацевтски прифатлива 

сол и фармацевтски прифатливо средство за 

полнење; 

екстрагрануларна фаза која што опфаќа 

средство за распаѓање; и 

гастрорезистентна обвивка која што опфаќа 

етилакрилат-метакрилен ациден кополимер, 

ка¬де што кога се тестира во USP/EP Тип 2 

апаратура (со лопатка) на 100 rpm и 37°C во 

фосфа-тен бафер со pH од 6.6 не повеќе од 

околу 50% од количината на антисенс 

олигонуклеотидот се ос¬лободува од 

фармацевтската формулација за таблета во 

период од 30 минути, а кога се тестира во 

USP/EP Тип 2 апаратура (со лопатка) на 100 

rpm и 37°C во разблажена HCl со pH од 1.0 во 

суштина не се ослободува ниту дел од 

количината од антисенс олигонуклеотид од 

фар¬мацевтската формулација за таблета во 

период од 120 минути, и 

каде што формулацијата го испорачува 

антисенс соединението до терминалниот илеум 

и дес¬ното црево кај пациентот. 

  

, има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/81, C 12N 15/67  

(11)  7610   (13) Т1 

(21)  2017/393   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)   

(96)  26/11/2014 EP14195026.1 

(97)  15/03/2017 EP3026116 

(73)  Clariant International Ltd 

4132 Muttenz, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Dragovic, Zdravko; Reisinger, Christoph and 

Dietz, Heiko 

(54)  ОЛИГОНУКЛЕОТИДНА НИЗА ЗА 

УПОТРЕБА ВО МЕТАБОЛИЧКИ 

ИНЖЕНЕРИНГ 

(57)  1  Олигонуклеотидна низа што се 

карактеризира со тоа што таа ја зголемува 

стапката на транс¬крип-ција на RNA одредена 

како фрагмент на информациска RNA која што 

шифрира протеин се¬лек-тиран од групата која 

што се состои од ензими, структурални 

протеини, коензими, транспортери, антитела, 

хормони и регулатори, како регулаторен RNA 

фрагмент, како ензимски активен RNA 

фраг¬мент или како преносен RNA фрагмент, 

при што споменатата олигонуклеотидна низа 

има најмалку 80% идентичност на низата со 

НИЗА ИД БР: 1.  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/19, A 61K 31/195, A 61K 9/00, A 

61K 9/20, A 61K 9/22, A 61P 3/00, A 61P 3/10  

(11)  7609   (13) Т1 

(21)  2017/394   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US143951P  12/01/2009  US and 

US293773P  11/01/2010  US 

(96)  11/01/2010 EP10729620.4 

(97)  15/03/2017 EP2376077 

(73)  Biokier Inc. 

Chapel Hill, NC 27514, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  SZEWCZYK, Jerzy, Ryszard 

(54)  СОСТАВ И МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ДИЈАБЕТЕС 

(57)  1  Состав кој што содржи соединението 

селектирано од групата која што содржи 

глутамин, негови фармацевтски  прифатливи 

соли и комбинации од тоа, 

при што составот е погоден за употреба во 

метод за третирање или заштита на состојба 

или пореме¬ту¬вање поврзано со намалување 

или недостаток од ослободување на 

гастроинтестинален хормон излачуван од L 

клетки, при што состојбата или 

пореметувањето се селектирани од дијабетес, 

метабо¬лит¬ски синдром, 

хипертриглицеридемија, гојазност, и синдром 

на полицистични јајчници, при што ме¬тодот се 

состои од давање на доволнo состав на 

поединецот за да се поттикне ослободувањето 

на гастроинтестиналниот хормон од L-клетките 

во дебелото црево, 

каде што составот е формулиран така што 

соединението не се ослободува ниту во 

желудникот ниту во горниот 

гастроинтестинален тракт, 

каде што или: 

 

(a) споменатиот состав е формулиран во 

таргетиран систем за испорака на лек во 

дебелото црево или формулиран за ректална 

примена, каде што системот за испорака за 

соединението е селектирано од: состави co 

ковалентни врски, состави обложени со 

полимери, состави вгра¬дени во матрици, 

состави кои што бавно се ослободуваат, 

состави со редокс-сензитивни по¬ли¬мери, 

биоадхесивни состави, состави обложени со 

микрочестички, состави со осмотска испорака, 

состави кои што содржат полисахариди, 

состави каде што соединението е споено со 

растворлив или биоразградлив полимер 

клистири за ретенција; или 

(б) споменатиот состав е формулиран во 

таргетиран систем за испорака на лек во 

дебелото црево, при што таргетираниот систем 
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за испорака на лек во дебелото црево е систем 

на мат¬рица-во-матрица, кој што е 

формулација со контролирано ослободувње на 

хидрофилна прва матрица која што содржи 

липофилна фаза и амфифилна фаза, каде што 

липофилната фаза и амфифилната фаза се во 

втора матрица заедно, а споменатата втора 

матрица е распрсната низ целата хидрофилна 

прва матрица и каде што соединението е барем 

делумно инкорпори¬ра¬но во амфифилната 

фаза., има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  H 02M 3/156  

(11)  7608   (13) Т1 

(21)  2017/395   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201313791868  08/03/2013  US 

(96)  04/03/2014 EP14715731.7 

(97)  19/04/2017 EP2965414 

(73)  Qualcomm Incorporated 

San Diego, CA 92121-1714, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  MUKHERJEE, Sugato 

(54)  МЕТОД ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДВИДЕНА 

ФРЕКВЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛАТОР ЗА 

НАМАЛУВАЊЕ НА НАПОНОТ НА СТРУЈАТА 

(57)  1  Метод (400) за управување со регулатор 

на напон кој што има мноштво прекинувачи и 

времен-ски период на одложување T_Td, при 

што методот се состои од: 

  

обезбедување (402) параметар за хистереза 

V_hyst на компаратор на хистереза, при што 

па¬ра¬метарот за хистереза V_hyst е функција 

на компоненти на струјно коло, излез на на-пон 

Vout на регулаторот, довод на напон Vin на 

регулаторот, и сигнал кој што активира еден од 

мноштвото прекинувачи; и 

активирање (404) на прекинувачите врз основа 

на параметарот за хистереза; што се ка-

рак¬теризира со тоа што една или повеќе од 

компонентите на струјното коло кои што го 

обез¬бе¬ду¬ва¬ат параметарот за хистереза, 

исто така дефинираат временски период на 

хистереза T_ hyst, при што временскиот период 

за хистереза T_ hyst се дефинира во 

комбинација со вре¬мен¬скиот период на 

одложување T_Td, временски период за 

префрлување T за регу¬латорот кој што е во 

суштина константен  , има уште 11 патентни 

барања 
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(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 37/00, 

A 61P 29/00, A 61P 35/00  

(11)  7607   (13) Т1 

(21)  2017/396   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201361824683P  17/05/2013  US 

(96)  16/05/2014 EP14732705.0 

(97)  22/03/2017 EP2997023 

(73)  Incyte Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, 

US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  LI, Yun-Long; ZHUO, Jincong; QIAN, Ding-

Quan; CAO, Ganfeng; LI, Qun; MEI, Song; PAN, 

Yongchun and JIA, Zhongjiang 

(54)  ДЕРИВАТИ НА БИПИРЗОЛАКАО 

ИНХИБИТОРИ ЈАК 

(57)  1  1.  Соединение кое има Формула I: 

 

  

 

 

или некоја негова фармацевтски прифатлива 

сол;  

каде: 

Cy1е фенил, пиридил, пиримидинил, 

пиразинил, или пиридазинил, од кои секој е 

опционо заменет со 1, 2, 3, или 4 групи, кои 

независно се бираат помеѓу R3, R4, R5 и R6; 

Y е N или CH; 

R1 е C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-7 

циклоалкил, C3-7 циклоалкил-C1-3 алкил, 4-7-

члем хетероциклоалкил, 4 – 7член 

хетероциклоалкил -C1-3 алкил, фенил, фенил -

C1-3 алкил, 5-6-член хетероарил или 5-6-член 

хетероаил -C1-3 алкил, од кои секој е опционо 
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заменет со 1, 2 или 3 сусптитуенти кои 

независно се бираат помеѓу флуоро, хлоро, C1-

3 алкил, -OH, -O(C1-3 алкил), -CN, -CF3, -CHF2,-

CH2F,  

-NH2, -NH(C1-3 алкил), -N(C1-3алкил)2, -

C(=O)N(C1-3 алкил)2, -C(=O)NH(C1-3 алкил),  

-C(=O)NH2, -C(=O)O(C1-3 алкил), -S(=O)2(C1-3 

алкил),-S(=O)2(C3-6циклоалкил),  

-C(=O)(C3-6 циклоалкил) и -C(=O)(C1-3 алкил); 

R2 е H или C1-3 алкил; при што споменатиот 

C1-3 алкил е опционо заменет со 1, 2 или 3 

сусптитуенти кои независно се бираат помеѓу 

флуоро, хлоро, -OH, -O(C1-3 алкил),-CN, -CF3, -

CHF2, -CH2F, NH2, -NH(C1-3 алкил) и -N(C1-

3алкил)2; или 

R1и R2, зедно со атом на азот за кој се врзани, 

формираат некој 4-, 5- или 6-член 

хетероциклоалкил прстен, кој е опционо 

заменет со 1, 2 или 3 сусптитуенти кои 

независно се бираат помеѓу F, Cl, -OH,-O(C1-

3алкил), -CN, C1-3алкил, C1-3 haloалкил, -NH2, 

-NH(C1-3 алкил), -N(C1-3 алкил)2, -CH2CN и -

CH2OH; 

R3 е H, F, Cl, -CN, C1-3 алкил, C1-3 

флуороалкил, -O(C1-3 алкил), или -O(C1-3 

флуороалкил); 

R4 е H, F, Cl, -CN, C1-3 алкил, C1-3 

флуроалкил, -O(C1-3 алкил), или -OC(C1-3 

флуороалкил); 

R5 e H, F, Cl, -CN, C1-3 алкил, C1-3 

флуроалкил, -O(C1-3 алкил), или -OC(C1-3 

флуроалкил); 

R6 e H, F, Cl, -CN, C1-3 алкил, C1-3 

флуроалкил, -O(C1-3 алкил), или -OC(C1-3 

флуроалкил); 

R7 e H, F, Cl, C1-3 алкил, C1-3 халоалкил, -

NR17R17a, -NHC(=O)R17b,  

-C(=O)NR17aR17b, -NHS(=O)2R17bили 

S(=O)2NR17aR17b, при што споменатиот C1-3 

алкил е опционо заменет со 1, 2 или 3 

сусптитуенти кои се бираат помеѓу F,Cl, -CN, -

CF3,-CHF2, -CH2F, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, 

OH, -OCH3, -OCF3,  

-OCHF2, и -OCH2F; 

R8 e H, F, Cl, C1-3 алкил, или C1-3 халоалкил; 

R9 е H, F, Cl, C1-3 алкил, C1-3 халоалкил, 

циклопропил, -CN, -NH2, -NH(C1-3 алкил), или  

-N(C1-3алкил)2, при што споменатиот C1-3 

алкил е опционо заменет со 1, 2 или 3 

сусптитуенти кои се бираат помеѓу F,хлоро, -

CN, -CF3, -CHF2, -CH2F,-NH2 и OH; 

R10 е H, F, Cl, C1-3 алкил, C1-3 халоалкил, 

циклопропил, -CN, -NH2, -NH(C1-3 алкил), или -

N(C1-3алкил)2, при што споменатиот C1-3 

алкил е опционо заменет со 1, 2 или 3 

сусптитуенти кои се бираат помеѓу F, хлоро, -

CN, -CF3, -CHF2,-CH2F, -NH2 и OH; 

R17 e C1-6 алкил, фенил или 5-6-член 

хетероарил, од кои секој е опционо заменет со 

1, 2, 3 или 4 супституенти кој независно се бир 

апомеѓу R27; 

R17a е H или C1-3 алкил; 

R17b е C1-3 алкил,опционо заменет со 1, 2, или 

3 супституенти кои се бираат помеѓу F, хлото, -

CN, -CF3, -CHF2,-CH2F, -NH2, -NH(CH3), -

N(CH3)2, OH,  

-OCH3 и -OCF3, -OCHF2 и -OCH2F;   и 

секој R27 е нзависно биран помеѓу хало, -OH, 

NO2, -CN, C1-3 алкил, C2-3 алкенил, C2-3 

алкинил, C1-3 халоалкил,циано-C1-3 алкил, 

HO-C1-3 алкил, CF3-C1-3 хидроксиалкил, C1-3 

алкокси-C1-3 алкил, C3-7 циклоалкил, C1-3 

алкокси, C1-3 халоалкокси, H2N-, (C1-3 алкил) 

NH-, (C1-3 алкил)2N-, HS-, C1-3 алкил-S-, C1-3 

алкил-S(=O)-, C1-3 алкил-S(=O)2-, карбамил,C1-

3 алкилкарбамил, ди(C1-3 алкил)карбамил, 

карбокси, C1-3 алкил-C(=O)-, C1-4 алкокси-

C(=O)-, C1-3 алкил-C(=O)O-, C1-3 алкил-

C(=O)NH-, C1-3 алкил-S(=O)2NH-, H2N-SO2-, 

C1-3 алкил-NH-S(=O)2-, (C1-3 алкил)2N-S(=O)2-

,H2N-S(=O)2NH-, C1-3 алкил-NHS(=O)2NH-, (C1-

3 алкил)2N-S(=O)2NH-, H2N-C(=O)NH-, C1-3 

алкил-NHC(=O)NH- и (C1-3 алкил)2N-C(=O)NH-., 

има уште 26 патентни барања 
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(51)  C 07D 213/16, A 61K 51/04  

(11)  7606   (13) Т1 

(21)  2017/398   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US20060787156P  30/03/2006  US 

(96)  26/03/2007 EP11152124.1 

(97)  03/05/2017 EP2363392 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania 

Center for Technology Transfer 3160 Chestnut 

Street, Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Kung, Hank F. and Kung, Mei-Ping 

(54)  ДЕРИВАТИ НА СТИРИЛПИРИДИН И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ВРЗУВАЊЕ И 

ИМИЏИНГ НА АМИЛОИДНИ ПЛАКОВИ 

(57)  1  Соединение на формула  

 

 

 

  

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/54  

(11)  7605   (13) Т1 

(21)  2017/399   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  US201261660976P  18/06/2012  US; 

US201261740074P  20/12/2012  US and 

US201313795765  12/03/2013  US 

(96)  14/06/2013 EP14195502.1 

(97)  05/04/2017 EP2859793 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
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777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Murphy, Andrew 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ IL-7 ГЛОДАРИ 

(57)  1  Генетски модифициран глодар којшто 

содржи во неговиот гамет замена за 

глодарските IL-7 ексони 2 до 5 со човечки IL-7 

ексони 2 до 6 за да формира човечки или 

хуманизиран IL-7-кодиран ген, кадешто 

замената е ендоген глодарски  IL-7 локус 

кадешто човечкиот или хуманизиран IL-7-

кодиран ген е под контрола на ендогени 

глодарски IL-7 регулаторни елементи.  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/47, C 07K 16/00, C 12N 15/12, C 

12N 15/13, C 12N 15/53, C 12N 9/02, C 12P 21/02

  

(11)  7604   (13) Т1 

(21)  2017/400   (22) 30/05/2017 

(45) 31/01/2018 

(30)  GB20090002180  10/02/2009  GB 

(96)  10/02/2010 EP10703495.1 

(97)  15/03/2017 EP2396410 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels , BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CAIN, Katharine, Lacy; PETERS, Shirley, 

Jane and STEPHENS, Paul, Edward 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ПРОТЕИН 

(57)  1  Рекомбинантна домаќин клетка, 

кадешто клетката е модифицирана за да 

содржи егзогена полинуклеотидна секвенца 

којашто кодира Ero1 којашто ја содржи 

полипептидната секвенца дадена во SEQ ID 

NO: 3 или негова варијанта којашто во суштина 

ја задржува функцијата на Ero1; и егзогена 

полинуклеотидна секвенца којашто кодира 

XBP1 којашто ја содржи полипептидната 

секвенца дадена во SEQ ID NO:1 или негова 

варијанта којашто во суштина ја задржува 

функцијата на XBP1 и споменатата 

модифицирана домаќин клетка ги покачува 

нивоата на експресија на Ero1 и XBP1 кои се 

однесуваат на нивоата на експресија на Ero1 и 

XBP1 во немодифицирана клетка.  

, има уште 28 патентни барања 



 

 

П а т е н т и    45 | С т р а н а  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр.1/2017  

 

 

ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61L26/00 8A61L26/00 7601 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 7567 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 7584 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 7614 T1 

8A61P29/00 8A61K31/5377 7594 T1 

8A61P3/04 8A61K31/485 7576 T1 

8C07D487/12 8C07D473/06 7580 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 7581 T1 

8A61K31/64 8A61K31/155 7591 T1 

8A61P25/28 8A61K31/155 7591 T1 

8A61P29/00 8C07D403/14 7607 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 7621 T1 

8A61K31/506 8C07D205/04 7612 T1 

8A61M11/06 8A61M11/06 7592 T1 

8A61M15/00 8A61M11/06 7592 T1 

8H04L12/26 8H04L12/08 7569 T1 

8H04W84/18 8H04L12/08 7569 T1 

8A61K47/18 8A61K9/08 7572 T1 

8A61K47/26 8A61K9/08 7572 T1 

8A61K31/47 8C07D215/56 7573 T1 

8A61P11/12 8C07D215/56 7573 T1 

8A61P35/00 8A61K31/69 7574 T1 

8C07H1/00 8C07H1/00 7595 T1 

8A61P25/28 8C12N15/113 7575 T1 

8A01N25/04 8A01N47/36 7583 T1 

8A01P13/00 8A01N47/36 7583 T1 

8A61K31/4353 8A61K31/4353 7587 T1 

8C07D498/04 8A61K31/4353 7587 T1 

8A61L27/50 8A61L26/00 7601 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 7611 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7567 T1 

8C02F1/66 8C02F1/52 7615 T1 

8A61K31/135 8A61K9/20 7602 T1 
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8C07C59/64 8A61K9/20 7602 T1 

8B32B13/08 8B32B13/08 7570 T1 

8C04B28/14 8B32B13/08 7570 T1 

8A61K9/50 8A61K9/16 7581 T1 

8C07C253/00 8C07C253/00 7589 T1 

8F24D19/10 8F24D19/10 7599 T1 

8A61Q19/08 8C07D311/66 7568 T1 

8A61K31/4545 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P3/04 8C07D205/04 7612 T1 

8C07B59/00 8C07D215/56 7573 T1 

8G21B1/05 8G21B1/05 7597 T1 

8A61K31/4174 8A61K31/4174 7586 T1 

8A61K31/444 8C07D401/12 7588 T1 

8A61P11/00 8C07D401/12 7588 T1 

8A61L31/12 8A61L26/00 7601 T1 

8C07D401/12 8C07D213/75 7614 T1 

8C02F1/44 8C02F1/52 7615 T1 

8A61K9/00 8A61K9/16 7581 T1 

8C07D223/16 8C07C253/00 7589 T1 

8A61K31/4365 8A61K31/155 7591 T1 

8C12N15/12 8C12N15/12 7604 T1 

8H02M3/156 8H02M3/156 7608 T1 

8A61K31/353 8C07D311/66 7568 T1 

8A61K31/4402 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P3/10 8C07D205/04 7612 T1 

8A61K31/69 8A61K31/69 7574 T1 

8C07H19/16 8C07H1/00 7595 T1 

8A01N25/30 8A01N47/36 7583 T1 

8A61K39/395 8C07K16/40 7585 T1 

8A61P25/00 8A61K31/4353 7587 T1 

8C07D471/04 8A61K31/4353 7587 T1 

8A61P11/08 8C07D401/12 7588 T1 

8A61L27/58 8A61L26/00 7601 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/113 7611 T1 

8A61K31/19 8A61K31/195 7609 T1 

8A61P3/00 8A61K31/195 7609 T1 

8C02F1/52 8C02F1/52 7615 T1 

8C07H1/04 8C07H1/04 7603 T1 

8D21H17/70 8B32B13/08 7570 T1 

8A61P25/00 8C07D241/04 7571 T1 

8C07D241/04 8C07D241/04 7571 T1 

8C07D403/10 8C07D241/04 7571 T1 

8C07D413/10 8C07D241/04 7571 T1 

8H04L25/02 8H03K19/0175 7577 T1 

8E01F15/14 8E01F15/14 7618 T1 

8C07D487/04 8C07D473/06 7580 T1 

8A61K31/195 8A61K31/155 7591 T1 

8A61K31/37 8A61K31/155 7591 T1 

8C12N15/13 8C12N15/12 7604 T1 

8C12P21/02 8C12N15/12 7604 T1 

8A61K51/04 8C07D213/16 7606 T1 

8C07D213/16 8C07D213/16 7606 T1 

8A61P37/00 8C07D403/14 7607 T1 

8A61K48/00 8A61K41/00 7620 T1 

8A61P35/00 8A61K41/00 7620 T1 

8A61P43/00 8A61K41/00 7620 T1 

8A61P25/32 8A61K31/485 7621 T1 

8A61P1/16 8C07D205/04 7612 T1 

8A61K39/395 8C07K14/47 7613 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 7613 T1 

8H04W4/08 8H04L12/08 7569 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 7575 T1 

8A01N47/36 8A01N47/36 7583 T1 

8C12N9/64 8C07K16/40 7585 T1 

8A61P29/00 8A61K31/4174 7586 T1 

8H04L12/58 8H04L12/58 7623 T1 

8A61K9/20 8A61K31/195 7609 T1 

8A61K31/44 8C07D213/75 7614 T1 

8A61P29/00 8C07D213/75 7614 T1 

8C01F5/24 8C02F1/52 7615 T1 

8C02F1/68 8C02F1/52 7615 T1 

8H03K19/0175 8H03K19/0175 7577 T1 

8C07D473/04 8C07D473/06 7580 T1 

8C07D473/06 8C07D473/06 7580 T1 

8A61K31/485 8A61K9/16 7581 T1 

8C12N15/53 8C12N15/12 7604 T1 

8C07D311/66 8C07D311/66 7568 T1 

8B65D65/42 8B65D65/42 7619 T1 

8A61K38/14 8A61K41/00 7620 T1 

8A61K41/00 8A61K41/00 7620 T1 

8C12N15/87 8A61K41/00 7620 T1 

8A61K31/505 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P9/00 8C07D205/04 7612 T1 

8A61M11/08 8A61M11/06 7592 T1 

8E04F19/04 8E04F19/04 7593 T1 

8A61K47/10 8A61K9/08 7572 T1 

8A61P15/18 8A61P15/18 7596 T1 

8A61K31/436 8A61K31/4353 7587 T1 

8A61L27/34 8A61L26/00 7601 T1 

8A61K9/00 8A61K31/195 7609 T1 

8A61P3/10 8A61K31/195 7609 T1 

8C07D403/14 8C07D403/04 7584 T1 
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8C12N15/67 8C12N15/67 7610 T1 

8C01F11/18 8C02F1/52 7615 T1 

8C02F103/08 8C02F1/52 7615 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 7594 T1 

8C07H21/00 8C07H1/04 7603 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 7576 T1 

8A61K31/00 8A61K9/16 7581 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 7581 T1 

8A61P25/04 8A61K9/16 7581 T1 

8A61K38/10 8C07K14/51 7582 T1 

8A61K31/46 8C07D451/10 7590 T1 

8C07K14/54 8A01K67/027 7605 T1 

8A61K31/4155 8C07D403/14 7607 T1 

8A61P35/00 8C07D403/14 7607 T1 

8A61K9/00 8A61K41/00 7620 T1 

8A61K31/426 8C07D205/04 7612 T1 

8A61K31/551 8C07D205/04 7612 T1 

8C07D205/04 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P35/00 8C07K14/47 7613 T1 

8H04W4/02 8H04L12/08 7569 T1 

8C07H19/06 8C07H1/00 7595 T1 

8A61K31/565 8A61P15/18 7596 T1 

8A61P3/06 8C07K16/40 7585 T1 

8C07D403/04 8A61K31/4353 7587 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7588 T1 

8G06Q10/10 8H04L12/58 7623 T1 

8A61L27/38 8A61L26/00 7601 T1 

8A61L31/16 8A61L26/00 7601 T1 

8A61K9/22 8A61K31/195 7609 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 7567 T1 

8C07D407/14 8C07D403/04 7584 T1 

8A61K45/06 8A61K31/5377 7594 T1 

8A61K31/415 8A61K9/20 7602 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7602 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7578 T1 

8A47K3/38 8A47K3/38 7617 T1 

8A61K38/17 8C07K14/51 7582 T1 

8C07K14/51 8C07K14/51 7582 T1 

8C07D451/10 8C07D451/10 7590 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7624 T1 

8C07K14/47 8C12N15/12 7604 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 7607 T1 

8A61P25/28 8C07D311/66 7568 T1 

8A61K31/495 8C07D205/04 7612 T1 

8A61K31/496 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P1/02 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P1/04 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P11/00 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P9/10 8C07D205/04 7612 T1 

8H04W4/00 8H04L12/08 7569 T1 

8A61K31/5575 8A61K9/08 7572 T1 

8A61K45/06 8A61K31/69 7574 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4174 7586 T1 

8A61P31/10 8A61K31/4174 7586 T1 

8A61K31/437 8A61K31/4353 7587 T1 

8A61K31/553 8A61K31/4353 7587 T1 

8C07D401/04 8A61K31/4353 7587 T1 

8A61K31/195 8A61K31/195 7609 T1 

8C12N15/81 8C12N15/67 7610 T1 

8A61K31/485 8A61K31/5377 7594 T1 

8C07H21/02 8C07H1/04 7603 T1 

8A61K31/4965 8C07D241/04 7571 T1 

8A61K31/5377 8C07D241/04 7571 T1 

8C07D401/10 8C07D241/04 7571 T1 

8A61K31/137 8A61K31/485 7576 T1 

8A61K39/35 8A61K39/35 7616 T1 

8A61P11/06 8C07D451/10 7590 T1 

8A61K31/155 8A61K31/155 7591 T1 

8A61K31/42 8A61K31/155 7591 T1 

8A61K31/55 8A61K31/155 7591 T1 

8C07K16/00 8C12N15/12 7604 T1 

8C12N9/02 8C12N15/12 7604 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 7605 T1 

8C09D129/04 8B65D65/42 7619 T1 

8A61K31/5377 8C07D205/04 7612 T1 

8A61P9/12 8C07D205/04 7612 T1 

8C07K16/30 8C07K14/47 7613 T1 

8B65D85/10 8B65D85/10 7622 T1 

8G06F17/30 8H04L12/08 7569 T1 

8H04L12/08 8H04L12/08 7569 T1 

8H04L12/28 8H04L12/08 7569 T1 

8H04L29/08 8H04L12/08 7569 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 7572 T1 

8C07D215/56 8C07D215/56 7573 T1 

8C10M173/02 8C10M173/02 7600 T1 

8A61K31/712 8C12N15/113 7575 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 7585 T1 

8C07D491/048 8A61K31/4353 7587 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) 

Alice Allison SA B 65D 85/804 7578 T1 

Amgen Inc. C 07K 14/51, A 61K 38/10, A 61K 38/17 7582 T1 

Astellas Pharma Inc. 

C 07D 205/04, A 61K 31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/496, 

A 61K 31/4545, A 61K 31/4402, A 61K 31/426, A 61K 

31/551, A 61K 31/5377, A 61K 31/495, A 61P 9/12, A 61P 

9/10, A 61P 9/00, A 61P 3/10, A 61P 3/04, A 61P 11/00, A 

61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 1/02 

7612 T1 

Biokier Inc. 
A 61K 31/19, A 61K 31/195, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 

61K 9/22, A 61P 3/00, A 61P 3/10 
7609 T1 

Biomedical Research in 

Otolaryngology Srl B.R.I.O. 

S.r.l. 

A 61M 11/06, A 61M 15/00, A 61M 11/08 7592 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 5/078, A 61P 35/00 7598 T1 

Cambridge University Hospitals 

NHS Foundation Trust 
A 61K 39/35 7616 T1 

Clariant International Ltd C 12N 15/81, C 12N 15/67 7610 T1 

Concert Pharmaceuticals Inc. C 07B 59/00, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 11/12 7573 T1 

Estetra S.P.R.L. A 61K 31/565, A 61P 15/18 7596 T1 

Euro-Celtique S.A. 
A 61K 31/00, A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 9/16, A 

61K 9/20, A 61K 9/50, A 61P 25/04 
7581 T1 

Galas, Adam Slawomir E 04F 19/04 7593 T1 

Ganymed Pharmaceuticals 

GmbH 
C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00 7613 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/485, A 61P 25/32 7621 T1 

Hierros y Aplanaciones, S.A. 

(HIASA) 
E 01F 15/14 7618 T1 

Hydra Biosciences, Inc. C 07D 473/04, C 07D 487/12, C 07D 487/04, C 07D 473/06 7580 T1 

Incyte Corporation 
C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 37/00, A 61P 29/00, 

A 61P 35/00 
7607 T1 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61P 25/28 7575 T1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD. 
A 01N 25/04, A 01N 25/30, A 01N 47/36, A 01P 13/00 7583 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 
C 07D 241/04, C 07D 403/10, C 07D 401/10, C 07D 

413/10, A 61K 31/5377, A 61K 31/4965, A 61P 25/00 
7571 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/69, A 61K 45/06, A 61P 35/00 7574 T1 

K-fee System GmbH B 65D 85/804 7624 T1 

KHONDRION IP B.V. C 07D 311/66, A 61K 31/353, A 61P 25/28, A 61Q 19/08 7568 T1 

Knauf Gips KG C 04B 28/14, D 21H 17/70, B 32B 13/08 7570 T1 
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Laboratorios del Dr. Esteve, 

S.A. 
C 07C 59/64, A 61K 9/20, A 61K 31/135, A 61K 31/415 7602 T1 

Laboratorios del Dr. Esteve, 

S.A. 
A 61K 31/485, A 61K 31/5377, A 61K 45/06, A 61P 29/00 7594 T1 

Les Laboratoires Servier C 07C 253/00, C 07D 223/16 7589 T1 

Lleidanetworks Serveis 

Telemàtics S.A. 
H 04L 12/58, G 06Q 10/10 7623 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG C 09D 129/04, B 65D 65/42 7619 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG B 65D 85/10 7622 T1 

Noe, Christian and Noe-

Letschnig, Marion 
A 61K 31/4174, A 61K 45/06, A 61P 29/00, A 61P 31/10 7586 T1 

Nogra Pharma Limited C 12N 15/113, A 61K 31/7088 7611 T1 

Novartis AG C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00 7567 T1 

Omya International AG 
C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C 02F 1/68, C 02F 

103/08, C 02F 1/44, C 02F 1/52 
7615 T1 

Orexigen Therapeutics, Inc. A 61K 31/137, A 61K 31/485, A 61P 3/04 7576 T1 

Outasight (Shower Screen) Ltd A 47K 3/38 7617 T1 

PCI Biotech AS 
C 12N 15/87, A 61K 41/00, A 61K 48/00, A 61K 38/14, A 

61K 9/00, A 61P 43/00, A 61P 35/00 
7620 T1 

Pfizer Inc. 

C 07D 498/04, C 07D 471/04, C 07D 403/04, C 07D 

401/04, C 07D 491/048, A 61K 31/553, A 61K 31/437, A 

61K 31/436, A 61K 31/4353, A 61P 25/00 

7587 T1 

Pharnext 
A 61K 31/155, A 61K 31/195, A 61K 31/37, A 61K 31/42, A 

61K 31/4365, A 61K 31/55, A 61K 31/64, A 61P 25/28 
7591 T1 

Qualcomm Incorporated 

H 04L 29/08, H 04L 12/28, H 04L 12/26, H 04L 12/08, H 

04W 84/18, H 04W 4/08, H 04W 4/02, H 04W 4/00, G 06F 

17/30 

7569 T1 

Qualcomm Incorporated H 03K 19/0175, H 04L 25/02 7577 T1 

Qualcomm Incorporated H 02M 3/156 7608 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc. 
C 07K 16/40, C 12N 9/64, A 61K 39/395, A 61P 3/06 7585 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc. 
A 01K 67/027, C 07K 14/54 7605 T1 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn 
C 07H 1/04, C 07H 21/02, C 07H 21/00 7603 T1 

SANTEN PHARMACEUTICAL 

CO., LTD. and Asahi Glass 

Company, Limited 

A 61K 31/5575, A 61K 47/10, A 61K 9/08, A 61K 47/26, A 

61K 47/18 
7572 T1 

Tensid-Chemie GmbH C 10M 173/02 7600 T1 

The Regents of the University of 

California 
G 21B 1/05 7597 T1 

The Trustees of The University 

of Pennsylvania 
C 07D 213/16, A 61K 51/04 7606 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, 

LLC 
C 07D 403/04, C 07D 407/14, C 07D 403/14 7584 T1 

Theravance Respiratory 

Company, LLC 
C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 11/08, A 61P 11/00 7588 T1 
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Thomson Licensing 
 

7579 T1 

UCB Biopharma SPRL 
C 07K 14/47, C 07K 16/00, C 12N 15/12, C 12N 15/13, C 

12N 15/53, C 12N 9/02, C 12P 21/02 
7604 T1 

Universitätsklinikum Freiburg 

and Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg 

A 61L 26/00, A 61L 27/34, A 61L 27/38, A 61L 31/16, A 

61L 27/58, A 61L 31/12, A 61L 27/50 
7601 T1 

University College Cardiff 

Consultants Limited 
C 07H 1/00, C 07H 19/16, C 07H 19/06 7595 T1 

Vertex Pharmaceuticals 

Incorporated 
C 07D 401/12, C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 61P 29/00 7614 T1 

Weston, Jeffrey A. F 24D 19/10 7599 T1 

Zentiva, k.s. C 07D 451/10, A 61K 31/46, A 61P 11/06 7590 T1 

 

ПРОМЕНИ 
(11) 2253 

(73) Takeda AS, 1385 Asker,, NO 

 

ПРЕСТАНОК 
(11) 1225 

(73) TECNO SERVICE FIRST S.r.l. 

Via dei Dativi, 37  47899 SERRAVALLE 

(R.S.M.), IT 

 

(11) 1389 

(73) AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 1458 

(73) Bauer, Albert 

Hermann-Levi-Strasse 7, 80939  Munchen, 

DE 

 

(11) 1454 

(73) CARBOFIL INTERNATIONAL 

Rue des Riantieres, 44540 Saint - Mars la 

Jaille, FR 

 

(11) 1557 

(73) Biogen MA, Inc. 

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

 

(11) 1765 

(73) AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 2199 

(73) THE RESEARCH FOUNDATION OF 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK and 

University of Miami 

Albany, New York 12201-0009, US and 1600 

Northwest 10th Avenue  Miami, FL 33136, US 

 

(11) 3132 

(73) Смилески Мирко 

Ул."М.Тито" бр.3, Македонски Брод, MK 

 

(11) 2866 

(73) AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3180 

(73) ELI LILLY AND COMPANY and ELAN 

PHARMACEUTICALS, INC 

Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 

46285, US and 800 Gateway Boulevard, 

South San Francisco, CA 94080, US
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2011/1205 (220) 15/11/2011 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЛИНКЕР ГРОУП ДОО Тетово 

ул. „Киро Ристоски - Дрнц“ бр. 100/Б, 1200, 

Тетово, MK 

(740) БЕРИН ДОО Скопје  

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, жолта, бела 

(531) 27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамици  

кл. 5  бебешки пелени  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2015/560 (220) 22/05/2015 

(442) 31/01/2018 

(731) Нотарска Комора на Република 

Македонија 

бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 20.01.03;26.13.01;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  тефтери, брошури, картички, 

меморандуми, папки, патокази, збирки, 

списанија  

кл. 25  маици, капи, ленти за врат, марами  

кл. 35  организација на советување, правни 

совети, организација на настани, 

изготвување правни мислења, посредување 

при патување на стручни семинари во 

странство и земјата  

кл. 45  правни услуги, нотарско работење  

 

(210) TM  2015/561 (220) 22/05/2015 

(442) 31/01/2018 

(731) Нотарска Комора на Република 

Македонија 

бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(531) 20.01.03;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  тефтери, брошури, картички, 

меморандуми, папки, патокази, збирки, 

списанија  

кл. 25  маици, капи, ленти за врат, марами  

кл. 35  организација на советување, правни 

совети, организација на настани, 

изготвување правни мислења, посредување 

при патување на стручни семинари во 

странство и земјата  

кл. 45  правни услуги, нотарско работење  

 

(210) TM  2016/862 (220) 07/09/2016 

(442) 31/01/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 
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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)  

 
(591) сите нијанси на жолта, сите нијанси на 

кафена, сите нијанси на зелена, црвена, црна 

и бела 

(531) 05.07.02;06.19.09;25.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколада; пецива; крекери; 

вафли; торти; тортички; десерти; сладоледи; 

сладоледи (мраз за јадење)  

 

(210) TM  2016/1238 (220) 21/12/2016 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за управување со пакување 

и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје 

бул. Партизански одреди - Порта Влае - 

блок 4, Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена и сива 

(531) 26.15.09;27.05.12;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/1239 (220) 21/12/2016 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за управување со пакување 

и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје 

бул. Партизански одреди - Порта Влае - 

блок 4, Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена и сива 

(531) 26.15.09;27.05.12;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2016/1267 (220) 30/12/2016 

(442) 31/01/2018 

(731) АЈ ДРИМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје 

Бул. Св. Климент Охридски бр.27/4-16, 

Скопје, MK 

(740) АЈ ДРИМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје  

ул. Наум Наумовски Борче бр. 87, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, црна и бела 

(531) 01.07.06;02.05.06;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуга при продажба на големо и 

мало на душеци, перници и останати 

помагала за здрав сон  

 

(210) TM  2017/106 (220) 17/02/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје 

ул. Булевар 8-ми Септември бр.2/2-27, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, сива и бела 

(531) 26.11.11;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства *; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак] [детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарл.иви алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 

бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна 

употреба; брилијантин за козметичка 

употреба; веѓи (моливчиња за веѓи); 

вештачки вилици (производи за чистење 

вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки 

трепки; вода пепелница за перење со сода; 

воздух во лимени садови под притисок за 

чистење и бришење прав; восок (чевларски 

восок); восок за алишта; восок за депилација; 

восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за 

медицинска употреба; дијамантин [бор во 

прав како абразивно средство]; домашни 

миленичиња (шампони за домашни 

миленичиња); екстракт од нане [есенцијални 

масла]; екстракти (етерични екстракти); 

екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција од 

анис; есенцијални масла; етерични 

екстракти; етерични масла; жавелова вода; 

желе (нафтено желе) за козметичка 

употреба; заби (гелови за белење на забите); 

испарливи алкалии [амонијак] [детергент]; 

јонон [парфимерија]; камен за мазнење; 

камен за полирање; камен од пемза; камена 

стипса [антисептик]; капење (козметички 

производи за капење); кармини; кварц; кедар 

(есенцијални масла од кедар); кесички за 

парфимирање постелнина; киснење на 

алишта (производи за киснење на алишта); 

кожа (креми за белење на кожата); кожа 
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(производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 

растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализаториза  трајно виткање на косата, 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 

одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) 

[производи за триење]; подови (течности 

против лизгање за подови); полирање (восок 

за полирање); полирање вештачки вилици 

(препарати за полирање на вештачки 

вилици); политура за мебел и подови; 

постелнина (кесички за парфимирање 

постелнина); потење (сапуни против потење); 

потење на стапалата (сапуни против потење 

на стапалата); препарати за отстранување 

лак; препарати за полирање; препарати за 

полирање вештачки вилици; прибор 

(козметички прибор); производи за белење 

[деколоранти] за козметичка употреба; 

производи за белење [перење алишта]; 

производи за белење кожа; производи за 

бричење; производи за виткање коса; 

производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснење 

алишта; производи за нега на ноктите; 

производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 
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[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење 

тапети; производи за шминкање; пудра за 

шминкање; разубавување (маски за 

разубавување); раствори за дезинфекција на 

устата, што не се за медицинска употреба; 

раствори за триење; растенија (производи 

што им даваат сјај на листовите на 

растенијата); ремени за бричење (пасти за 

ремени за бричење); сапуни; сапуни 

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од 

сапуни); сапуни за бричење; сапуни за 

дезинфекција; сапуни за освежување 

текстил; сапуни против потење; сапуни 

против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 

(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај 

за перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат 

при перење алишта; ткаенини импрегнирани 

со детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки);  

трепки (лепила за вештачки трепки); 

триполски камен за полирање; хартија 

(стаклена хартија); хартија за полирање; 

хартија за стружење; хелиотропин; хемиски 

средства за освежување на боите што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

хидроген пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2017/107 (220) 17/02/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје 

ул. Булевар 8-ми Септември бр.2/2-27, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна и бела 
(531) 26.11.11;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивна ткаенина; абразивна хартија; 

абразивни средства *; алишта (восок за 

алишта); алишта (плавило за алишта); 

алишта (сјај за алишта); алишта (штирак за 

алишта); алкалии (испарливи алкалии) 

[амонијак] [детергент]; амбра [парфем]; 

амониајк [испарл.иви алкалии] [детергент]; 

антисептички камења за бричење; аромати 

[есенцијални масла]; ароми за пијалаци 

[есенцијални масла]; ароми за слатки 

[есенцијални масла]; бадемов сапун; 

бадемово масло; бадемово млеко за 

козметичка употреба; белење (сода за 

белење); белење на кожата (крем за белење 

на кожата); белило; бергамотови масла; бои 

(козметички бои); бои (производи за 

отстранување бои); бои (хемиски средства за 

освежување на боите) што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои за 

брада; бои за коса; бои за тоалетна 

употреба; брилијантин за козметичка 

употреба; веѓи (моливчиња за веѓи); 

вештачки вилици (производи за чистење 

вештачки вилици); вештачки нокти; вештачки 

трепки; вода пепелница за перење со сода; 

воздух во лимени садови под притисок за 

чистење и бришење прав; восок (чевларски 

восок); восок за алишта; восок за депилација; 

восок за кројачи; восок за мустаќи; восок за 

паркетни подови; восок за полирање; восок 

за чевлари; восок за чевли; восок против 

лизгање за подови; вулканска пепел за 

чистење; гелови за белење на забите; 

гераниол; дезинфекција (сапун за 

дезинфекција); дезодоранси за лична 

употреба; дезодорантни сапуни; депилатори; 

детергенти што не се користат во процесите 

на производството и што не се за 

медицинска употреба; дијамантин [бор во 

прав како абразивно средство]; домашни 

миленичиња (шампони за домашни 

миленичиња); екстракт од нане [есенцијални 

масла]; екстракти (етерични екстракти); 

екстракти од цвеќе [парфеми]; есенција од 

анис; есенцијални масла; етерични 

екстракти; етерични масла; жавелова вода; 

желе (нафтено желе) за козметичка 

употреба; заби (гелови за белење на забите); 

испарливи алкалии [амонијак] [детергент]; 

јонон [парфимерија]; камен за мазнење; 

камен за полирање; камен од пемза; камена 

стипса [антисептик]; капење (козметички 

производи за капење); кармини; кварц; кедар 

(есенцијални масла од кедар); кесички за 

парфимирање постелнина; киснење на 

алишта (производи за киснење на алишта); 

кожа (креми за белење на кожата); кожа 

(производи за белење кожа); кожа 

(производи за заштита на кожа) [политури]; 

кожени производи (креми за кожени 

производи); козметички лосиони (шамичиња 

натопени со козметички лосиони); козметички 

препарати за слабеење; козметички прибор; 

козметички производи; козметички производи 

за веѓи; козметички производи за животни; 

колонска вода; кора од дрво квилаја за 

миење; корунд [абразивно средство]; коса 

(бои за коса); коса (производи за виткање 

коса); креда за чистење; креми (козметички 

креми); креми [пасти] за чевли; креми за 

белење на кожата; креми за кожени 

производи; креми за полирање; кројачи 

(восок за кројачи); лавандова вода; лак за 

нокти; лепила за козметичка употреба; 

лепила за прицврстување перики; лимон 

(есенцијални масла од лимон); листови на 
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растенија (производи што им даваат сјај на 

листовите на растенијата); лосиони за 

козметичка употреба; лосиони за коса; 

лосиони што се користат по бричење; 

маскара; маски за разубавување; масла за 

козметичка употреба; масла за парфеми и 

мириси; масла за тоалетна употреба; масла 

за чистење; масла од голтерија; масло од 

јасмин; масло од лаванда; масло од роза; 

масло од терпентин за одмастување; масти 

за козметичка употреба; медицински сапун; 

метални карбиди [абразиви]; миризлива 

водичка; миризливо дрво; млеко за чистење 

за тоалетна употреба; моливчиња 

(козметички моливчиња); моливчиња за веѓи; 

мошус [парфимерија]; мустаќи (восок за 

мустаќи); нане за парфимерија; нафтено 

желе за козметичка употреба; нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

неутрализаториза  трајно виткање на косата, 

нокти (вештачки нокти); нокти (лак за нокти); 

одводни цевки (производи за чистење 

одводни цевки); одмастувачи што не се 

користат во текот на процесот на 

производството; освежување бои (хемиски 

средства за освежување на боите) што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

острење (производи за острење); 

отстранувачи на восок за подови [производи 

за триење]; памук за козметичка употреба; 

памукчиња [тоалетни производи]; паркетни 

подови (восок за паркетни подови); парфеми; 

парфимерија; пасти за полирање чевли; 

пасти за ремени за острење бричеви; пепел 

(вулканска пепел) за чистење; перење 

алишта (плавила за перење алишта); перики 

(лепила за прицврстување перики); пијалаци 

(ароми за пијалаци) [есенцијални масла]; 

пити од сапуни; плавило за алишта; подови 

(восок против лизгање за подови); подови 

(отстранувачи на восок за подови) 

[производи за триење]; подови (течности 

против лизгање за подови); полирање (восок 

за полирање); полирање вештачки вилици 

(препарати за полирање на вештачки 

вилици); политура за мебел и подови; 

постелнина (кесички за парфимирање 

постелнина); потење (сапуни против потење); 

потење на стапалата (сапуни против потење 

на стапалата); препарати за отстранување 

лак; препарати за полирање; препарати за 

полирање вештачки вилици; прибор 

(козметички прибор); производи за белење 

[деколоранти] за козметичка употреба; 

производи за белење [перење алишта]; 

производи за белење кожа; производи за 

бричење; производи за виткање коса; 

производи за депилација; производи за 

заштита на кожа [политури]; производи за 

измазнување [штиркање]; производи за 

кадење [мириси]; производи за киснење 

алишта; производи за нега на ноктите; 

производи за острење; производи за 

отстранување бои; производи за 

отстранување лак; производи за 

отстранување шминка; производи за перење 

алишта; производи за постигнување сјај 

[политури]; производи за светнување; 

производи за сончање [козметички 

производи]; производи за хемиско чистење; 

производи за чистење; производи за чистење 

одводни цевки; производи за чистење 

тапети; производи за шминкање; пудра за 

шминкање; разубавување (маски за 

разубавување); раствори за дезинфекција на 

устата, што не се за медицинска употреба; 

раствори за триење; растенија (производи 

што им даваат сјај на листовите на 

растенијата); ремени за бричење (пасти за 

ремени за бричење); сапуни; сапуни 

(дезодорантни сапуни); сапуни (пити од 

сапуни); сапуни за бричење; сапуни за 

дезинфекција; сапуни за освежување 

текстил; сапуни против потење; сапуни 

против потење на стапалата; сафрол; 

силициумов карбид [абразивно средство]; сјај 
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(црвило за сјај); сјај за алишта; скробен сјај 

за перење алишта; слабеење (козметички 

препарати за слабеење); слатки (ароми за 

слатки) [есенцијални масла]; смекнувачи за 

ткаенини што се користат при перење 

алишта; сода бикарбона за чистење; сода за 

белење; соли за белење; соли за капење, 

што не се за медицинска употреба; сончање 

(производи за сончање); спрејови за коса; 

спрејови за освежување на здивот; средства 

за белење при перење алишта; средства за 

неутрализација на статичкиот електрицитет 

што се користат во домаќинството; средства 

за отстранување бои; средства за 

отстранување корозија; средства за 

отстранување на бигор што се користат во 

домаќинството; средства за спречување на 

крварење за козметичка употреба; средства 

за чистење на забите; средства за чистење 

флеки; средства против потење [тоалетни 

производи]; стаклена ткаенина; стаклена 

хартија; стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; страк кинески темјан; 

сушено ароматично лисје и мирудии 

[мириси]; талк за тоалетна употреба; темјан; 

терпени [есенцијални масла]; терпентин за 

одмастување; течности за чистење 

шофершајбна; течности против лизгање за 

подови; ткаенина за стружење; ткаенини 

(смекнувачи за ткаенини) што се користат 

при перење алишта; ткаенини импрегнирани 

со детергент за чистење; тоалетна вода; 

тоалетни производи; трајно виткање на 

косата (неутрализатори за трајно виткање на 

косата); трепки (вештачки трепки); трепки 

(козметички производи за трепки);  

трепки (лепила за вештачки трепки); 

триполски камен за полирање; хартија 

(стаклена хартија); хартија за полирање; 

хартија за стружење; хелиотропин; хемиски 

средства за освежување на боите што се 

користат во домаќинството [перење алишта]; 

хидроген пероксид за козметичка употреба; 

хипохлорид (калиум хипохлорид); цветни 

мириси (бази за цветни мириси); цвеќе 

(екстракти од цвеќе) [парфеми]; цитрон 

(есенцијални масла од цитрон); црвило за 

сјај; цртежи (декоративни цртежи) за 

козметичка употреба; чевларски восок; 

чистење вештачки вилици (производи за 

чистење вештачки вилици); чистење одводни 

цевки (производи за чистење одводни цевки); 

шамивиња натопени со козметички лосиони; 

шампони; шампони за домашни миленичиња; 

шминка; шминкање (пудра за шминкање); 

штирак за алишта  

 

(210) TM  2017/507 (220) 15/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Центар за креативни курсеви 

Кариера Плус дооел Скопје 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

36/1-3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, сива, портокалова 

(531) 26.01.18;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење на 

работилници (обука)  

 

(210) TM  2017/543 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  
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(591) бела, темно сина, зелена, темно 

кафена, кафена, жолта, црвена 
(531) 

02.01.09;08.01.06;25.01.19;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/544 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

  

(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, 

кафена, жолта 
(531) 06.19.11;08.03.25;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи.  

 

(210) TM  2017/545 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло зелена, тено 

зелена, жолта, црвена 

(531) 08.03.25;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи.  

 

(210) TM  2017/546 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  
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(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, 

жолта, кафена, црвена 

(531) 08.03.25;25.01.19;26.01.20;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/547 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, темно зелена, 

кафена, црвена 

(531) 08.03.25;25.01.19;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Услуги при продажба на големo и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/548 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло зелена, темно 

зелена, жолта, црвена 

(531) 05.05.23;05.09.15;26.01.20;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/549 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  
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(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, 

темно кафена, кафена 
(531) 05.05.23;08.01.07;26.01.20;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2017/550 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло зелена, 

жолта, портокалова, црвена 

(531) 05.05.23;05.09.15;26.01.20;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/551 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло сина, зелена, 

жолта, кафена, црна 

(531) 08.03.01;25.01.19;26.01.20;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

млечни производи  

 

(210) TM  2017/552 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  



 

 

П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и    63 | С т р а н а  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр.1/2018 

 
(591) бела, темно сина, светло сина 

(531) 05.05.23;26.01.20;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

 

(210) TM  2017/553 (220) 23/05/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги 

МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-

импорт ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, Гостивар, MK 

(540)  

  

(591) бела, темно сина, светло сина, сива, 

жолта 
(531) 25.01.19;26.01.20;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Услуги при продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

 

(210) TM  2017/635 (220) 21/06/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ 

бул. Партизански одреди 55/6, Скопје, MK 

(740) Владимир Мандиќ  

бул. Партизански одреди 55/6, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена 

(531) 25.07.22;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на душеци, 

наддушеци, кревети, перници, постелнина  

 

(210) TM  2017/696 (220) 08/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул. Дојранска бр. 14, Струмица, MK 

(540)  

  

(591) црвена, сина, сива 
(531) 08.01.19;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  презентација на стоки преку 

телекомуникациски медиуми за 

малопродажба, рекламирање, водење на 

работење; услуги при продажба на големо и 

мало со: куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце, школски торби, производи за 

гимнастика и спорт, обувки и капи, маици, 

елеци,блузи, фустани, здолништа, тренерки, 

куси панталони, јакни, шамии, кошули, 

дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, 

нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за 
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плажа, влечки, сандали, кломпи, копачки, 

ролерки  

 

(210) TM  2017/697 (220) 08/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 

ул. Дојранска бр. 14, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531) 08.01.19;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  презентација на стоки преку 

телекомуникациски медиуми за 

малопродажба, рекламирање, водење на 

работење; услуги при продажба на големо и 

мало со: куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце, школски торби, производи за 

гимнастика и спорт, обувки и капи, маици, 

елеци, блузи, фустани, здолништа, тренерки, 

куси панталони, јакни, шамии, кошули, 

дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, 

нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за 

плажа, влечки, сандали, кломпи, копачки, 

ролерки  

 

(210) TM  2017/739 (220) 21/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги МАЈАМИ ДОО Идриз - Скопје 

ул. 1 бр. 101 Идризово, Скопје, MK  

(540)  

 
(591) сива и темно сина 

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

скалдирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2017/740 (220) 21/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) СУН АНД СТАРС експорт-импорт 

ДОО Тетово 

ул. Гостиварска 37, Тетово, MK 

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-

импорт ДОО Тетово  

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово 

(540)  

 

SCARDICA 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за пиење [пијалоци]; вода 

(минерлна вода); води за маса;   

кл. 39  дистрибуирање вода; снабдување со 

вода  

кл. 40  преработка на вода  

 

(210) TM  2017/741 (220) 21/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) СУН АНД СТАРС експорт-импорт 

ДОО Тетово 

ул. Гостиварска 37, Тетово, MK 

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-

импорт ДОО Тетово  

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово 

(540)  

 

ALEXANDRICA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за пиење [пијалоци]; вода 

(минерлна вода); води за маса;   

кл. 39  дистрибуирање вода; снабдување со 
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вода  

кл. 40  преработка на вода  

 

(210) TM  2017/742 (220) 21/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) СУН АНД СТАРС експорт-импорт 

ДОО Тетово 

ул. Гостиварска 37, Тетово, MK 

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-

импорт ДОО Тетово  

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово 

(540)  

 
(591) сина и бела 

(531) 05.03.11;27.05.02;27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за пиење [пијалоци]; вода 

(минерлна вода); води за маса;   

кл. 39  дистрибуирање вода; снабдување со 

вода  

кл. 40  преработка на вода  

 

(210) TM  2017/743 (220) 21/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) СУН АНД СТАРС експорт-импорт 

ДОО Тетово 

ул. Гостиварска 37, Тетово, MK 

(740) Авни Таќи СУН АНД СТАРС експорт-

импорт ДОО Тетово  

ул. Гостиварска бр. 37, Тетово 

(540)  

 
(591) сина, зелена и бела 

(531) 

05.03.11;26.04.16;26.04.18;27.05.01;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за пиење [пијалоци]; вода 

(минерлна вода); води за маса;   

кл. 39  дистрибуирање вода; снабдување со 

вода  

кл. 40  преработка на вода  

 

(210) TM  2017/758 (220) 28/07/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Трговско друштво за трговија и 

услуги ПАНТЕР ФАКС Олег ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул. Живко Чинго бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
 

(591) црна и маслинесто зелена 

(531) 27.05.01;27.07.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 
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управување со работата, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2017/818 (220) 17/08/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Трговско друштво за монтажа и 

одржување на електрични инсталации и 

електроенергетски постројки услуги и 

трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Мара Междуречка 37А, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.01.06 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на големо и мало 

со: ниско, средно и високонапонска опрема, 

заштитна опрема, резервни делови и 

репроматеријали; изнајмување наменски 

возила  

кл. 37  поправки; инсталациски услуги; 

монтажа и одржување на електрични 

инсталации и електроенергетски постројки; 

ремонт на трафостаници; сервис на 

трафостаници  

кл. 39  изнајмување возила  

 

(210) TM  2017/825 (220) 17/08/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) сива, црна 

(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2017/901 (220) 21/09/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги ЕУРО 

ТАБАК ДОО Скопје and Друштво за 

производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ 

Василево 

ул.Босна и Херцеговина бр. 11 А, Скопје, 

MK and населено место без уличен систем 

бр. 380 (Вон/Градошорци), Василево, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта 

(531) 24.17.08;26.01.16;27.05.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, тоалетна хартија, хартиени 

џебни марамчиња, хартиени крпи, хартиени 

бришачи на шминка, хартиени прекривки за 

маси, хартиени бришачи за маси, тоалетни 

хартиени бришачи за стакло и садови, 

материјали од хартија за пакување и 

завиткување, носни марамчиња од хартија за 

еднократна употреба, бришачи за лице од 

хартија, чаршави од хартија, престилки од 

хартија, чаршави за на маса од хартија, 

хартија, картон и производите од нив кои не 

се опфатени во другите класи  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, промовирање на 

продажбата за трети лица, маркетинг 

истражување, маркетинг, претставување на 

производите, дистрибуција на примероци, 

услуги за посредување во трговија, 

административна обработка на нарачките за 

купување, бизнис информации, бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање, комерцијално или 

индустриско управување, нарачки за 

купување, административна обработка на 

нарачките за купување, услуги при продажба 

на големо и мало со хартија, тоалетна 

хартија, хартиени џебни марамчиња  

кл. 39  транспортни услуги, дистрибуција на 

стоки, логистика, консултации во полето на 

логистиката, пакување и складирање стоки, 

испорачување стоки, транспортирање стоки, 

завиткување стоки, сортирање стоки, 

превезување на стоки со камиони и комбиња, 

следење на стоки во транспортот  

 

(210) TM  2017/965 (220) 09/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 

Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali 

Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  административни услуги на 

аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми; 

регрутирање на аеродромски персонал  

кл. 36  финансиски услуги поврзани со 

аеродроми; давање финансиски услуги на 

аеродроми за воздухопловство, ракување на 

земја и трошоци за гориво  

кл. 37  изградба на аеродроми; чистење на 

аеродромски писти; управување со проекти 

поврзани со изградба на аеродроми  

кл. 39  аеродромски услуги; управување со 

багаж на аеродроми; резервирање на 

паркинг на аеродроми; услуги за пријавување 

на патници на аеродроми; услуги на 

трансфер на патници помеѓу просториите на 

аеродромот; услуги за пријавување на багаж; 

транспортни услуги; организирање патувања; 

воздушен транспорт; информирање за 
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превоз; носење багаж; патници (превезување 

патници); патнички транспорт; превезување; 

превоз  

кл. 41  инструкции за професионална 

ориентација поврзани со аеродроми  

кл. 45  услуги за безбедност при аеродроми; 

услуги за инспекција на безбедност на багаж 

на аеродроми; контрола на безбедност на 

лица и багаж на аеродроми  

 

(210) TM  2017/966 (220) 09/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S 

Ataturk Havalimani Dis Hatlar Terminali 

Yesilkoy/Bakirkoy, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  административни услуги на 

аеродроми; бизнис менаџмент на аеродроми; 

регрутирање на аеродромски персонал  

кл. 36  финансиски услуги поврзани со 

аеродроми; давање финансиски услуги на 

аеродроми за воздухопловство, ракување на 

земја и трошоци за гориво  

кл. 37  изградба на аеродроми; чистење на 

аеродромски писти; управување со проекти 

поврзани со изградба на аеродроми  

кл. 39  аеродромски услуги; управување со 

багаж на аеродроми; резервирање на 

паркинг на аеродроми; услуги за пријавување 

на патници на аеродроми; услуги на 

трансфер на патници помеѓу просториите на 

аеродромот; услуги за пријавување на багаж; 

транспортни услуги; организирање патувања; 

воздушен транспорт; информирање за 

превоз; носење багаж; патници (превезување 

патници); патнички транспорт; превезување; 

превоз  

кл. 41  инструкции за професионална 

ориентација поврзани со аеродроми  

кл. 45  услуги за безбедност при аеродроми; 

услуги за инспекција на безбедност на багаж 

на аеродроми; контрола на безбедност на 

лица и багаж на аеродроми  

 

(210) TM  2017/969 (220) 10/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Трговско друштво за угостителство и 

промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски 

Скопје 

ул.1765 бр. 7/ГРАДСКИ ПАРК, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, жолта 

(531) 21.03.05;25.05.25;26.15.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување 

изнајмување простории за состаноци 

изнајмување столови, маси, чаршави и 

стакларија 

кантини 

кафетерии [експрес ресторани] 

ресторани со самопослужување 

служење храна и пијалаци 

снек-барови 

услуги во барови 
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услуги на камповите за летување 

хотели  

 

(210) TM  2017/970 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Спасовски Сашо 

ул. Манчу Матак бр. 36, Скопје, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 19.03.25 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба, дезинфекзиони средства  

 

(210) TM  2017/973 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

QUELEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/974 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

UNIVOQ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/975 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

APAVEQ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/976 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 
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(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CLOSER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/977 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TRANSFORM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/978 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware 

limited liability company) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EXALT  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

 

(210) TM  2017/979 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, златна, црна 

(531) 26.11.12;27.05.02;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;производи за пушачите;кибрити  

 

(210) TM  2017/980 (220) 12/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al 

Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) сина, златна, црна 

(531) 26.11.12;27.05.02;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;производи за пушачите;кибрити  

 

(210) TM  2017/984 (220) 13/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) БОЕМИ ДООЕЛ 

ул. Херој Карпош бр.19, 7500, Прилеп, MK 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) црвена, црна, кафена, темно жолта, 

сива, бела 

(531) 22.01.25;26.01.18;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за послужување и 

подготвување храна и пијалаци, ресторани   

 

(210) TM  2017/1001 (220) 18/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Финансиско друштво ТИГО 

ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје 

ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, бела, жолта 

(531) 27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2017/1006 (220) 19/10/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Александра Шаровиќ Атанасовска 

ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина (резеда), црна, бела, портокалова, 

жолта, светло сина, розова, црвена, зелена, 

кафена, виолетова  

(531) 26.01.18;27.05.22 
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(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  албуми, алманаси, бележници или 

блокчиња, билтени, блокчиња за цртање, 

брошури, весници, графички слики и модели, 

графички цртежи, детски сликовници, етикети 

од хартија или картон, знаменца од хартија, 

знамиња од хартија, календари, 

канцелариски материјали, канцелариски 

прибор, освен мебел, карти, картон, книги, 

корици [канцелариски материјали], листови 

хартија [канцелариски материјали], листови 

од преработена целулоза за амбалажа, 

материјали за настава [освен апарати], 

материјали за пишување, материјали за 

цртање, налепници [канцелариски 

материјали], натписи од хартија или картон, 

обвивки за шишиња од хартија или картон, 

нотеси [бележници], огласни карти 

[канцелариски материјали], огласни табли од 

хартија или картон, одбележувачи за во 

книги, папки за хартија, папки [канцелариски 

материјали], папки со листови што се вадат, 

периодични публикации, плакати од хартија 

или картон, платна [слики], врамени или 

неврамени, плика [канцелариски материјали], 

подметки за чаши за пиво, подметки од 

хартија за маса, подметки од хартија за 

шишиња, постери, проспекти, слики, 

списанија, транспаренти од хартија, 

училишни набавки [канцелариски 

материјали], фотографии, хартиени и 

картонски материјали за пакување [полнење, 

обложување], хартиено или картонско 

обложување за пакети, хартија, честитки, 

шамичиња од хартија  

кл. 35  агенции за рекламирање, ажурирање 

на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис менаџмент кај уметничките професии, 

бизнис проценки, бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите), дизајнирање 

рекламен материјал, дистрибуција на 

примероци, економско прогнозирање, 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање], изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен материјал, изнајмување рекламен 

простор, изнајмување штандови за 

продажба, испитување на јавното мислење, 

комерцијално-информативни агенции, 

компјутерско рекламирање преку интернет, 

консултации за стратегија на комуникации во 

односи со јавноста, консултации за 

стратегија на комуникации во рекламирање, 

лепење плакати, маркетинг, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница, обезбедување комерцијални и 

деловни контакт-информации, обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги, обработка на текстови, 

објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели, пишување 

рекламни текстови, помош во водењето 

бизнис, пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица, преговори за 

бизнис контакти со други, претставување на 

производите, рекламирање, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис 

работење,телевизиско рекламирање, услуги 

за дизајн на страници, за рекламни цели, 

услуги за следење на печатените вести  

кл. 41  академии [образование], библиотеки 

за изнајмување книги, електронско 

издаваштво, забава, информирање за 

образование, обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат, обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе, 
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обезбедување користење онлајн видеа, кои 

не може да се преземат, образовни услуги, 

објавување книги, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови,  он-лајн 

публикување електронски книги и списанија, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, организирање натпревари 

[образование или забава], педагошки 

истражувања, пишување текстови што не се 

рекламни текстови, подучување, практична 

обука [демонстрирање], преведување, 

професионално насочување [совети во врска 

со образованието и оспособувањето], услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање), услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една информатичка 

мрежа, услуги на пишување сценарија, 

услуги на подвижни библиотеки, услуги на 

репортери, фотографија, фотографски 

репортажи, школски образовни услуги  

 

(210) TM  2017/1007 (220) 19/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Александра Шаровиќ Атанасовска 

ул. Капиштец бр. 20, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина (резеда), црна, бела  

(531) 24.17.25;27.05.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  албуми, алманаси, бележници или 

блокчиња, билтени, блокчиња за цртање, 

брошури, весници, графички слики и модели, 

графички цртежи, детски сликовници, етикети 

од хартија или картон, знаменца од хартија, 

знамиња од хартија, календари, 

канцелариски материјали, канцелариски 

прибор, освен мебел, карти, картон, книги, 

корици [канцелариски материјали], листови 

хартија [канцелариски материјали], листови 

од преработена целулоза за амбалажа, 

материјали за настава [освен апарати], 

материјали за пишување, материјали за 

цртање, налепници [канцелариски 

материјали], натписи од хартија или картон, 

обвивки за шишиња од хартија или картон, 

нотеси [бележници], огласни карти 

[канцелариски материјали], огласни табли од 

хартија или картон, одбележувачи за во 

книги, папки за хартија, папки [канцелариски 

материјали], папки со листови што се вадат, 

периодични публикации, плакати од хартија 

или картон, платна [слики], врамени или 

неврамени, плика [канцелариски материјали], 

подметки за чаши за пиво, подметки од 

хартија за маса, подметки од хартија за 

шишиња, постери, проспекти, слики, 

списанија, транспаренти од хартија, 

училишни набавки [канцелариски 

материјали], фотографии, хартиени и 

картонски материјали за пакување [полнење, 

обложување], хартиено или картонско 

обложување за пакети, хартија, честитки, 

шамичиња од хартија  

кл. 35  агенции за рекламирање, ажурирање 

на рекламниот материјал, аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис менаџмент кај уметничките професии, 
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бизнис проценки, бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите), дизајнирање 

рекламен материјал, дистрибуција на 

примероци, економско прогнозирање, 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање], изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен материјал, изнајмување рекламен 

простор, изнајмување штандови за 

продажба, испитување на јавното мислење, 

комерцијално-информативни агенции, 

компјутерско рекламирање преку интернет, 

консултации за стратегија на комуникации во 

односи со јавноста, консултации за 

стратегија на комуникации во рекламирање, 

лепење плакати, маркетинг, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница, обезбедување комерцијални и 

деловни контакт-информации, обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги, обработка на текстови, 

објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели, пишување 

рекламни текстови, помош во водењето 

бизнис, пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица, преговори за 

бизнис контакти со други, претставување на 

производите, рекламирање, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис 

работење,телевизиско рекламирање, услуги 

за дизајн на страници, за рекламни цели, 

услуги за следење на печатените вести  

кл. 41  академии [образование], библиотеки 

за изнајмување книги, електронско 

издаваштво, забава, информирање за 

образование, обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат, обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе, 

обезбедување користење онлајн видеа, кои 

не може да се преземат, образовни услуги, 

објавување книги, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови,  он-лајн 

публикување електронски книги и списанија, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, организирање натпревари 

[образование или забава], педагошки 

истражувања, пишување текстови што не се 

рекламни текстови, подучување, практична 

обука [демонстрирање], преведување, 

професионално насочување [совети во врска 

со образованието и оспособувањето], услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање), услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една информатичка 

мрежа, услуги на пишување сценарија, 

услуги на подвижни библиотеки, услуги на 

репортери, фотографија, фотографски 

репортажи, школски образовни услуги  

 

(210) TM  2017/1046 (220) 30/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сива, бела 

(531) 26.04.18;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 36  осигурување, финансиски услуги, 

монетарни услуги, услуги поврзани со 

недвижнини  

 

(210) TM  2017/1047 (220) 30/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

НИКОГАШ САМИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски услуги, 

монетарни услуги, услуги поврзани со 

недвижнини  

 

(210) TM  2017/1048 (220) 30/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

#никогашсами  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски услуги, 

монетарни услуги, услуги поврзани со 

недвижнини  

 

(210) TM  2017/1051 (220) 31/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговија увоз-извоз 

Скопје 

ул.Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

а особено онлајн продавница, услуги за 

продажба преку интернет  

 

(210) TM  2017/1052 (220) 31/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Стедимарк ДООЕЛ Скопје 

ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло-сина, темно-сина, сива, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња натопени со препарати за 

вадење шминка; памук за козметичка 

употреба  

кл. 5  хигиенски влошки  

кл. 16  шамичиња од хартија  

кл. 24  шамичиња од текстил  

 

(210) TM  2017/1053 (220) 31/10/2017 

(442) 31/01/2018 
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(731) Стедимарк ДООЕЛ Скопје 

ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.02;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хигиенски шамичиња, пелени за 

бебиња (непропустливи гаќички)  

кл. 16  пелени од хартија или целулоза за 

еднократна употреба; пелени-гаќички од 

хартија или целулоза за еднократна 

употреба; шамичиња од хартија; шамичиња 

од хартија за отстранување шминка  

кл. 24  шамичиња од текстил  

кл. 25  пелени од текстил, бебешки гаќички-

пелени; пелени за новороденчиња; пелени-

гаќички за доенчиња  

 

(210) TM  2017/1054 (220) 31/10/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Стедимарк ДООЕЛ Скопје 

ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња натопени со препарати за 

вадење шминка; памук за козметичка 

употреба  

кл. 5  хигиенски влошки  

кл. 16  хартија и производи од хартија, 

вклучувајќи тоалетна хартија, крпи, салвети 

за на маса, марамчиња од хартија;картон и 

производи од картон, вклучувајќи нотеси од 

кои се вадат страниците и работни фасцикли  

кл. 21  чинии, послужавници и подметнувачи 

за чаши, сите направени од картон и истите 

за една употреба  

 

(210) TM  2017/1055 (220) 31/10/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Стедимарк ДООЕЛ Скопје 

ул.Ѓоре Ѓоревски 64, општина Бутел, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња натопени со препарати за 

вадење шминка; памук за козметичка 

употреба  

кл. 5  хигиенски влошки, пелени за бебиња 

(непропустливи гаќички)  

кл. 16  шамичиња од хартија  

кл. 24  шамичиња од текстил  

 

(210) TM  2017/1056 (220) 01/11/2017 

(442) 31/01/2018 
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(731) SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE 

C.V.  

Antiguo Camino Marroquin num.07, Col 

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) сива, црна 

(531) 02.01.23;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  машини за вежбање  

 

(210) TM  2017/1057 (220) 01/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE 

C.V.  

Antiguo Camino Marroquin num.07, Col 

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) сина, црна 

(531) 25.01.05;27.03.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  перници за кревет; перници за 

душеци; душеци; перници  

кл. 24  кебиња за кревет; чаршафи за кревет; 

драпери за кревет; комфортери; јоргани; 

покривки за душек; покривки за перници; 

навлаки за перници; прекривки за кревет  

 

(210) TM  2017/1059 (220) 01/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

PARTY FEET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  апарати и инструменти: ортопедски, 

ортотички, за педикир/маникир и за нега на 

стапала; ортопедски обувки; ортопедски 

производи; ортопедски влошки и ѓонови; 

делови и додатоци за ортопедски обувки; 

перничиња за нега на стапалата, имено, 

ортопедски перничиња, ортопедски гел 

перничиња за пети; помагала за корекција на 

стапалото, имено, потпори за лакот на 

стапалото; медицинска заштитна опрема 

против задебелување на плускавците на 

кожата и воспаление на прстите на нозете; 

ортопедски перничиња за петици и 

потпетици; ортопедски уметоци за чизми, 

обрачи/прстени за стапала и потпори за 

стапала; ортопедски влошки за една 

употреба, деодорирани ортопедски влошки 

за ортопедски обувки  

кл. 25  обувки; внатрешни ѓонови; внатрешни 

ѓонови и ѓонови за обувки; уметоци за 

обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки; 

делови и додатоци за обувки  

 

(210) TM  2017/1067 (220) 03/11/2017 
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(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 01.01.25;27.05.01;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна облека 

за апсорбирање пот; костуми за капење; 

гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба на 

големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; 

транспортирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  

 

(210) TM  2017/1068 (220) 03/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) розева, црвена, светлорозева 

(531) 26.04.01;27.05.04;27.05.08;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна облека 

за апсорбирање пот; костуми за капење; 

гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба на 

големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; 

транспортирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  
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(210) TM  2017/1070 (220) 03/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
 

(591) розева и црна 

(531) 27.05.01;27.05.05 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна облека 

за апсорбирање пот; костуми за капење; 

гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба на 

големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; 

транспортирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  

 

(210) TM  2017/1071 (220) 03/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) 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)  

 

LOVE BEAUTY & PLANET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; течни сапуни; препарати за 

миење раце; препарати за капење и 

туширање, вклучувајќи пена за капење и 

гелови за туширање; парфимерија, 

есенцијални масла; козметички производи; 

колонски води, тоалетна вода; лосион што се 

користи после бричење; парфимирани 

спрејови за тело; дезодоранси за лична 

употреба; антиперспиранти; пена за 

бричење, гел за бричење, лосиони за пред 

бричење и за после бричење; талк пудра; 

препарати за пред бричење и за после 

бричење; масла, креми и лосиони за кожата; 

препарати за ароматерапија; препарати за 

масажа; препарати за нега на кожа; 

препарати за депилација; производи за 

сончање [козметички производи] и за 

заштита од сонце; шминка и производи за 

отстранување на шминка; вазелин за 

козметичка употреба; препарати за нега на 

усни; памук за козметичка употреба, 

памукчиња [тоалетни производи]; козметички 

памукчиња/дискови; марамчиња 

импрегнирани со козметички лосиони; 

претходно навлажнети или импрегнирани 

памукчиња/дискови, крпчиња и марамчиња 

за чистење; маски за разубавување, 

пакувања за лице; препарати за нега на 

косата и на скалпот; шампони и 

регенератори; бои за коса; фарби за коса; 

лосиони за коса; препарати за виткање на 
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косата; спрејови за коса; пудра за коса; 

преливи за коса; лакови за коса; пени за 

коса; глазури за коса; гелови за коса; 

навлажнувачи за коса; течности за коса; 

третмани за зачувување на коса; третмани за 

дехидрирање на коса; масла за коса; тоник 

за коса; креми за коса; средства за чистење 

на забите; раствори за дезинфекција на 

устата, што не се за медицинска употреба; 

препарати за нега на устата и забите; 

препарати за полирање на заби; дентален 

прав; паста за заби; немедицински тоалетни 

препарати  

 

(210) TM  2017/1072 (220) 06/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) EA LOGISTICS SHPK 

Rruga e Kavajes, Pallati 141/7, Tirana, AL 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, цигарлоси, пуро, тутунски 

производи; запалки; ќибрит; предмети за 

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за 

шмркнување (snuffs), тутун за цвакање; кутија 

за цигари и/ или пури; лули за држање на 

цигари  

 

(210) TM  2017/1073 (220) 06/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) бела, сива и сите нијанси на: зелена, 

жолта, сина и виолетова 

(531) 09.09.05;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  апарати и инструменти: ортопедски, 

ортотички, за педикир/маникир и за нега на 

стапала; ортопедски обувки; ортопедски 

производи; ортопедски влошки и ѓонови; 

делови и додатоци за ортопедски обувки; 

перничиња за нега на стапалата, имено, 

ортопедски перничиња, ортопедски гел 

перничиња за пети; помагала за корекција на 

стапалото, имено, потпори за лакот на 

стапалото; медицинска заштитна опрема 

против задебелување на плускавците на 

кожата и воспаление на прстите на нозете; 

ортопедски перничиња за петици и 

потпетици; ортопедски уметоци за чизми, 

обрачи/прстени за стапала и потпори за 

стапала; ортопедски влошки за една 

употреба, деодорирани ортопедски влошки 

за ортопедски обувки  

кл. 25  oбувки; внатрешни ѓонови; внатрешни 

ѓонови и ѓонови за обувки; уметоци за 

обувки; трикотажа; кратки чорапи; хулахопки; 

делови и додатоци за обувки  
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(210) TM  2017/1074 (220) 07/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) САВА осигурување а.д. Скопје 

ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK 

(540)  

  

(591) сива, зелена и бела 
(531) 02.09.01;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарскиуслуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финансиски проценки), 

еваулации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финансиски операции, финансиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2017/1075 (220) 07/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) САВА осигурување а.д. Скопје 

ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела и сива 

(531) 18.01.23;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарскиуслуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финансиски проценки), 

еваулации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финансиски операции, финансиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2017/1076 (220) 07/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) САВА осигурување а.д. Скопје 

ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сива и бела 

(531) 19.13.15;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарскиуслуги, 

финансиски проценки (осигурување), 
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проценка на трошоци (финансиски проценки), 

еваулации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финансиски операции, финансиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2017/1077 (220) 07/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) САВА осигурување а.д. Скопје 

ул. Загребска бр. 28А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, виолетова и бела 

(531) 02.09.16;26.01.14;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување, 

осигурување на живот, осигурување на имот, 

здравствено осигурување, осигурување од 

несреќи, поморско осигурување, осигурување 

од пожар, брокерство, советување во врска 

со осигурување, осигурителни информации, 

актуарски операции, актуарскиуслуги, 

финансиски проценки (осигурување), 

проценка на трошоци (финансиски проценки), 

еваулации и проценка на ризик, подготовка 

на финансиска анализа, финансиски услуги, 

финансиски операции, финансиско 

управување, финансиска анализа, капитални 

инвестиции, советување во врска со 

финансии, финансиско управување, 

клириншки куќи  

кл. 42  тестирање на возната состојба на 

возилата  

 

(210) TM  2017/1078 (220) 08/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) The Procter & Gamble Company  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) зелена, жолта 

(531) 01.15.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни за домашна 

употреба; прашок за миење садови; 

детергенти за миење садови; препарати за 

миење садови; агенси за сушење за машини 

за миење садови; одмастувачи  

 

(210) TM  2017/1079 (220) 08/11/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Стопанска Комора на Северо-

Западна Македонија 

ул.Димитрија Чуповски бр. 13, 1000, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) темно сина, светлосина, бела и 

портокалова 

(531) 26.01.06;26.01.18;26.02.05 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; изложби (организирање изложби) за 

комерцијални или рекпамни цели, агенции за 

рекпамирање, агенции за увоз и извоз, 

изнајмување време за рекпамирање преку 

медиумите, административна обработка на 

нарачките за купување, администрација 

(комерцијална администрација) за издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица , 

изнајмување рекпамен простор, анализа на 

цените, индустриско управување (помош за 

комерцијално или индустриско управување), 

ангажирање манекени за рекпамирање или 

промовирање на производи, аукционерство, 

информативни агенции (комерцијално- 

информативни агенции), аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], информации (бизнис 

информации), барање спонзорства, 

испитување (бизнис испитување), бизнис 

(помош во водењето бизнис), испитување на 

јавното мислење, бизнис информации, 

истражување (бизнис истражување), бизнис 

испитување, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање, бизнис менаџмент кај 

уметничките професии; книговодство, 

комерцијална администрација за издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

бизнис пребарување, бизнис проценки 

комерцијални информации и советување на 

потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи], бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите), вработување 

персонал, комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување), дактилографски 

услуги, директно рекпамирање преку пошта, 

дистрибуција на примероци, комерцијално-

информативни агенции, компјутерски бази на 

податоци (систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци), 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци), економско прогнозирање, 

компјутерско рекпамирање преку интернет, 

експерти за ефикасност, изводи од сметки 

(изработка на изводи од сметки), 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица), консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

раководење со датотеки (компјутеризирано 

раководење со датотеки), надворешно 

рекламирање, нарачки за купување 

(административна , обработка на нарачките 

за купување), раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

објавување рекламни текстови, ревизија 

.обработка (административна обработка на 

нарачките за купување), помош во водењето 

бизнис, помош за комерцијално или 

индустриско управување, секретарски услуги, 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци , потрошувачи 

(комерцијални информации и советување на 

потрошувачи) [советувалиште за 

потрошувачи], служби за споредување на 
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цените, сметки (изработка на изводи од 

сметки), трговски саеми (организирање 

трговски саеми) за комерцијални или 

рекпамни цели  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата, насочување (професионално 

насочување) [совети во врска со 

образованието и оспособувањето; конгреси 

(организирање и водење конгреси) 

конференции (организирање и водење 

конференции), семинари (организирање и 

водење семинари), симпозиуми 

(организирање и водење симпозиуми) 

организирање и водење конгреси, 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење концерти, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, 

организирање и водење симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, практична обука 

[демонстрирање], обезбедување електронски 

он-лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија  

 

(210) TM  2017/1080 (220) 08/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

VIVA LA VITA 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла 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, 

сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/1081 (220) 08/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

BELANI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла 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, 

сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2017/1082 (220) 09/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ 

бул. Гоце Делчев бр. 7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-

КАТ 3/14, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) темно црвена, бела, црна, жолта 

(531) 03.03.01;26.01.15;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај, (со потекло од Шри Ланка)  

кл. 35  услуги за увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со чај  

 

(210) TM  2017/1083 (220) 10/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(300) 87443698  10/05/2017  US 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AQUA-GRIP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјално 

дизајнирани за и што содржат жилети; 

делови и опрема за сите горенаведените 

производи  

 

(210) TM  2017/1086 (220) 10/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Маја Перковска Попоска 

ул.Јуриј Гагарин бр. 75а, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, 

адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива, бела, црна 

(531) 26.01.18;27.05.01;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за посредување во трговија; 

рекламирање; компјутерско рекламирање 

преку интернет  

кл. 39  логистички услуги за транспорт; 

транспортирање стоки; патнички транспорт; 

транспортирање; информирање за превоз; 

посредување за превоз; шпедитерски услуги; 

изнајмување камиони; превезување со 

камиони; превоз со автомобили  

кл. 45  издавање на лиценци за 

интелектуална сопственост  

 

(210) TM  2017/1087 (220) 10/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Здружение за обука и 

професионален развој на адвокати, 

медијатори и арбитри А.М.А Скопје 

ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, 

адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) сива, бела, портокалова 

(531) 26.15.09;26.15.25;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  професионално бизнис консултирање; 

рекламирање  

кл. 41  образовни услуги; академии 

(образование); професионално насочување; 

совети во врска со образованието и 

оспособувањето; информирање за 

образование; организирање и водење на 

работилници; обука; практична обука; 

демонстрирање  

кл. 45  правно истражување  

 

(210) TM  2017/1091 (220) 13/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(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)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 24.13.25;27.05.01;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услугиподготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2017/1093 (220) 14/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

START  

 

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи и кертриџи, сите специјално 

дизајнирано за и што содржат жилети; 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(210) TM  2017/1094 (220) 14/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) КАМ ДОО  

ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(531) 27.05.01;27.05.17;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

анализа на цени, бизнис истражување, 

дистрибуција на примероци, малопродажба 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми за малопродажба), услуги при 

трговија на големо и мало и увоз-извоз со: 

кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жито; 

леб; колачи и слаткарски производи; 

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии), мирудии, мраз; спојување, за 

доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно да 

ги видат и купат тие стоки од продавници, 

преку каталози, пошта или со помош на 

електронски медиуми, преку веб-сајтови  

 

(210) TM  2017/1095 (220) 14/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Тони Крстески 

ул. Франце Прешерн 187, MK 

(540)  

 

BANDOFF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  продукција на музика  

 

(210) TM  2017/1097 (220) 14/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

СО ЧИПСИ СЕКОЈ ДЕН ИМА 

ПОДОБАР ВКУС 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  храна за ужина (грицки) на база на 

компир  

 

(210) TM  2017/1098 (220) 14/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 , 

Скопје, MK 

(540)  

 

BULNEXO 

  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, имено за 

третман на зависност од опиоиди  

 

(210) TM  2017/1099 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box 31053, Al-Jazeera Al-Hamara, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена, сива 

(531) 

25.01.19;26.11.08;26.13.25;27.05.08;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2017/1100 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) BMJ Industries FZCO 

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamara, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) сина, златна, црна 

(531) 01.15.11;26.11.13;27.05.01;27.05.07 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

 

(210) TM  2017/1101 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЦРНОБЕЛО МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз 

ул. ДЕВОЛ бр. 33А, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
 

(531) 27.05.01;27.05.17;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со 

јавноста;on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа;обработка на текстови  

кл. 38  телекомуникации; телекомуникациски 

услуги во врска со портали и веб страни; 

обезбедување на пристап до содржина, веб 

страни и портали; електронска пошта; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа (провајдери 

на услуги); обезбедување пристап до бази на 

податоци; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности; он-лајн публикување во врска со 

забава, спортски и културни активности; 

електронско објавување текстови  

кл. 42  дизајнирање веб страни; креирање и 

одржување на веб страни; хостирање на веб 

страни и портали  

 

(210) TM  2017/1108 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(300) 016724544  15/05/2017  EM 

(731) Froneri Ltd. 

Richmond House, Leeming Bar, 

Northallerton, North Yorkshire DL7 9UL, GB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

NUII 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од сладолед, сладолед, 

сладолед од смрзнат сируп (сорбет), 

смрзнати лижавчиња (смрзнат десерт на 

база на вода), смрзнати слатки, смрзнат 

јогурт, корнети (во форма на конус) за 

сладолед, вафли (обланди) за сладолед  
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(210) TM  2017/1116 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за маркетинг и трговија ЗИП 

ЗАП ДОО Скопје 

ул. Царева Вода 7/9, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

SHEEZICK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со други класи,

 печатени работи, книговезачки 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјали, лепила за канцелариска или 

куќна употреба, материјали што ги користат 

уметниците, скликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебе), материјал за обука и настава (освен 

апарати) пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во други класи) 

пачатарски букви, клишиња 

  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни 

торби,чадори за дожд и за сонце и стапови 

за одење, камшици и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, трговија на големо и мало со кожа и 

имитација на кожа и производи од нив кои не 

се опфатени со другите класи; кожа од 

животни, куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце и стапови за одење; камшици и 

сарачки производи; текстил и текстилни 

производи, кои не се опфатени со другите 

класи; покривки за кревети и маси; облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2017/1117 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за маркетинг и трговија ЗИП 

ЗАП ДОО Скопје 

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

SHEEZIKA 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со други класи,

 печатени работи, книговезачки 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјали, лепила за канцелариска или 

куќна употреба, материјали што ги користат 

уметниците, скликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебе), материјал за обука и настава (освен 

апарати) пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во други класи) 

пачатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, 

чадори за дожд и за сонце и стапови за 

одење, камшици и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, трговија на големо и мало со кожа и 

имитација на кожа и производи од нив кои не 



 

 

90 | С т р а н а   П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Јануари  2018 Гласник Бр. 1/2018 

се опфатени со другите класи; кожа од 

животни, куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце и стапови за одење; камшици и 

сарачки производи; текстил и текстилни 

производи, кои не се опфатени со другите 

класи; покривки за кревети и маси; облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2017/1118 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за маркетинг и трговија ЗИП 

ЗАП ДОО Скопје 

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

SHZK  

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со други класи,

 печатени работи, книговезачки 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјали, лепила за канцелариска или 

куќна употреба, материјали што ги користат 

уметниците, скликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебе), материјал за обука и настава (освен 

апарати) пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во други класи) 

пачатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, 

чадори за дожд и за сонце и стапови за 

одење, камшици и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 

се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, трговија на големо и мало со кожа и 

имитација на кожа и производи од нив кои не 

се опфатени со другите класи;кожа од 

животни, куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце и стапови за одење;камшици и 

сарачки производи;текстил и текстилни 

производи, кои не се опфатени со другите 

класи;покривки за кревети и маси;облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2017/1119 (220) 15/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за маркетинг и трговија ЗИП 

ЗАП ДОО Скопје 

ул. "Црвена Вода" 7/9, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ  

ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

SHEEZICK NA REEZICK 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со други класи,

 печатени работи, книговезачки 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјали, лепила за канцелариска или 

куќна употреба, материјали што ги користат 

уметниците, скликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебе), материјал за обука и настава (освен 

апарати) пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во други класи) 

пачатарски букви, клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, 

чадори за дожд и за сонце и стапови за 

одење, камшици и сарачки производи  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не 
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се опфатени со другите класи, покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, трговија на големо и мало  со кожа и 

имитација на кожа и производи од нив кои не 

се опфатени со другите класи;кожа од 

животни, куфери и патни торби, чадори за 

дожд и сонце и стапови за одење;камшици и 

сарачки производи;текстил и текстилни 

производи, кои не се опфатени со другите 

класи;покривки за кревети и маси;облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2017/1120 (220) 16/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул. Андреја Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SOLDESAM gocce 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицинатаи 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2017/1121 (220) 16/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство и трговија 

и услуги ВиБ ТРЕЈДИНГ ГРУП ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. Драгутин Аврамовски Гуте бр. 22, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
 

(591) црвена, жолта, окер, жолтозелена, 

црна, бела 

(531) 01.15.05;02.01.23;27.05.04;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  дрвени брикети пелети  

кл. 35  услуги на продажба на големо и мало 

на дрвени брикети - пелети, и на печки и 

камини на палети  

 

(210) TM  2017/1122 (220) 16/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Гечевски Лазар 

ул. Васил Главинов бр. 3/3-1, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
 

(591) светло и темно зелена, црвена, бела 

(531) 26.05.03;27.05.01;27.05.04;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работата, канцелариски 

работи; консалтинг и менаџмент услуги во 

областа на енергетската ефикасност; бизнис 

испитување, бизнис истражување, бизнис 

консултирање, бизнис пребарување, бизнис 

проценки од областа на енергетскиот сектор, 

експерти за ефикасност  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот, 

катастар; катастар на инфраструктурни 

објекти  

кл. 41  обука, организирање и водење на 

обуки од областа на енергетиката; едукација 

за подземен катастар за мрежни линиски 

инфранструктуени објекти од водовод, 

канализација, телекомуникации, енергетика и 

пропратни инфраструктурни објекти  

 

(210) TM  2017/1125 (220) 20/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

HISTINAX 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамацевтски производи  

 

(210) TM  2017/1126 (220) 20/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) ВИЗБА ВАЛАНДОВО 

ул. Никола Карев бр.6, 2460, Валандово, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темно црвена, бела, сива, црна 

(531) 20.01.19;27.05.01;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); вино  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо и 

мало со алкохолни пијалаци, вина  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2017/1127 (220) 21/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за промет, трговија и 

услуги МОТОРСПОТ ГРУП ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

бул.„8-ми Септември“ бр. 13, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
 

(591) црна, бела, црвена, сива 

(531) 09.07.21;24.15.03;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  возила  

кл. 38  телекомуникации, електронска пошта, 

изнајмување време за пристап на глобална 

компјутерска мрежа, информации од областа 

на телекомуникациите, компјутерски 

терминали, комуникација со мобилни 

телефони, обезбедување пристап до бази на 

податоци, повикување, пренесување преку 

сателит  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изаработка и развој на компјутерски хардвер 

и софтвер; алатки за пребарување за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

изнајмување на веб сервери; изнајмување 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци, компјутери, компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми), 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (инсталирање на компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување на компјутерски програми), 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (умножување компјутерски 

програми), компјутерски програми 

(советување за компјутерски 

програми), компјутерско програмирање, 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи, програми, сервери, 

размена на компјутерски програми и 

податоци, програмирање компјутерски 

системи  

 

(210) TM  2017/1130 (220) 22/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за услуги ЦМХ СОЛУШНС 

ДООЕЛ Скопје  

ул. „Даме Груев“ бр. 18-2/1-1, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
 

(591) темна зелена, тиркизна, светло зелена 

(531) 27.05.01;27.05.04;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги (поддршка на 

бизниси); аутсорсинг во бизнис операции; 

бизнис менаџмент на повикувачки центри; 

менаџмент на повикувачки центри за други  

кл. 38  телефонски услуги; телефонски 

услуги за корисници - повикувачки центар; 

телефонски услуги за корисници - контакт 

центар; комуникациски услуги преку 

телефон; услуги преку електронска пошта; 

услуги преку чет-соби за разговори; интернет 

комуникација  

кл. 45  услуги преку онлајн социјални мрежи  

 

(210) TM  2017/1132 (220) 22/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Dompe' farmaceutici S.p.a. 

Via San Martino della Battaglia, 12 - 20122 

Milano, IT 

(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) 27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  аналгетски препарати; антипиретски 

препарати; нестероидни антиинфламаторни 

препарати; препарати против болки; 

препарати за грип; деконгестивни препарати  

 

(210) TM  2017/1133 (220) 23/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
 

(591) бела, црна 

(531) 24.17.25;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/1134 (220) 23/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(531) 24.17.25;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/1135 (220) 23/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул.Анкарска бр. 33 1/1, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(531) 24.17.25;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/1136 (220) 23/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје 

ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 24.17.25;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, 

сигнализација, контрола, спасување и 

настава, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот, 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  
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кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење(готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени  

кл. 21  куќни и кујнски апарати и садови за 

домаќинство(не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, 

четки, материјали за правење четки, 

производи што се користат за чистење, 

челична волна, сурово и полуобработено 

стакло(освен градежно стакло), стакларија, 

порцелан, фајанс и грнчарија, што не се 

опфатени со другите класа  

 

(210) TM  2017/1137 (220) 24/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Јулијана Велевска 

ул.„Гаврил Лесновски“ бр.13, Скопје, MK 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 26.01.16;26.13.01;27.05.22;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2017/1141 (220) 27/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Bekim Maraj 

Tangentenweg 40, CH-4058 Basel, CH 

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

BEG 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерални води и газирани 

води, освежителни безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци; овошни 

напитоци и овошни сокови; сируп и 

препарити за приготвување на пијалок  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  услуги при големопродажба и 

малопродажба за пиво, минерални води и 

газирани пијалоци, безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови, сирупи и 

препарати за приготвување на пијалок, 

пијачка вода, вода со адитиви (безалкохолни 

пијалоци)  

 

(210) TM  2017/1142 (220) 28/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591) бела, сива, сребрена, црвена и сите 

нијанси на сина 

(531) 

25.05.03;25.07.20;26.03.23;26.04.18;27.07.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров, 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек 

цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тугун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација, раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/1143 (220) 28/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црвена, бела, сива, сребрена, сите 

нијанси на сино 

(531) 25.05.03;25.07.20;26.03.23;26.04.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров, 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек 

цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тугун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација, раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/1145 (220) 28/11/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TUNED BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров, 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмуг, крегек 

цигари; тутун во прав, замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 
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електронски цигари; производи од тугун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација, раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/1146 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

REVAGRA 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2017/1147 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188 , 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

РЕВАГРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2017/1149 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за промет и услуги ИТЕЦОР 

СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје 

ул.Генерал Михалјо Апостолски бр. 45/1-3, 

1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, бела 

(531) 24.15.17;27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет страници, 

дигитализација на документи, електронско 

зачувување податоци, изнајмување 

компјутерски програми, изработка на 

хардверска инфраструктура, изработка на 

компјутерски програми, индустриски дизајн, 

инженерство, инсталирање компјутерски 

програми, истражување и развој за други, 

конверзија на компјутерски програми и 

податоци (освен физичка конверзија), 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи, консултации за 

безбедност на податоци, консултации за 
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безбедноста на интернет, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет (услуги 

на информатичка технологија), 

надгледување компјутерски системи заради 

откривање неовластен пристап или повреда 

на податоци, надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти, 

обновување на компјутерски бази на 

податоци, одржување компјутерски програми, 

осовременување на компјутерски програми, 

програмирање компјутерски системи, 

следење на компјутерски системи со 

далечински пристап, советодавни услуги од 

областа на компјутерската технологија, 

советување во врска со информатичка 

технологија, советување за компјутерски 

програми, советување на полето на 

компјутерски хардвер, софтвер како услуга 

(ЅааЅ), умножување комјутерски програми, 

услуги на заштита на компјутери од вируси, 

чување резервни копии на податоци надвор 

од мрежата, архитектура, графички дизајн  

 

(210) TM  2017/1151 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufacturers and Merchants 

of 

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 

590-8522, , JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински спојници и трансмисиони елементи 

(освен за копнени возила); земјоделски 

алатки освен оние со кои се управува рачно; 

инкубатори за јајца; автоматски машини за 

продажба; електрични правосмукалки за 

куќна употреба; автоматски правосмукалки 

(самоодни) кои користат компјутерски 

системи во облак (cloud computing) за куќна 

употреба; автоматски правосмукалки 

(самоодни) за куќна употреба; автоматски 

правосмукалки (самоодни), имено, роботи 

кои користат компјутерски системи во облак 

(cloud computing) за одржување на 

домаќинства и кои имаат јонизирачка 

функција; електрични автоматски 

правосмукалки (самоодни), имено, роботи за 

одржување на домаќинствата; електрични 

правосмукалки за футон (јапонски душеци) за 

куќна употреба; електрични машини за 

перење на алишта за куќна употреба; 

електрични машини за перење на алишта кои 

имаат опција за сушење на алишта, за куќна 

употреба; машини за перење на садови за 

куќна употреба; електрични машини за 

полирање со восок за куќна употреба; 

електрични преработувачи на храна за куќна 

употреба; машини за мешање на храна за 

куќна употреба; електрични блендери за 

куќна и индустриска употреба; електрични 

уреди за сецкање на храна; машини за 

сецкање на месо; машини за мелење на 

месо; електрични соковници за куќна 

употреба; соковиници со ниска брзина за 

куќна употреба; електрични преси за овошје, 

за употреба во домаќинство; електрични 

правосмукалки за индустриска употреба; 

автоматски правосмукалки (самоодни) кои 

користат компјутерски системи во облак 

(cloud computing) за индустриска употреба; 

автоматски правосмукалки (самоодни) за 

индустриска употреба; автоматски 
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правосмукалки (самоодни), имено, роботи 

кои користат компјутерски системи во облак 

(cloud computing) за индусгриска употреба и 

кои имаат јонизирачка функција; електрични 

автоматски правосмукалки (самоодни), 

имено, роботи за индустриска употреба; 

автоматски правосмукалки (самоодни), 

имено, роботи за чистење на модули на 

соларни ќелии; електрични машини за 

перење на алишта за индустриска употреба; 

машини за перење на садови за индустриска 

употреба; електрични соковници; електрични 

соковници за индустриска употреба; машини 

за стружење на овошје; машини за мешање 

на храна за индустриска употреба; машини 

за лупење на храна за индустриска употреба; 

машини за сечење, сецкање и ситнење на 

храна за индустриска употреба; машини за 

подготовка на храна и преработка на 

пијалоци; мелници за кафе со кои не се 

управува рачно; машини за мелење 

(мелници); електрични машини за полирање 

со восок за индустриска употреба; роботи за 

носачи на багаж; елеватори (лифтови); 

опрема за отстранување на статички 

електрицитет; автоматски машини за 

дистрибуција  

кл. 8  рачни алати и орудија (со кои се ракува 

рачно); прибор за јадење; ладно оружје; 

жилети; електрични пегли; електрични пегли 

на пареа; рачни справи за вртење на коса; 

рачни пегли за вртење на коса; справи за 

исправање на коса; справи за стилизирање 

на коса; електрични жилети; електрични 

машинки за бричење; електрични уреди за 

депилација.  

кл. 9  апарати и инструменти научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава;апарати и 

инструменти за спроведување, прекинување, 

трансформација, акумулација, регулирање 

или контрола на електрична енергија;апарати 

за снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика;магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање;компакт дискови, ДВД и 

дигитални носачи на податоци;механизми за 

апарати кои се вклучуваат со 

паричка;регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери;компјутерски софтвер;апарати за 

гасење на пожар;дополнителни звучни 

системи во облик на прачка (sound bar 

системи);опрема за домашно кино;слушалки, 

интернет радио, грамофони;LCD телевизиски 

приемници;смартфони (паметни телефони) 

во облик на робот;смартфони (паметни 

телефони);мобилни 

телефони;телефони;делови и опрема за 

телефони;таблет компјутери;преносливи 

дигитални асистенти во облик на таблет 

компјутер;преносливи дигитални асистенти 

во облик на рачни часовници;преносливи 

дигитални асистенти;интегрирани 

интерактивни табли;интерактивни табли, 

интегрирани интерактивни табли со екрани 

на допир;интерактивни табли со екрани на 

допир;апликациски софтвер за смартфони 

(паметни телефони) и дигитални асистенти 

во вид на таблет компјутери;апликациски 

софтвер;телекомуникациски апарати;апарати 

кои се користат во електроника и нивни 

делови;батерии;електрични жици и 

кабли;машини и апарати за дистрибуција 

и/или контрола на електрична 

енергија;самоодни роботи за следење на 

безбедноста;самоодни роботи за надзор кои 

се користат во безбедносни цели;роботи за 

надзор кои се користат во безбедносни 

цели;машини и инструменти за автоматска 

контрола кои функционираат на основа на 

температура и регистрирање на движења, за 

потреби на климатизација или 

замрзнување;регулатори на јачина на 

светлостза осветлувачки тела;струјни 
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контролери за осветлувачки тела;машини и 

инструменти за мерење или тестирање на 

температура, влажност и атмосферски 

притисок;автоматски и далечински 

управувачи со цел за мерење, надгледување 

и контролирање на клима уреди;камери со 

цел за надгледување;камери за видео 

надзор;апарати за предупредување против 

кражба и против пожари;сензори за 

движења;апарати за следење, 

електрични;камери за надгледување со 

сензори за движење;носачи на податоци за 

пренос и складирање на уреди со 

електронска меморија, безжично или со 

помош на кабел;аудио-приемници;апарати за 

пренос на звук или слика;апарати за 

снимање на звук или слика;апарат за 

предупредување со можност за 

надгледување на движењето на бебиња со 

помош на видео камери или 

сензори;електронски преведувачи врз основа 

на звук;електронски преведувачи;однапред 

снимени носачи на податоци за системи за 

препознавање на глас; плеери за 

репродукција на звук; звучници; апарати за 

снимање на компјутерски податоци; апарати 

за обработка на податоци; компјутерски 

програми што можат да се превземат преку 

интернет; компјутерски програми (софтвери 

кои можат да се превземаат); компјутери и 

компјутерски системи; фотонапонски модули 

на ќелии; соларни батерии; фотонапонски 

апарати и инсталации; телевизиски 

приемници со екрани кои можат да се 

употребуваат како огледало; монитори со 

екран кој може да се употребува како 

огледало; безбедносни аларми за врати 

против кражба; аларми за течење на гас; 

аларми за чад; аларми за протекување на 

вода; аларми против кражба; електронски 

механизми за заклучување на сефови; 

струјни контролери на далечинско 

управување; ватметри; трансформатори на 

електрична енергија; апарати за мерење на 

напон на електрична енергија; детектори на 

микроби; сензори за микроби; машини и 

инструменти за мерење и испитување; 

педометри; бројачи; сензори за вибрации; 

видео записи како однапред снимени видео 

дискови и видео ленти; музички датотеки, 

фајлови, кои може да се превземаат; 

датотеки на слики кои може да се 

превземаат; звучни записи или слики кои 

може да се превземаат; компјутерски 

апликативен софтвер за преносни дигитални 

асистенти; компјутерски софтвер за 

компјутерство во облак; аликациски софтер; 

апликациски програми за смартфони кои 

користат безжична локална мрежа за 

управување на електрични уреди во 

домаќинството; програми за игри за мобилни 

телефони кои може да се превземаат; 

програми за компјутерски игри кои се 

превземени од интернет; програми за 

преносни игри со екран од течни кристали 

кои се преврземени од интернет; 

компјутерски софтвер кој може да се 

превземе; мелодии за мобилни телефони кои 

може да се превземаат; електронски 

публикации кои може да се превземаат; 

електронски публикации; сензори АГЕ 

(завршни продукти на гликација); апарати за 

анализа на протеини; уреди за 

електрофореза; апарати за блот; апарат за 

слики со флуоресценција; уреди за анализа 

на земјиште; ваги за бањи  

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 

и ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

шиење; терапевтски и помошни уреди за 

хендикепирани лица; апарати за масажа; 

апарати, уреди и производи за доенчиња; 

апарати, уреди и производи за сексуални 

активности; апарати за масажа за тело; 

апарат за масажа за лице  
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кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и 

за санитарни цели;јонизатори за употреба во 

домаќинство;електрични автоматски апарати 

за јонизација (самоодни) за употреба во 

домаќинство;електрични автоматски апарати 

за јонизација (самоодни) кои користат 

компјутерски системи во облак (cloud 

computing), за употреба во 

домаќинство;клима уреди за употреба во 

домаќинство;прочистувачи на воздух за куќна 

употреба;исушувачи на влага за куќна 

употреба;навлажнувачи за куќна 

употреба;електрични 

вентилатори;електрични вентилатори за 

вентилација;кујнски аспиратори;електрични 

шпорети;машини за издувување на воздух 

кои содржат јонизирачки уреди за потреби на 

климатизација;електрични уреди за дување 

за потреби на климатизација;сушачи за 

футон (јапонски душек) за куќна 

употреба;електрични машини за сушење на 

алишта за куќна употреба;електрични 

фрижидери за куќна употреба;парни печки со 

супер загревање за куќна употреба;парни 

печки со супер загревање со функција на 

користење како микробранови печки, за куќна 

употреба;тостери-печки за печење на врела 

пареа (super heated steam toaster oven) за 

куќна употреба;микробранови 

печки;електрични печки;електромагнетни 

индукциски шпорети за куќна и индустриска 

употреба;електрични скари;грејачи за 

готвење кои се загреваат со помош на 

индукција;плочи за готвење и вградливи 

микробранови рерни;електрични грејни 

фиоки;електрични апарати за готвење на 

ориз за куќна употреба;електрични тостери 

за леб;електрични тостери-печки;електрични 

тави;електрични тенџериња за 

готвење;електрични лонци за 

готвење;електричен готвач;електрични 

тенџериња;електрични садови за загревање 

на храна;електричен парен лонец;електрични 

машини за кафе;електрични апарати за 

правење на топли сендвичи;електрични 

фритези;електрични уреди за подготовка на 

супи;електрични уреди за подготовка на 

јогурт;уреди за правење на леб;електрични 

апарати за правење на чај;електрични 

садови за подготовка на топли 

напитоци;електрични уреди за готвење под 

притисок;јонски генератори за кациги, 

чистачи на кациги;електрични апарати за 

лице за производство на пареа со 

јонизирачка функција;електрични апарати за 

лице со јонизирачка функција;фенови за коса 

за куќна употреба;електротермички уреди за 

потреби на разубавување или за санитарни 

потреби, за куќна употреба;електротермички 

уреди за куќна употреба;осветлувачки 

инсталации со диоди кои емитираат светло 

(ЛЕД);електрични лампи и уреди за 

осветлување;улично осветлување;улично 

осветлување кое се состои од модули на 

соларни ќелии;разладувачки 

витрини;машини и апарати за замрзнување 

за индустриска употреба;витрини за 

разладување и/или замрзнување;електрични 

чајници;електрични грејачи на 

вода;електрични горилници за индустриска 

употреба;гасни горилници за индустриска 

употреба;електрични грејачи за готвење за 

индустриска употреба;машини за сушење на 

садови за индустриска употреба;апарати за 

дезинфекција на садови за индустриска 

употреба;апарати за сушење;апарати за 

греење на подови;апарати за климатизирање 

и греење;електрични апарати за 

греење;клима уреди за индустриска 

употреба;јонизатори за индустриска 

употреба;апарати за филтрирање на 

вода;апарати за прочистување на 

вода;електрични автомати за 

вода;електрични автомати за топла 
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вода;грејачи за вода за кади за 

капење;електрични апарати за туширање кои 

се состојат од грејач за вода и глава на 

туш;електрични апарати за туширање кои се 

состојат од грејач за вода, глава на туш и 

пумпа;тоалетни школки со биде 

функција;електрични апарати за греење и 

сушење за бањи;електрични апарати за 

сушење за бањи;плински апарати за греење 

и сушење за бањи;плински апарати за 

сушење за бањи;електрични диспензери за 

пијалоци за куќна употреба;електрични 

диспензери за газирани пријалоци за 

индустриска употреба;електрични 

диспензери за пријалоци за индустриска 

употреба;тоалетни школки со уред за 

испирање;тоалетни школки;седиште за 

употреба со тоалетни школки во јапонски 

стил;фенови за коса за индустриска 

употреба; уреди за правење на течен 

натриум хипохлорит; електрични јонизатори 

на вода за куќна употреба; електрични 

јонизатори на вода  

кл. 12  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (освен четки за боја); 

материјали за правење на четки; прибор за 

чистење; необработено или полуобработено 

стакло, освен градежно стакло; стакларија, 

порцелан и грнчарија; електрични даски за 

пеглање  

 

(210) TM  2017/1153 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC 

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ZANKAF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2017/1154 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) IGLA Sh.p.k 

Komuna Vaqarr, Tirana, AL 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, бела, црна, 

црвена и окер 

(531) 03.07.01;10.01.05;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, цигарлоси, пуро, тутунски 

производи; запалки; ќибрит; предмети за 

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за 

шмркнување (snuffs) ,тутун за џвакање; кутија 

за цигари и/ или пури; лули за држање на 

цигари  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи услуги при продажба 

на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуро, 

тутунски производи; запалки; ќибрит; 

предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; 

тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за 

џвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули 

за држање на цигари  

 

(210) TM  2017/1156 (220) 30/11/2017 

(442) 31/01/2018 
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(731) Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ 

МАР дооел Скопје 

ул. Булевар партизански одреди бр. 49/2-

3, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна, бела 

(531) 02.01.08;27.05.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски обложувалници  

 

(210) TM  2017/1204 (220) 12/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ 

увоз-извоз Битола 

ул. Новачки пат бр. 1, 7000, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена 

(531) 26.13.25;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 3  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ‘рѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во 

прав за сликарите, декоратерите, печатарите 

и уметниците  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работата, 

групирање во корист на други, овозможувајќи 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие стоки;услуги при увоз-извоз и 

продажба на големо и мало со:хемиски 

производи за индустријата, науката и 

фотографиите, како и за земјоделството, 

градинарството и шумарството;сурови 

вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба;ѓубриња;смеси за гаснење 

пожар;производи за калење и 

заварување;хемиски материи за 

конзервирање прехранбени 

производи;материи за штавење;лепливи 

материи што се користат во 

индустријата;бои, фирнајзи, лакови;средства 

за заштита од ‘рѓа и гниење на 

дрвото;материи за боење;средства за 

нагризување;сурови природни смоли;метали 

во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

 

(210) TM  2017/1205 (220) 12/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ 

експорт-импорт 

101 бр. 66, Камењане, Боговиње , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) бела, зелена, сина, жолта 

(531) 26.01.04;26.11.13;26.13.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, павлака ( 

млечни производи), урда, урда со пиперки, 

сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо 

сирење, мешано сирење), кашкавал (мешан 

кашкавал), јогурт  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со: млеко и 

млечни производи, павлака, (млечни 

производи), урда, урда со пиперки, сирење 

(тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење, 

мешано сирење), кашкава (мешан кашкавал), 

јогурт  

 

(210) TM  2017/1206 (220) 13/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

HAPPY STUDIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации кои може да се 

превземат, е-книги, видеа, игри и 

електронски музички записки, мобилни 

апликации кои може да се превземат  

кл. 41  овозможување на он-лајн електронски 

публикации, е-книги, видеа, игри и 

електронски музички записи (кои не се за 

превземање)   

 

(210) TM  2017/1207 (220) 13/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

CHIPSY FOOTBALL EMOTIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компир  

 

(210) TM  2017/1211 (220) 14/12/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Антонио Брзанов 

АВНОЈ 104-2-17, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.02.08;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 
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управување со работата, трговски дејности, 

увоз-извоз  

кл. 39  амбалажирање производи, магацини 

(изнајмување магацини); пакување стоки; 

складирање; складирање на стоката 

(упатства за складирање), складирање на 

стоката  

 

(210) TM  2017/1214 (220) 15/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Симјановска Ивана 

ул. Мирче Ацев бр. 5/1-5, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина 

(531) 27.05.04 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувањето со работа; канцелариски 

работи; изложби; организирање настани од 

изложбен и дегустационен карактер за вино 

во комерцијални или рекламни цели; 

организирање вински салони; организирање 

на аукции на вино; бизнис менаџмент кај 

винарии; изнајмување рекламен материјал; 

изнајмување рекламен простор; 

истражување (бизнис истражување) од 

областа на виното и винската култура; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

комуникациски медиуми (презентација на 

вино преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба; маркетинг истражување; 

објавување рекламни текстови; односи со 

јавноста; обезбедување бизнос информации 

преку веб, одредување цена на производ; 

презентација на вино и производители на 

вино преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; консултации во врска со 

создавање на стратегии за коминкација со 

јавност, рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјал); надворешно 

рекламирањесистематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; трговски саеми (организирање 

трговски саеми) за комерцијални или 

рекламни цели; промовирање на вински 

туризам; поддршка при on-line продажба за 

трети лица; ширење на рекламни текстови за 

вино и вински туризам  

кл. 41  образовни услуги; обука; разонода 

(забава); спортски и културни активност; 

забави (известување и водење забави); 

изложби (организирање изложби) за културни 

и образовни цели и конференции 

(организирање и водење конференции) за 

вино и винската култура; организирање 

вински дегустации за едукативни цели; 

организирање на вински натпревари 

(оценувања); услуги на сомелиери; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обука (практична обука, 

демонстрирање) од областа на вино и винска 

култура; образовни услуги; он-лајн 

публикување електронски книги и списанија; 

организирање и водење работилници и 

организирање и водење семинари за винска 

култура; продавање билети (забава); 

фотографија; фотографски репортажи; 

електронско издаваштво; информирање за 

образование; конгреси (организирање и 

водење конгреси) за експерти од областа на 

виното; прикажување филмови; филмски 

студија; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; професионално 

насочување (совети во врска со 

образованието и оспособувањето на 
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познавачи на виното)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; услуги на вински барови; услуги за 

дегустација на вина (обезбедување на 

пијалоци); услуги на привремено сместување 

за целите на винскиот туризам  

 

(210) TM  2017/1215 (220) 15/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Ненад Пантовиќ and Кристијан 

Поповски 

ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје, 

MK and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи; модни 

додатоци, ремени, марами, жартели, држачи 

за кошули, шалови  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани, 

петлици, закачќки и окца, топуски изгли; 

брошеви [додатоци на облека], значки за 

облека што не се од благородни метали  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управувањето со работа; канцелариски 

работи; организирање на модни ревии за 

рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: облека, обувки 

и капи; модни додатоци, ремени, марами, 

жартели, држач за кошули, шалови; тантела 

и везови, панделки и гајтани, петлици, 

закачќки и окца, топуски изгли; брошеви 

[додатоци на облека], значки за облека што 

не се од благородни метали.  

 

(210) TM  2017/1222 (220) 18/12/2017 

(442) 31/01/2018  

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) црна и бела 

(531) 01.15.09;27.05.11;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететска храна и супстанци 

прилагодени за медицинска употреба; 

диететски додатоци за луѓето; пијалоци како 

диететски додатоци  

 

(210) TM  2017/1223 (220) 18/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, сива и бела 

(531) 01.15.09;27.05.11;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  диететска храна и супстанци 

прилагодени за медицинска употреба; 

диететски додатоци за луѓето; пијалоци како 

диететски додатоци  

 

(210) TM  2017/1224 (220) 18/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) Tenneco Automotive Operating 

Company Inc., a Delaware corporation 

500 Noorth Field Drive, Lake Foest, IL 60045, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

WALKER (во изглед) 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини за возила; издувни 

системи, делови и опрема за моторни 

возила; издувни лонци за возила; адаптерски 

цевки за издувни системи, филтри за 

честички од дизел горива, цврсти 

каталитички редукциони системи, 

каталитички конвертери, спони за издувни 

системи, издувни цевки, машински спојници, 

цевки за издувни системи; пригушувачи на 

бучава и издувни системи за возила, делови 

и опрема за нив  

 

(210) TM  2017/1225 (220) 18/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD 

ANONIMA 

San Jose - Santa Ana Forum II Edificio 

Pacheco Coto, Cuarto Piso, CR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  производи од кожа и имитации на 

кожа, кои не се вклучени во други класи, 

патни ковчези (багаж), куфери на тркалца, 

рачни куфери, портфолио торби, паричници, 

ранци; чадори, чадори за сонце и бастуни, 

освен ранци и производи наменети за 

спортување  

кл. 25  облека, горна облека, капи и обувки; 

освен: облека за на плажа, спортска облека, 

обувки за спорт и производи за употреба при 

спортување  

кл. 35  услуги за малопродажба со облека, 

капи, обувки и разни торби, ранци и модни 

додатоци; освен облека за на плажа, 

спортска облека, обувки за спортување, 

наочари и ранци наменети за спортување и 

спортски производи  

 

(210) TM  2017/1226 (220) 18/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD 

ANONIMA 

San Jose - Santa Ana Forum II Edificio 

Pacheco Coto, Cuarto Piso, CR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 02.01.23 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери и патни ковчези направени од 

платно, синтетички материјали, кожа и 

имитација на кожа; торби за патување, рачни 

торби, патни торбици, портфолио тип на 

актовки, ташнички, ранци и паричници 

изработени од кожа и вештачка кожа  

кл. 25  облека, горна облека, капи и обувки  

кл. 35  услуги за малопродажба со облека, 

капи, обувки и разни торби, ранци и модни 

додатоци; часовници, сапуни парфимерија, 

етерични масла, козметика, очила и очила за 

сонце, апарат за снимање, пренос или 

репордикција на звук или слики  

 

(210) TM  2017/1232 (220) 19/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC 

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MENDIAXON 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(210) TM  2017/1233 (220) 19/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

CORTEVA 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; адјуванти; ѓубрива; адитиви за 

промена на почвата; гени на семе за 

земјоделско производство  

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

на штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

кл. 31  земјоделски семиња  

 

(210) TM  2017/1234 (220) 19/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

CORTEVA AGRISCIENCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството; адјуванти; ѓубрива; адитиви за 
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промена на почвата; гени на семе за 

земјоделско производство  

кл. 5  пестициди, препарати за уништување 

на штетници, фунгициди, хербициди и 

инсектициди  

кл. 31  земјоделски семиња  

 

(210) TM  2017/1236 (220) 20/12/2017 

(442) 31/01/2018 

(731) East Shineray Holdings Co., Ltd 

No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo 

District, Chongqing, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

  

 

(531) 27.05.02;27.05.23 
(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; моторцикли; електрични 

возила; гуми за тркала за возила; возила за 

движење по копно, воздух, вода, или 

железница; моторни скутери; безпилотни 

возила [автономни автомобили]; приколки; 

мотори за копнени возила; турбини за 

копнени возила; мотори, електрични, за 

копнени возила; спојки за копнени возила; 

менувачи за копнени возила; автомобилски 

каросерии; автомобилски шасии; 

велосипеди; тапацир за возила; рикверц 

аларми за возила; аларми против кражба за 

возила; седишта за возила  
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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) 

1 TM 2017/1204 

1 TM 2017/1233 

1 TM 2017/1234 

3 TM 2011/1205 

3 TM 2017/0106 

3 TM 2017/0107 

3 TM 2017/0970 

3 TM 2017/1052 

3 TM 2017/1054 

3 TM 2017/1055 

3 TM 2017/1071 

3 TM 2017/1078 

3 TM 2017/1204 

4 TM 2017/1121 

5 TM 2011/1205 

5 TM 2017/0970 

5 TM 2017/0973 

5 TM 2017/0974 

5 TM 2017/0975 

5 TM 2017/0976 

5 TM 2017/0977 

5 TM 2017/0978 

5 TM 2017/1052 

5 TM 2017/1053 

5 TM 2017/1054 

5 TM 2017/1055 

5 TM 2017/1098 

5 TM 2017/1120 

5 TM 2017/1125 

5 TM 2017/1132 

5 TM 2017/1133 

5 TM 2017/1134 

5 TM 2017/1135 

5 TM 2017/1146 

5 TM 2017/1147 

5 TM 2017/1153 

5 TM 2017/1222 

5 TM 2017/1223 

5 TM 2017/1232 

5 TM 2017/1233 

5 TM 2017/1234 

7 TM 2017/1151 

7 TM 2017/1224 

8 TM 2017/1083 

8 TM 2017/1093 

8 TM 2017/1151 

9 TM 2017/0825 

9 TM 2017/1136 

9 TM 2017/1151 

9 TM 2017/1206 

10 TM 2017/1059 

10 TM 2017/1073 

10 TM 2017/1151 

11 TM 2017/1136 

11 TM 2017/1151 

12 TM 2017/1127 

12 TM 2017/1151 

12 TM 2017/1236 

16 TM 2015/0560 

16 TM 2015/0561 

16 TM 2017/0901 

16 TM 2017/1006 

16 TM 2017/1007 

16 TM 2017/1052 

16 TM 2017/1053 

16 TM 2017/1054 

16 TM 2017/1055 

16 TM 2017/1116 

16 TM 2017/1117 

16 TM 2017/1118 

16 TM 2017/1119 

18 TM 2017/0696 

18 TM 2017/0697 

18 TM 2017/1116 

18 TM 2017/1117 

18 TM 2017/1118 

18 TM 2017/1119 

18 TM 2017/1225 

18 TM 2017/1226 

20 TM 2017/1057 

21 TM 2017/1054 

21 TM 2017/1136 

24 TM 2017/1052 

24 TM 2017/1053 

24 TM 2017/1055 

24 TM 2017/1057 

24 TM 2017/1116 

24 TM 2017/1117 

24 TM 2017/1118 

24 TM 2017/1119 

25 TM 2015/0560 

25 TM 2015/0561 

25 TM 2017/0696 

25 TM 2017/0697 

25 TM 2017/0758 

25 TM 2017/1053 

25 TM 2017/1059 

25 TM 2017/1067 

25 TM 2017/1068 

25 TM 2017/1070 

25 TM 2017/1073 

25 TM 2017/1091 

25 TM 2017/1116 

25 TM 2017/1117 

25 TM 2017/1118 

25 TM 2017/1119 

25 TM 2017/1215 

25 TM 2017/1225 

25 TM 2017/1226 

26 TM 2017/1215 

28 TM 2017/0696 

28 TM 2017/0697 

28 TM 2017/1056 

29 TM 2017/0969 

29 TM 2017/0984 

29 TM 2017/1080 

29 TM 2017/1081 

29 TM 2017/1097 

29 TM 2017/1205 

29 TM 2017/1207 

30 TM 2016/0862 

30 TM 2017/0969 

30 TM 2017/1080 

30 TM 2017/1081 

30 TM 2017/1082 

30 TM 2017/1108 

31 TM 2017/1233 

31 TM 2017/1234 

32 TM 2017/0740 

32 TM 2017/0741 

32 TM 2017/0742 

32 TM 2017/0743 

32 TM 2017/1141 

33 TM 2017/1126 

33 TM 2017/1141 

33 TM 2017/1211 

34 TM 2017/0979 

34 TM 2017/0980 

34 TM 2017/1072 

34 TM 2017/1099 

34 TM 2017/1100 

34 TM 2017/1142 

34 TM 2017/1143 
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34 TM 2017/1145 

34 TM 2017/1154 

35 TM 2011/1205 

35 TM 2015/0560 

35 TM 2015/0561 

35 TM 2016/1238 

35 TM 2016/1239 

35 TM 2016/1267 

35 TM 2017/0543 

35 TM 2017/0544 

35 TM 2017/0545 

35 TM 2017/0546 

35 TM 2017/0547 

35 TM 2017/0548 

35 TM 2017/0549 

35 TM 2017/0550 

35 TM 2017/0551 

35 TM 2017/0552 

35 TM 2017/0553 

35 TM 2017/0635 

35 TM 2017/0696 

35 TM 2017/0697 

35 TM 2017/0758 

35 TM 2017/0818 

35 TM 2017/0825 

35 TM 2017/0901 

35 TM 2017/0965 

35 TM 2017/0966 

35 TM 2017/1001 

35 TM 2017/1006 

35 TM 2017/1007 

35 TM 2017/1051 

35 TM 2017/1067 

35 TM 2017/1068 

35 TM 2017/1070 

35 TM 2017/1079 

35 TM 2017/1082 

35 TM 2017/1086 

35 TM 2017/1087 

35 TM 2017/1091 

35 TM 2017/1094 

35 TM 2017/1101 

35 TM 2017/1116 

35 TM 2017/1117 

35 TM 2017/1118 

35 TM 2017/1119 

35 TM 2017/1121 

35 TM 2017/1122 

35 TM 2017/1126 

35 TM 2017/1130 

35 TM 2017/1141 

35 TM 2017/1154 

35 TM 2017/1204 

35 TM 2017/1205 

35 TM 2017/1211 

35 TM 2017/1214 

35 TM 2017/1215 

35 TM 2017/1225 

35 TM 2017/1226 

36 TM 2015/0560 

36 TM 2015/0561 

36 TM 2017/0965 

36 TM 2017/0966 

36 TM 2017/1001 

36 TM 2017/1046 

36 TM 2017/1047 

36 TM 2017/1048 

36 TM 2017/1074 

36 TM 2017/1075 

36 TM 2017/1076 

36 TM 2017/1077 

36 TM 2017/1122 

37 TM 2017/0818 

37 TM 2017/0965 

37 TM 2017/0966 

38 TM 2017/1101 

38 TM 2017/1127 

38 TM 2017/1130 

39 TM 2017/0739 

39 TM 2017/0740 

39 TM 2017/0741 

39 TM 2017/0742 

39 TM 2017/0743 

39 TM 2017/0818 

39 TM 2017/0825 

39 TM 2017/0901 

39 TM 2017/0965 

39 TM 2017/0966 

39 TM 2017/1067 

39 TM 2017/1068 

39 TM 2017/1070 

39 TM 2017/1086 

39 TM 2017/1126 

39 TM 2017/1211 

40 TM 2016/1238 

40 TM 2016/1239 

40 TM 2017/0740 

40 TM 2017/0741 

40 TM 2017/0742 

40 TM 2017/0743 

41 TM 2017/0507 

41 TM 2017/0965 

41 TM 2017/0966 

41 TM 2017/1006 

41 TM 2017/1007 

41 TM 2017/1079 

41 TM 2017/1087 

41 TM 2017/1091 

41 TM 2017/1095 

41 TM 2017/1101 

41 TM 2017/1122 

41 TM 2017/1137 

41 TM 2017/1156 

41 TM 2017/1206 

41 TM 2017/1214 

42 TM 2017/1074 

42 TM 2017/1075 

42 TM 2017/1076 

42 TM 2017/1077 

42 TM 2017/1101 

42 TM 2017/1127 

42 TM 2017/1149 

43 TM 2016/1238 

43 TM 2016/1239 

43 TM 2017/0969 

43 TM 2017/0984 

43 TM 2017/1214 

45 TM 2015/0560 

45 TM 2015/0561 

45 TM 2017/0965 

45 TM 2017/0966 

45 TM 2017/1086 

45 TM 2017/1087 

45 TM 2017/1130 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 
(73) (21) 

Bayer Intellectual Property GmbH MK/T/ 2017/1222 

Bayer Intellectual Property GmbH MK/T/ 2017/1223 

Bekim Maraj MK/T/ 2017/1141 

BMJ Industries FZCO MK/T/ 2017/979 
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BMJ Industries FZCO MK/T/ 2017/980 

BMJ Industries FZCO MK/T/ 2017/1099 

BMJ Industries FZCO MK/T/ 2017/1100 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2017/1125 

Dompe' farmaceutici S.p.a. MK/T/ 2017/1132 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/973 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/974 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/975 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/976 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/977 

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2017/978 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2017/1233 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2017/1234 

EA LOGISTICS SHPK MK/T/ 2017/1072 

East Shineray Holdings Co., Ltd MK/T/ 2017/1236 

ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA MK/T/ 2017/1225 

ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANONIMA MK/T/ 2017/1226 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2016/862 

Froneri Ltd. MK/T/ 2017/1108 

IGLA Sh.p.k MK/T/ 2017/1154 

LRC Products Limited MK/T/ 2017/1059 

LRC Products Limited MK/T/ 2017/1073 

MARBO PRODUCT d.o.o. MK/T/ 2017/1097 

MARBO PRODUCT d.o.o. MK/T/ 2017/1207 

McDonald's Corporation MK/T/ 2017/1206 

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC 
MK/T/ 2017/1153 

PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC 
MK/T/ 2017/1232 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2017/1142 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2017/1143 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2017/1145 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2017/1046 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2017/1047 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/ 2017/1048 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation 

organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 
MK/T/ 2017/1151 

SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.  MK/T/ 2017/1056 

SHOP LATINO NETWORK S DE R.L.DE C.V.  MK/T/ 2017/1057 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S MK/T/ 2017/965 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S MK/T/ 2017/966 

Tenneco Automotive Operating Company Inc., a Delaware corporation MK/T/ 2017/1224 

THE GILLETTE COMPANY LLC MK/T/ 2017/1083 

THE GILLETTE COMPANY LLC MK/T/ 2017/1093 

The Procter & Gamble Company  MK/T/ 2017/1078 

Unilever N.V. MK/T/ 2017/1071 
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АЈ ДРИМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/1267 

Александра Шаровиќ Атанасовска MK/T/ 2017/1006 

Александра Шаровиќ Атанасовска MK/T/ 2017/1007 

Антонио Брзанов MK/T/ 2017/1211 

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1133 

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1134 

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1135 

БОЕМИ ДООЕЛ MK/T/ 2017/984 

БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ MK/T/ 2017/635 

ВИЗБА ВАЛАНДОВО MK/T/ 2017/1126 

ВИКТОРИЈА БРЕНД ДООЕЛ MK/T/ 2017/1082 

Георги Димитров MK/T/ 2017/1091 

Гечевски Лазар MK/T/ 2017/1122 

Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ MK/T/ 2017/696 

Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ MK/T/ 2017/697 

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје MK/T/ 2017/1116 

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје MK/T/ 2017/1117 

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје MK/T/ 2017/1118 

Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП ДОО Скопје MK/T/ 2017/1119 

Друштво за производство и трговија и услуги ВиБ ТРЕЈДИНГ ГРУП ДОО увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2017/1121 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/ 2017/1067 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/ 2017/1068 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/ 2017/1070 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛИНКЕР ГРОУП ДОО Тетово MK/T/ 2011/1205 

Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идриз - Скопје MK/T/ 2017/739 

Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ 

експорт-импорт 
MK/T/ 2017/1205 

Друштво за производство, трговија и услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/106 

Друштво за производство, трговија и услуги РЕНИБО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/107 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/543 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/544 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/545 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/546 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/547 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/548 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО MK/T/ 2017/549 
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Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/550 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/551 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/552 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 

Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 
MK/T/ 2017/553 

Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР дооел Скопје MK/T/ 2017/1156 

Друштво за промет и услуги ИТЕЦОР СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1149 

Друштво за промет, трговија и услуги МОТОРСПОТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2017/1127 

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје and Друштво за 

производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ Василево 
MK/T/ 2017/901 

Друштво за трговија и услуги ЦРНОБЕЛО МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2017/1101 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје MK/T/ 2016/1238 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје MK/T/ 2016/1239 

Друштво за услуги ЦМХ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје  MK/T/ 2017/1130 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1146 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1147 

Здружение за обука и професионален развој на адвокати, медијатори и арбитри 

А.М.А Скопје 
MK/T/ 2017/1087 

Јулијана Велевска MK/T/ 2017/1137 

КАМ ДОО  MK/T/ 2017/1094 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ MK/T/ 2017/1120 

Маја Перковска Попоска MK/T/ 2017/1086 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2017/1080 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2017/1081 

Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски MK/T/ 2017/1215 

Нотарска Комора на Република Македонија MK/T/ 2015/560 

Нотарска Комора на Република Македонија MK/T/ 2015/561 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2017/825 

САВА осигурување а.д. Скопје MK/T/ 2017/1074 

САВА осигурување а.д. Скопје MK/T/ 2017/1075 

САВА осигурување а.д. Скопје MK/T/ 2017/1076 

САВА осигурување а.д. Скопје MK/T/ 2017/1077 

Симјановска Ивана MK/T/ 2017/1214 

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во 

прометот и трговија увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2017/1051 

Спасовски Сашо MK/T/ 2017/970 

Стедимарк ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1052 

Стедимарк ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1053 

Стедимарк ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1054 

Стедимарк ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1055 

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија MK/T/ 2017/1079 

СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово MK/T/ 2017/740 
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СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово MK/T/ 2017/741 

СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово MK/T/ 2017/742 

СУН АНД СТАРС експорт-импорт ДОО Тетово MK/T/ 2017/743 

ТД ЦЕНТРО УНИОН ДОО Скопје MK/T/ 2017/1136 

Тони Крстески MK/T/ 2017/1095 

Трговско друштво за монтажа и одржување на електрични инсталации и 

електроенергетски постројки услуги и трговија ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Александар 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2017/818 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-

извоз Битола 
MK/T/ 2017/1204 

Трговско друштво за трговија и услуги ПАНТЕР ФАКС Олег ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/ 2017/758 

Трговско друштво за угостителство и промет УРАНИЈА ДООЕЛ Николоски Скопје MK/T/ 2017/969 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/1098 

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1001 

Центар за креативни курсеви Кариера Плус дооел Скопје MK/T/ 2017/507 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  25386  (151)  25/12/2017 

(210)  TM  2003/976 (220)  29/12/2003 

(181)  29/12/2023 

(450)  31/01/2018 

(732)  SAPONIA KEMIJSKA, 

PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA 

INDUSTRIJA d.d. Osijek  

Matije Gupca 2 Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

PERIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диетски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хибрициди  

 

(111)  25387  (151)  25/12/2017 

(210)  TM  2005/357 (220)  19/05/2005 

(181)  19/05/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги  МАК-

ФИТ  Хава 2 Холдинг и др. ДОО експорт-

импорт 

бул. Климент Охридски бр.17, Скопје, MK 

(740)  БРАНКО РАДОЈЧИЌ, АДВОКАТ 

бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/1-7, 

Скопје, 1000 

(540)  

 

CALIVITA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за 

коса, препарати за нега на забите 

  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диетски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување, фунгициди, 

хербициди  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

сликарски прибор; четкички; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за инструкции и 

настава (освен препарати); пластични 

материјали за пакување што не се 

опфатени во другите класи; печатарски 

букви, клишиња  
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  25448  (151)  29/01/2018 

(210)  TM  2008/1340 (220)  24/09/2008 

(181)  24/09/2018 

(450)  31/01/2018 

(732)  КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-

извоз 

ул. "Партизански одреди" 17/1-16, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, печатарски 

букви, печатени изданија, публикации, 

списанија  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, објавување 

јавни текстови, обработка на текстови, 

огласување /рекламирање/, пропагандни 

дејности, распределба /дистрибуција/ на 

примероци, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што 

не се рекламни/ пишување текстови 

/текстови што не се рекламни/, он-лајн 

објава на списанија (електронски публикаци 

на весници), издавање книги, објавување 

електронски книги и списанија преку 

компјутерски мрежи  

 

(111)  25433  (151)  03/01/2018 

(210)  TM  2011/150 (220)  24/02/2011 

(181)  24/02/2021 

(450)  31/01/2018 

(732)  Владимир Лазаревик 

ул.„Октомвриска Револуција“ бр.4-3/29, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

DISKONTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; огласување по пат на електронска 

наредба; медиуми за комуникација 

(презентација на добра на медиуми за 

комуникација) за малопродажни цели; 

спојување, за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат 

тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и 

рекламирање; размена на информации од 

странство; организација, консултантски 

услуги; услуги на домашни агенции, 

маркетинг истражување и истражување на 

јавното мислење, служби за обезбедување 

на трговски информации од странство; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

комјутерски бази на податоци);  

кл. 36  управување со имот, управување со 

недвижен имот; посредување во трговија со 

недвижен имот; финансиски услуги, 

финансисики трансакциски услуги; услуги 

за финансиски трансакции; финансиски 

трансфери по електронски пат; банкарски 

услуги од дома  
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кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на податоци, обезбедување вести и 

информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитување на сите видови аудио и видео 

програми по пат на глобална комуникациска 

мрежа, видео и мултимедиуми; 

обезбедување услуги на складирање  

електронски податоци за трети лица; 

обезбедување мрежен пристап со цел  

размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот; услуги 

на елекгронски пораки  

 

(111)  25384  (151)  22/12/2017 

(210)  TM  2011/1377 (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  31/01/2018 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, 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)  

 

 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални шишиња  

кл. 21  стаклени производи, стаклени и 

пластични шишиња  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови и сирупи  

 

(111)  25385  (151)  22/12/2017 

(210)  TM  2011/1388 (220)  30/12/2011 

(181)  30/12/2021 

(450)  31/01/2018 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 

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)  - 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални шишиња  

кл. 21  стаклени производи, стаклени и 

пластични шишиња  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје 

и овошни сокови и сирупи  

 

(111)  25388  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2012/1289 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 
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(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за обезбедување на лица 

и имот, трговија и услуги МДН 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

ул. Црниче бр. 20, 1000 Скопје, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

SECURITY ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

MDN (во изглед) 

(591)  црвена, црна, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  25449  (151)  23/01/2018 

(210)  TM  2013/891 (220)  18/09/2013 

(181)  18/09/2023 

(450)  31/01/2018 

(732)  Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје 

ул.Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK 

(740)  ПЕТРО ЈАНУРА, АДВОКАТ 

ул. Орце Николов, бр 94, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производство на колачи  

кл. 35  услуги при производство на големо и 

мало со кондиторски производи кочачи  

 

(111)  25377  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2014/205 (220)  28/02/2014 

(181)  28/02/2024 

(450)  31/01/2018 

(732)  ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ 

ул.Булевар Гевгелија бр.12, 1480 

Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  црна и портокоалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги  

 

(111)  25378  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/129 (220)  02/02/2015 

(181)  02/02/2025 

(450)  31/01/2018  

(732)  ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ 

с. Старо Коњарево, Ново Село 

Струмица, MK 

(540)  
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(591)  виолетова, темно виолетова, зелена, 

крамаста,бела 

CMYK + panton > 386 C , 155 C, 150 C, 259 

C 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сок од аронија  

 

(111)  25390  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/325 (220)  24/03/2015 

(181)  24/03/2025 

(450)  31/01/2018 

(300)  201431645  08/12/2014  AZ 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светла сина, сребрена, темна сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, цигарилоси, тутун за 

виткање, тутун за луле и производи од 

тутун  

 

(111)  25443  (151)  17/01/2018 

(210)  TM  2015/453 (220)  20/04/2015 

(181)  20/04/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 

Nauchno proizvodstvennoe predpriyatie 

"BIONOKS" 

ul.Vladimirskaya 1-ya,d.34,korp.1,ofis VI, 

pom.1-169,RU-111123 Moskva, RU 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

ИМУНОФАН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

униптување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  25363  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/502 (220)  04/05/2015 

(181)  04/05/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Company 

300 Park Avenue, New York, New York, 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, бела, сребрена, светло сива, 

црна, пурпур 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  25440  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/668 (220)  26/06/2015 

(181)  26/06/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло кафена и црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалаци направени со 

кафе  

 

(111)  25382  (151)  26/12/2017 

(210)  TM  2015/847 (220)  25/08/2015 

(181)  25/08/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

MAYA (во изглед) 

(591)  црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, 

газирана вода, вода за пиење, 

безалкохолни овошни екстрактки; 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци на база на мед и 

други видови безалкохолни пијалаци; 

изотонични пијалаци;  безалкохолни 

овошни екстракти; безалкохолни овошни 

пијалаци;  овошни сирупи; безалкохолни 

овошни сокови;  безалкохолни пијалаци;  

безалкохолни пијалаци со мед; пијалаци на 

база на мед;  безалкохолни овошни сирупи; 

безалкохолен сок од јаболка;  овошни 

сокови;   ароматизирани пијалаци и други 

препарати за производство на пијалаци 

  

 

(111)  25380  (151)  26/12/2017 

(210)  TM  2015/848 (220)  25/08/2015 

(181)  25/08/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  МЛ-Гари ДОО Скопје 
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ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода, минерална вода  

 

(111)  25381  (151)  26/12/2017 

(210)  TM  2015/862 (220)  26/08/2015 

(181)  26/08/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  САВЕСКИ А ДООЕЛ Охрид 

ул. Кеј Македонија бр. 53, 6000, Охрид, 

MK 

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, бела, златна, 

светло и темно кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  25364  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/921 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетни носачи на податоци; 

дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, 

спортски заштитни очила за сите намени, 

ланчиња за очила, футроли за очила, рамки 

за очила, леќи, додатоци и компоненти за 

очила: диоптерски очила, очила за сонце, 

очила, рамки и леќи за диоптерски очила и 

очила за сонце; додатоци за очила, имено, 

ремени, врвки за на врат и ремени за на 
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глава; футроли за диоптерски очила и 

очила за сонце; футроли за носење, држачи 

и заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 

мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; торби; багаж; паричници; 

торби за прибор за лична хигиена; 

торбички; спортски торби; рачни торби; 

патни цилиндрични торби; торби за на грб; 

женски ташни, курирски торби, торби за 

спортување [кои не се обликувани да 

содржат специфични апарати кои се 

користат во спортување] и џебни 

паричници; торби за на рамо; торби за 

пазарење, спортски торби за сите намени  

 

(111)  25370  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/922 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетни носачи на податоци; 

дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

оптички производи вклучени во оваа класа, 

вклучително очила, очила за сонце, 

спортски заштитни очила за сите намени, 

ланчиња за очила, футроли за очила, рамки 

за очила, леќи, додатоци и компоненти за 

очила: диоптерски очила, очила за сонце, 

очила, рамки и леќи за диоптерски очила и 

очила за сонце; додатоци за очила, имено, 

ремени, врвки за на врат и ремени за на 

глава; футроли за диоптерски очила и 

очила за сонце; футроли за носење, држачи 

и заштитни футроли за очила; спортски 

заштитни очила за сите намени, оптички 

рамки и додатоци за, футроли за очила и 

додатоци; футроли за мобилни телефони и 

преносни компјутерски уреди; футроли за 

носење, држачи и заштитни футроли за 

мобилни телефони и преносни компјутерски 

уреди  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, чадори за дожд и за сонце и 

стапови за одење; торби; багаж; паричници; 

торби за прибор за лична хигиена; 

торбички; спортски торби; рачни торби; 

патни цилиндрични торби; торби за на грб; 

женски ташни, курирски торби, торби за 

спортување [кои не се обликувани да 
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содржат специфични апарати кои се 

користат во спортување] и џебни 

паричници; торби за на рамо; торби за 

пазарење, спортски торби за сите намени  

кл. 25  облека за глава, обувки и облека; 

облека; чевли, спортски обувки; атлетски 

обувки; кошаркарски обувки; обувки за 

скејтбординг; обувки за трчање, класични 

чевли; чевли со крампони; сандали; чизми; 

маици; кошули; горни тренерки; долни 

тренерки; панталони; класични панталони; 

шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; 

капути; анораци; пуловери; тиролки; 

џемпери; женски подкошули; дресови; 

чорапи; поло маички; ракавици; шалови; 

костими за пливање; фустани, здолништа, 

стегачи за впивање пот; нараквици за 

зглоб, елеци; палта, вратоврски, тренерки, 

атлетски униформи; ремени; капи; долна 

облека; капчиња; шапки; заштитници за 

сонце; стегачи за на глава; прслуци  

 

(111)  25373  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/927 (220)  15/09/2015 

(181)  15/09/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  Клиничка болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА Скопје 

ул. Скупи бр. 5 А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  здравствени центри  

 

(111)  25389  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/951 (220)  25/09/2015 

(181)  25/09/2025 

(450)  31/01/2018 

(732)  MEDOCHEMIE Ltd. 

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SNIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  25372  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2015/969 (220)  30/09/2015 

(181)  30/09/2025 

(450)  31/01/2018 

(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, црна и сите нијанси на сива 

(554)   
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супстанции, 

сите за перење; препарати за 

кондиционирање на ткаенина; омекнувачи 

на ткаенини; средства за белење; средства 

за чистење дамки; препарати за 

деодорирање и освежување на облека и 

текстил; сапуни; сапуни за осветлување на 

текстил; препарати за перење облека и 

текстил на рака; штиркање; чистење; 

полирање; триење и нагризување  

кл. 28  игри, играчки плишани играчки, 

кукли, предмети за играње  

 

(111)  25379  (151)  10/01/2018 

(210)  TM  2016/36 (220)  15/01/2016 

(181)  15/01/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство и 

трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз 

ДОО Струмица 

ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

  

(591)  црвена, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

 

(111)  25371  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/141 (220)  10/02/2016 

(181)  10/02/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје 

бул. Илинден бр. 47-1/2, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошје кори од овошје (пире); 

компоти; 

овошје-конзервирано; 

овошје варено; 

овошни желеа; 

овошни каши; 

овошје-чипс од овошје; 

овошни салати; 

овошје конзервирано во алкохол;  

овошје-мали парчиња храна од овошје; 

овошје во конзерви;  

замрзнато овошје; 

џемови;  

мармалад  

кл. 32  безалкохолни пијалоци;  

сок од јаболка, безалкохолен;  

безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалоци;  

сокови-овошни сокови 

сирупи, овошни сирупи, безалкохолни; 

сирупи за пијалоци  

 

(111)  25367  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/159 (220)  18/02/2016 

(181)  18/02/2026 
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(450)  31/01/2018 

(732)  БИФАРМ ДООЕЛ Скопје  

ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

T O P I R I N 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25369  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/181 (220)  23/02/2016 

(181)  23/02/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Bristol-Myers Squibb Company, (а 

Delaware Corporation) 

345 Park Avenue, New York, New York 

10154, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OPDIVO  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  25368  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/238 (220)  04/03/2016 

(181)  04/03/2026 

(450)  31/01/2018 

(300)  302015 054913.4  02/10/2015  DE 

(732)  Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 , 70327, Stuttgart, DE 

(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)  

 

STARPARTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  структурни делови за автомобили  

 

(111)  25446  (151)  26/01/2018 

(210)  TM  2016/481 (220)  10/05/2016 

(181)  10/05/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, угостителство услуги и 

транспорт СУПЕР ФООД ДООЕЛ експорт-

импорт Карпош Скопје 

Бул. Партизански одреди бр. 101, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, бисквити, леб, 

производи од тесто и слатки, колачи и 

торти; сладолед; мед, меласа; какао; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз; 
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чоколадо  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, услуги при увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: 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 јадењеч кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, бисквити, леб, 

производи од тесто и слатки, колачи и 

торти; сладолед; мед, меласа; какао; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз; 

чоколадо  

 

(111)  25393  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/518 (220)  17/05/2016 

(181)  17/05/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

INOPRAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  25392  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/530 (220)  20/05/2016 

(181)  20/05/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Deva Holding A.S. 

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)  

 

Ketavel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25391  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/537 (220)  25/05/2016 

(181)  25/05/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Трговско Друштво за внатрешен и 

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 

ул.Народен фронт бр.5/3-1,, Скопје, 

Центар, MK 

(540)  

 

PRAXBIND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  25383  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/699 (220)  08/07/2016 

(181)  08/07/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  UNION Sh.p.k. 

Gjergi Fishta PN, Vushtri, Republika 

Kosovo, ZB 

(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)  бела, темно сина, светло сина, 

кафена, окер, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени; непропустив долен веш за 

енократна употреба; фластери, материјали 

за преврзување; средства за дезинфекција; 

влошки за дојки; храна за бебиња  

кл. 35  огласување и трговија на големо и 

мало за: пелени; непропустив долен веш за 

енократна употреба; фластери, материјали 

за преврзување; средства за дезинфекција; 

влошки за дојки; храна за бебиња  

 

(111)  25456  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2016/803 (220)  18/08/2016 

(181)  18/08/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Михајлоски Александар 

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците, 

прав (метали во прав) за сликари, 

декоратери, печатари и уметници, мастило 

[тонер] за фотокопири, печатење (мастило 

за печатење), полнети тонери за печатачи и 

фотокопири, фотокопири (полнети тонери 

за печатачи и фотокопири), тонери 

[мастило] за фотокопири  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на електрична 

енергија; апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар, 

фотокопири [фотографски, 

електростатички, термички]  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна 

употреба; материјали што ги користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња, паковки 

(пластични паковки) за завиткување или 

пакување  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 
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канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање  

 

(111)  25375  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/844 (220)  30/08/2016 

(181)  30/08/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН ДОО 

увоз-извоз Скопје 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

26 А, Скопје, MK 

(740)  ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА, 

АДВОКАТ 

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции (додатоци во 

исхраната)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со диететски супстанции (додатоци 

во исхраната)  

 

(111)  25445  (151)  17/01/2018 

(210)  TM  2016/857 (220)  05/09/2016 

(181)  05/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  

ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслиново масло  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со маслиново масло  

 

(111)  25374  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/871 (220)  13/09/2016 

(181)  13/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

VYNDAQEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи кои се 

даваат орално и се достапни само со 

рецепт за лекување на ретка болест на 

погрешно свиткување на протеините, 

имено, амилоидоза  

 

(111)  25366  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/879 (220)  15/09/2016 

(181)  15/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Филозофско друштво Македонија  
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бул.„ Гоце Делчев“ бр. 9А, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло кафена, бела, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на филмски 

фестивали  

 

(111)  25365  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/897 (220)  20/09/2016 

(181)  20/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

COLGATE NATURAL 

EXTRACTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање 

на усна празнина  

 

(111)  25376  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/913 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, зелена, сива, светло и 

темно розева 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  глицерински сапун за пилинг со 

антицелулитен ефект  

 

(111)  25444  (151)  17/01/2018 

(210)  TM  2016/919 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

Zagreb, HR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

ATREMIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25455  (151)  26/01/2018 

(210)  TM  2016/978 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Јовановиќ Небојша 

ул. Вич бр. 20 - 3 /9, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  јавен настан од облста на културата; 

забава планира; забави (планирање 

забави); изнајмување кинематографски 

филмови; конгреси (организирање и 

водење конгреси); конференции 

(организирање и водење на конференции); 

насочување (професионални насочување) 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]  

 

(111)  25406  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1163 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  темно кафено, светло кафени 

нијанси, црно 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25407  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1164 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

  

(591)  златна, црвена, жолта, сина, зелена, 

црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25408  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1165 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

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

(540)  

  

(591)  златна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25409  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1166 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  златна, жолта, сина, црвена, зелена, 

бела, сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25410  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1168 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  златна, црвена, жолта, сина, зелена, 

црна, розева 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25412  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1169 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  EMPRESA CUBANA DEL TABACO 

(CUBATABACO) 

Calle Nueva No. 75e/Universidat y Pedroso, 

municipio Cerro, provincia La Habana, CU 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25411  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1170 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  EMPRESA CUBANA DEL TABACO 

(CUBATABACO) 

Calle Nueva No. 75e/Universidat y Pedroso, 

municipio Cerro, provincia La Habana, CU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  златна, кафена, розева, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, вклучително пури, цигари, 

цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор 

за пушачи, вклучитечно пепелници, секачи 

за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; 

кибрити, хумидори  

 

(111)  25405  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1171 (220)  07/12/2016 

(181)  07/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  BIOGEN MA INC. (Massachusetts 

corporation) 

250 Binney Street, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ZINBRYTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на 

неврологија  

 

(111)  25396  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1173 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Hyundai Motor Company 

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер за коли; 

компјутерски софтвер за коли; софтвер за 

GPS навигациски системи; приемни уреди 

за комуникација кои се прикачуваат на коли; 

уреди за OBD (On-Board Diagnosis) за 

автомобили;  навигација за коли; уреди за 

далечинско мониторирање; уреди за 

автоматска контрола на брзината на 

возило; електронски системи за контрола за 
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земни возила; уреди за предупредување од 

судир од напред (предна страна); 

електронски контролни единици; камери за 

коли; сензори за детектирање на движење; 

сензори за утврдување на забрзување; 

сензори за мерење на забрзување за коли; 

сензори за домет; уреди за мерење за 

детектирање на растојание помеѓу коли; 

сензори за латерално растојание за коли 

(латерални сензори); сензори за латерална 

безбедност за коли (латерални сензори); 

електронска дисплеј табла; контролни 

апарати за електронски сензори за коли; 

радарски сензори за сигнален процесор од 

сензор за кола и контролен уреди; 

електронски уреди за кочење за коли во 

итни ситуации; електронски апарати за круз 

(крстарење) контрола за коли; електронски 

уреди за помагање при круз (крстарење) за 

коли; електронски уреди за помагање при 

паркирање за коли; процесори за дигитални 

информации; електрични уреди за 

мониторирање на безбедноста  

 

(111)  25400  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1174 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018  

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар;Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати 

за играње игри); инструменти за 

набљудување; компјутерски софтвер; 

софтверски апликации за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња, 

Книжарски материјали,  календари; 

списанија; налепници; фото албуми; глина; 

марки, картички; хартија за завиткување; 

кеси за завиткување; прибори за пишување 

(сетови); моливи; пенкала; маркери; боички; 

папки; хартија; салфетки; марамчиња,  

списанија, книги, компонирачки книги, 

планери,  налепници за книги, тетратки, 

споменари, боенки, книги со активнсти, 

автогравски книги,  адресари, корици за 

книги, држачи за книги,  одбележувачи за во 
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книга, кутии од картон, бележници од 

хартија, разгледници,  трговски картички, 

картички, картички за подарок,  честитки, 

комплети за биро, прибор за пишување, 

острилки за молив,  декоративни моливи, 

украси, креди, гуми за бришење, линијари 

за цртање, дневници, нотеси, споменари, 

папки, папки со фолии, жолта хартија, 

постери, сликарски комплети, уметнички и 

занаетчиски прибори, печатачи, перниче за 

печати, налепници, привремени тетоважи, 

налепници за нокти, покани, капи за забави, 

хартиени кеси, хартиени покривки за маса, 

хартиени подметачи, салфетки, хартиени 

банери, конфети, креп хартија, пластични 

подметачи, торби за ручек 

  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, Играчки; 

игри; кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и / или видео медиуми; 

Изложби и прикажување на забава и / или 

едукатививни услуги; Креирање програми, 

создавање, собирање или на друг начин 

оспособување на забава и / или 

едукатививни услуги преку пренесување 

или прикажување, вклучително и на 

интернет и сите други услуги во класата  

 

(111)  25401  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1175 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

UNO  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки; кукли; возила 

играчки; фигури играчки; комплети играчки 

со шини и возови на далечинско 

управување; божиќни украси; спортски 

артикли што не се вклучени во другите 

класи  

 

(111)  25402  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1176 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елки; кукли; возила 

играчки; фигури играчки; комплети играчки 

со шини и возови на далечинско 

управување; божиќни украси; спортски 

артикли што не се вклучени во другите 

класи  

 

(111)  25398  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1177 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати 

за играње игри); инструменти за 

набљудување; компјутерски софтвер; 

софтверски апликации за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња, 

Книжарски материјали,  календари; 

списанија; налепници; фото албуми; глина; 

марки, картички; хартија за завиткување; 

кеси за завиткување; прибори за пишување 

(сетови); моливи; пенкала; маркери; боички; 

папки; хартија; салфетки; марамчиња,  

списанија, книги, компонирачки книги, 

планери,  налепници за книги, тетратки, 

споменари, боенки, книги со активнсти, 

автогравски книги,  адресари, корици за 

книги, држачи за книги,  одбележувачи за во 

книга, кутии од картон, бележници од 

хартија, разгледници,  трговски картички, 

картички, картички за подарок,  честитки, 

комплети за биро, прибор за пишување, 

острилки за молив,  декоративни моливи, 

украси, креди, гуми за бришење, линијари 

за цртање, дневници, нотеси, споменари, 

папки, папки со фолии, жолта хартија, 

постери, сликарски комплети, уметнички и 
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занаетчиски прибори, печатачи, перниче за 

печати, налепници, привремени тетоважи, 

налепници за нокти, покани, капи за забави, 

хартиени кеси, хартиени покривки за маса, 

хартиени подметачи, салфетки, хартиени 

банери, конфети, креп хартија, пластични 

подметачи, торби за ручек  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, играчки; 

игри; кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и/или видео медиуми; Изложби 

и прикажување на забава и/или 

едукатививни услуги; Креирање програми, 

создавање, собирање или на друг начин 

оспособување на забава и/или 

едукатививни услуги преку пренесување 

или прикажување, вклучително и на 

интернет и сите други услуги во класата  

 

(111)  25397  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1178 (220)  09/12/2016 

(181)  09/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати 

за играње игри); инструменти за 

набљудување; компјутерски софтвер; 

софтверски апликации за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња, 

Книжарски материјали,  календари; 
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списанија; налепници; фото албуми; глина; 

марки, картички; хартија за завиткување; 

кеси за завиткување; прибори за пишување 

(сетови); моливи; пенкала; маркери; боички; 

папки; хартија; салфетки; марамчиња,  

списанија, книги, компонирачки книги, 

планери,  налепници за книги, тетратки, 

споменари, боенки, книги со активнсти, 

автогравски книги,  адресари, корици за 

книги, држачи за книги,  одбележувачи за во 

книга, кутии од картон, бележници од 

хартија, разгледници,  трговски картички, 

картички, картички за подарок,  честитки, 

комплети за биро, прибор за пишување, 

острилки за молив,  декоративни моливи, 

украси, креди, гуми за бришење, линијари 

за цртање, дневници, нотеси, споменари, 

папки, папки со фолии, жолта хартија, 

постери, сликарски комплети, уметнички и 

занаетчиски прибори, печатачи, перниче за 

печати, налепници, привремени тетоважи, 

налепници за нокти, покани, капи за забави, 

хартиени кеси, хартиени покривки за маса, 

хартиени подметачи, салфетки, хартиени 

банери, конфети, креп хартија, пластични 

подметачи, торби за ручек  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, китови коски, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замена на сите тие 

материјали, или од пластика, Мебел; 

огледала; рамки за слики; пластични 

привезоци за клучеви; опрема за бебиња; 

перници; вреќи за спиење; перничиња; 

лулки; бебешки кенгури; душеци за 

променување на бебиња; дубачиња за 

деца; перници; оградени простори за деца; 

високите столчиња; подвижни скали; 

перници; бебешки лулки; седиште за во 

автомобил; биро; душеци; закачалки за 

облека; висечки украси; подвижни кади за 

бебиња; подвижни нокшири за деца; 

Апарати за домаќинство или кујнски прибор 

и садови (од на благородни метали); чешли 

и сунѓери; четки; стаклени чаши; грнчарија  

што не се вклучени во другите класи; Четка 

за заби; корпа за отпадоци; кутија за ужина  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домќинството, чешли и сунгери, четки 

(освен сликарски четки), материјали за 

правење четки, производи кои се користат 

за чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло (освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, кои не се опфатени со другите 

класи, Четки; четки за заби; од стакло; 

кутии за ручек; Порцелански фигури; плочи; 

шолји; садови; чаши; корпи за отпадоци; 

сламки; подвижни кади за бебиња; 

подвижни нокшири за деца; апарати за 

домаќинство или кујнски прибор и садови 

(од на благородни метали); грнчарија  што 

не се вклучени во другите класи; четки за 

заби; корпа за отпадоци  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, Играчки; 

игри; кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, Онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимиран 

карактер; Забава и едукативни услуги со 

интерактивни игри; програми прикажани 

преку аудио и / или видео медиуми; 

Изложби и прикажување на забава и / или 

едукатививни услуги; Креирање програми, 

создавање, собирање или на друг начин 

оспособување на забава и / или 
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едукатививни услуги преку пренесување 

или прикажување, вклучително и на 

интернет и сите други услуги во класата  

 

(111)  25399  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1180 (220)  12/12/2016 

(181)  12/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Gullane (Thomas) Limited 

Maple House, 149 Tottenham Court Road, 

London, W1T 7NF, GB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати 

и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар, Шлемови; видео игри / 

софтвер; радија; компјутери; видеокасети; 

ДВД-а; ЦД-а; очила за сонце; компјутери; 

магнети; цвикери; телефони; телефонски 

апарати; Магнетни картички; игри (апарати 

за играње игри); инструменти за 

набљудување; компјутерски софтвер; 

софтверски апликации за превземање  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња, 

книжарски материјали,  календари; 

списанија; налепници; фото албуми; глина; 

марки, картички; хартија за завиткување; 

кеси за завиткување; прибори за пишување 

(сетови); моливи; пенкала; маркери; боички; 

папки; хартија; салфетки; марамчиња,  

списанија, книги, компонирачки книги, 

планери,  налепници за книги, тетратки, 

споменари, боенки, книги со активнсти, 

автогравски книги,  адресари, корици за 

книги, држачи за книги,  одбележувачи за во 

книга, кутии од картон, бележници од 

хартија, разгледници,  трговски картички, 

картички, картички за подарок,  честитки, 

комплети за биро, прибор за пишување, 

острилки за молив,  декоративни моливи, 

украси, креди, гуми за бришење, линијари 

за цртање, дневници, нотеси, споменари, 

папки, папки со фолии, жолта хартија, 

постери, сликарски комплети, уметнички и 

занаетчиски прибори, печатачи, перниче за 

печати, налепници, привремени тетоважи, 

налепници за нокти, покани, капи за забави, 

хартиени кеси, хартиени покривки за маса, 

хартиени подметачи, салфетки, хартиени 

банери, конфети, креп хартија, пластични 

подметачи, торби за ручек  

кл. 25  облека; обувки; капи; костими за 

маскенабал  
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кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка, играчки; 

игри; кукли; возила играчки; фигури играчки; 

комплети играчки со шини и возови на 

далечинско управување; божиќни украси; 

спортски артикли што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, онлајн забави; забави во живо; 

Онлајн игри; лични настапи од костимирани 

карактер; Забава и едукатгивни услуги со 

интерактивни игри; програми програми 

прикаѓани преку аудио и / или видео 

медиумите; Изложби и прикажување на 

забава и / или едукатививни услуги; 

Креирање програми, создавање, собирање 

или на друг начин оспособување на забава 

и / или едукатививни услуги преку 

пренесување или прикажување, 

вклучително и на интернет и сите други 

услуги во класата  

 

(111)  25403  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1181 (220)  12/12/2016 

(181)  12/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WESTERN DIGITAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено, хард диск драјвери, дигитални диск 

драјвери, мултимедијални читачи (плеери), 

празни дигитални медии за складирање на 

податоци, преносливи хард диск драјвери, 

полупроводнички дискови (SSD), драјвери 

за флеш меморија, хибридни диск драјвери 

и компјутерски периферни единици; 

компјутерски уреди за складирање на 

податоци, имено, хардвер за компјутерска 

меморија, хард драјвери за компјутери и 

полупроводнички дискови (SSD) за 

компјутери; пренослив компјутерски бекап 

систем (систем за правење на резервни 

копии)  базиран на  хард драјвери; уреди за 

складирање на податоци на компјутерски 

мрежи, имено, хард диск драјвери, 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи (плеери), празни дигитални медии 

за складирање на податоци, преносливи 

хард диск драјвери, полупроводнички 

дискови, драјвери за флеш меморија, 

хибридни диск драјвери и компјутерски 

периферни единици за складирање и 

бекапување на електронски податоци 

локално или преку телекомуникациона 

мрежа или преку облак (cloud); компјутерски 

производи кои што се користат за пренос, 

проток (streaming), преглед и репродукција 

на текстуални, аудио, видео и други 

податоци и датотеки, дигитални слики и 

мултимедијални содржини од уреди за 

складирање на податоци, хард драјвери, 

диск драјвери, и компјутерски периферни 

единици до телевизори, видео монитори, 

проектори, компјутерски и мобилни уреди, 

имено, компјутерски таблети, паметни 

телефони, лаптоп компјутери; чипови со 

интегрирани кола; чипови за флеш 

меморија; дијагностичка апаратура, не за 

медицинска намена, имено, апаратура која 

што се користи за анализа и оптимизација 

на компјутерски системи; апаратура за 

анализа, имено, интегрирани хардверски и 

софтверски системи и системи со вградени 

програми (фирмвер) за управување со 
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центри на податоци од голем обем, и кој 

што се користи за анализа на податоци, 

уреди за складирање на податоци и за 

работа на системот за складирање на 

податоци, кои не се за медицинска намена; 

празни картички со интегрирани кола; 

компјутерски интерфејси; преносливи уреди 

за комуникација, мултимедијални читачи, и 

компјутерски уреди, имено, единици со 

магнетски ленти за компјутери, 

компјутерски мемориски уреди, 

компјутерски оперативни системи и 

компјутерски влезни уреди; компјутерски 

софтвер, хардвер и компјутерски вградени 

програми (фирмвер) за складирање, 

синхронизирање, испраќање, пронаоѓање, 

превземање, управување, организирање, 

обезбедување, споделување и бекапување 

на електронски податоци; компјутерски 

софтвер кој што се користи за анализа и 

оптимизација на компјутерски системи; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски вградени програми (фирмвер) 

кој што се користи за контролирање на 

оптималната ефикасност на компјутерските 

системи и компоненти; софтвер кој што 

може да се превзема за употреба во 

анализа и оптимизација на компјутерски 

системи; софтвер за мобилни уреди  кој 

што може да се превзема за употреба во 

анализа и оптимизација на компјутерски 

системи; електронски упатства за употреба 

кои што може да се превземаат и кои се 

користат во областа на уредите за 

складирање на податоци, имено, хард диск 

драјвери, дигитални диск драјвери, 

мултимедијални читачи (плеери), празни 

дигитални медии за складирање на 

податоци, преносливи хард диск драјвери, 

полупроводнички дискови (SSD), драјвери 

за флеш меморија, хибридни диск драјвери 

и компјутерски периферни единици  

кл. 42  научни и технолошки услуги во вид 

на анализи на системи и оптимизација на 

уреди со постојана флеш меморија, центри 

за чување и обработка на податоци, 

анализи на хиперскалабилни компјутерски 

системи (компјутерски системи кои имаат 

можност за додавање на нови процесори, 

хард дискови и/или меморија на 

постоечката компјутерска и/или 

дистрибутивна околина, карактеристични за 

сервери со голем број на компјутери) и 

анализа на компјутерски систем во облак 

(cloud) и оптимизација, истражување и 

дизајн  во врска со горенаведеното; 

индустриски истражувања во областа на 

системската анализа и оптимизација на 

уреди со постојана флеш меморија, центри 

за чување и обработка на податоци, 

хиперскалабилни компјутерски системи и 

компјутерски системи во облак (cloud); 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; калибрација; компјутерско 

програмирање; дизајнирање на 

компјутерски системи; анализа на 

компјутерски системи; претворање на 

компјутерски податоци и програми (не 

физичко претворање); преснимување на 

компјутерски програми; електронско 

складирање на податоци; инсталација на 

компјутерски софтвер; обезбедување 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање; одржување на вграден 

софтвер (фирмвер) и софтвер; мониторинг 

на компјутерски системи со далечински 

пристап за да се осигура правилно 

работење и оптимизација на наведените 

системи; чување на резервни копии 

(бекапување) на податоци надвор од 

мрежа; повторно враќање на компјутерски 

податоци; хостирање на сервер; 

испитување на материјал; ажурирање на 

вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; 

услуги на складирање на компјутерски и 

електронски податоци; услуги на дизајн, 
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развој, ажурирање и одржување податоци 

на хард дискови (HDD), полупроводнички 

дискови (SSD) и  компјутерски уреди за 

складирање на податоци; обезбедување на 

услуги на дизајн, развој, ажурирање и 

одржување на компјутерски хардвер, 

софтвер и системи за складирање на 

податоци, управување со податоци и 

бекапување (чување на резервни копии) на 

електронски податоци, во службени 

простории и во облак (cloud); услуги на 

техничка поддршка во областа на 

складирање на податоци, управување со 

податоци и бекапување (чување на 

резервни копии) на електронски податоци, 

во службени простории и во облак (cloud); 

компјутерски услуги за пристапување и 

собирање на содржини и медиски содржини 

кои се чуваат во облак (cloud) или на уреди, 

имено, обезбедување на употреба на 

технологија по пат на интернет страници за 

пристап до податоци складирани на 

дистрибуирани компјутерски сервери и 

мобилни дигитални електронски уреди; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

на софтвер за онлајн апликациски 

програмски интерфејси (APIs) за 

пристапување, собирање, креирање, 

организација и управување со содржини и 

медиски содржини за употреба во развој на 

софтвер; компјутерство во облак (cloud) со 

помош на софтвер за пристап на 

компјутерски мрежи во облак ( cloud), 

услуги на софтвер за управување со 

ресурси во облак (cloud); услужни 

платформи кои што опфаќаат компјутерски 

софтверски платформи за пристапување и 

собирање на содржини и медиски содржини 

сочувани (складирани) во облак (cloud) на 

електронски уреди во вид на мобилни 

телефони, таблет компјутери, и компјутери; 

компјутерски услуги кои што се наменети за 

обезбедување електронско складирање на 

глас, податоци или слики; услуги на 

безжично електронско складирање на 

податоци; услуги на безжично складирање 

на податоци за архивирање на бази на 

податоци, слики и други електронски 

податоци  

 

(111)  25394  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1184 (220)  13/12/2016 

(181)  13/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црвена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла; масти; средства за 

подмачкување; горива  

кл. 35  заедничко изложување на горива, 

мазива и други автомобилски производи во 

сервисни станици за возила, за да им 

овозможат на корисниците полесно да ги 

видат и купат тие производи; 

малопродажни услуги за стоки обезбедени 

на сервисните станици за возила, кои 

вклучуваат: готова и спакувана храна и 

пијалaци; резервни делови и прибор за 

возила; автомобилски производи; 

производи за нега на возило; производи за 

нега на моторот; подарок-картички; ефтини 

играчки; свежо и режено цвеќе; картички за 

доплата за мобилни телефони; алати за 

домашна и автомобилска употреба; 
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спортски артикли; предмети и додатоци за 

патување; карти (мапи); канцелариски 

производи; книги; списанија; весници; 

лекови; тутун и производи за пушачи  

кл. 37  услуги на сервисна станица за 

возила (полнење и одржување); поправка, 

подмачкување, чистење, полирање и 

боење на возила; вулканизирање и 

местење на гуми; услуги за миење на 

автомобили  

 

(111)  25404  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1185 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Огњан Прица бр. 1-1/2, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, црвена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компакт дискови (аудио-видео); 

оптички компакт дискови; оптички дискови; 

магнетни дискови; преносливи електронски 

изданија  

кл. 16  брошури, книги, магазини 

(периодични)  

кл. 41  забава; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми; продукција на филм на видео 

лента; искористување на он-лајн 

електронски изданија, не преносливи; 

издавање на текстови различни од 

промотивни текстови; телевизиска забава; 

пишување на текстови различни од 

промотивни текстови  

 

(111)  25395  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1186 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Изрботка на сапуни - ФЕДОР 

Николас Сашо Стаменковиќ Скопје 

ул. Петар Ацев 10 , Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и останати 

супстанции за перење алишта, препарати 

за чистење, полирање, одмастување и 

стругање, сапуни, парфимериски 

производи, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, производи за 

нега на забите  

 

(111)  25413  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1190 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

LECORIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(111)  25414  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1191 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

FASDOL  

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25415  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1192 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

COX - IN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25416  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1193 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

ZITARA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25417  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1197 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

FUSIDIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25418  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1199 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

PRULAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25439  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1201 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 
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(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

BUSKOLAMIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25438  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1202 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

DOLOMED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25437  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1211 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

JODEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  25421  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1212 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

NAXIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

третирање на дишењето  

 

(111)  25425  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1213 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Финансиско друштво ДИЏИТАЛ 

ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3 - 

Соравиа Б./Центар к.3,, 1000, Скопје, MK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување од незгоди; актуарски 

услуги; обезбедување на плаќања; 

банкарство; брокерство; капитални 
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инвестиции; собирање средства за 

добротворни цели; клиринг, финансиски / 

клиринг - куќи, финaнсиски; услуги на 

кредитни бироа; издавање на кредитни 

картички; советодавни услуги за долгови; 

размена на пари; факторинг; договарање 

финансии за градежни проекти; финансиски 

царински брокерски услуги; финансиски 

евалуации [осигурување, банкарство, 

недвижнини]; финансиски менаџмент; 

финансиски анализи; финансиско 

советување; финансиски информации; 

финансиски спонзорства; финансиски 

евалуации за дрвна сеча / финансиски 

вреднувања за дрвна сеча; финансиски 

евалуации за волна / финансиски 

вреднувања за волна; обезбедување 

финансиски информации преку веб страни; 

финансиско управување на регресни 

плаќања за други; финансиски услуги; 

финансирање купување на заем / 

финансирање купување на лизинг; заеми на 

рати; осигурително брокерство; 

осигурување; советување за осигурување; 

осигурителни информации; инвестирање на 

фондови; обезбедени заеми; заеми 

[финансии]; хипотекарно банкарство; 

заеднички фондови; онлајн банкартсво; 

заложни куќи; процесирање на плаќања со 

кредитни картички; процесирање на 

плаќања со дебитни картички; услуги на 

пензиски фондови; брокерство со 

недвижнини; услуги на сефови; услуги на 

банкарско штедење; брокерство со 

обврзници; берзански информации; услуги 

на берзанско брокерство; брокерство со 

акции и обврзници; гаранциски услуги; 

издавање на патнички чекови; 

доверителство / фидуцијарно  

 

(111)  25432  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1214 (220)  14/12/2016 

(181)  14/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за услуги ИНСКЕЈЛ 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3 кат 

2/лок.2001 - Соравиа, Центар, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги на надворешни фирми во 

областа на информациските технологии; 

развивање компјутерски програми; 

развивање дата програми; 

развивање на софтвер, програмирање и 

имплементација; 

развивање компјутерски софтвер; 

компјутерски софтверски развој и дизајн; 

компјутерски развој за други; 

развивање на дата процесирачки програми 

по нарачки на трети лица; 

истражување и развој на компјутерски 

софтвер; 

развој на комјутерски софтвер солуции за 

апликации; 

развој и одржување на компјутерски 

софтвер  

 

(111)  25419  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1215 (220)  15/12/2016 

(181)  15/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor  

"Ali Kelmendi" , 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 

DORUNTINA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

ракија; жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперативи; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  25420  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1216 (220)  15/12/2016 

(181)  15/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor  

"Ali Kelmendi" , 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

BATO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

ракија; жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперативи; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  25429  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1217 (220)  16/12/2016 

(181)  16/12/2026 

(450)  31/01/2018  

(732)  Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; 

компјутерски програми за играње; 

акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични, за возила; кутии за 

акумулатори; садови за акумулатори; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; акустични [звучни] аларми; 

акуиични спојки; акустични цевки; аларм 

(ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори 

[компјутерски хардвер]; апарати за 

сателитска навигација; компјутерски 

програми за играње; аудиовизуелни 

апарати за настава; барометри; видео 

монитори за бебе; двогледи; електрични 

брави; комлјутсрски хардвер (инсталирање, 
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одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); компјутерски хардвер; копчиња за 

ѕвона; ваги; очила (синџирчиња за очила); 

високо фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; 

мембрани [фотографија]; чад (детектори за 

чад); апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; 

компјутерски тастатури; леќи; одела за 

нуркање; педометри; кутии за акумулатори; 

магнети; магнетофони; математички 

инструмети; микроскопи; модеми; огледала 

[оптика]; оптички дискови; очила за сонце; 

очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), 

призми [оптика]; радија; радиотелефонски 

прибори; реостати; свирчиња за кучиња; 

сигнални ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; 

телескопи; дигитални знаци; читачи на бар 

кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за 

правење накит; накит насликан со 

специјална техника, клуазоне (накит); 

обетки; полускапоцени камења; приврзоци 

(ситни украси или синџирчиња); прстени 

(накит); синџирчиња (накит); слонова коска 

(накит); сувенири од бакар; талисмани 

(накит); украси (накит); украси од сребро; 

украсни ситници (накит); уметнички дела од 

благородни метали; шпинел (скапоцени 

камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; 

безбол (ракавици за безбол); возила 

играчки; вреќи за удирање; дама(игри); 

даски за сурфање; дрезги (обувки за одење 

по снег); друштвени игри; ѕвончиња за 

новогодишни елки; игри за градење; 

плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за 

игри; скејтборд; слот машини [апарати га 

игри] слот машини и апарати за игри; скии; 

скии (восок за скии); скии за на вода; стрели 

за пикадо; тениски мрежи; тобогани 

(предмети за играње); штитници за нозе 

(спортска опрема); игри со табли; игри*; 

јадици за риби; калеидоскопи; коцки; 

креветчиња за кукли; кукли; куќички за 

кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки 

мамец за риболов); мамки (миризливи 

мамки за лов или риболов); мечиња; појаси 

за пливање; мрежи за вадење на уловена 

риба за спортски риболовци; мрежи за 

спортови; параглајдери; пливачко одело; 

перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени 

капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во 

казино); изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок 

на возила; книги (објавување книги); 

коцкање (играње за пари); лотарии 

(организирање лотарии); ноќни клубови; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; обука (практична обука) 

(демонстрирање); организирање избори на 

убавици; паркови (забавни паркови); 
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стидија (филмски студија); продавање 

билети (забава); разонода (забава); 

телевизиски програми (продукција на радио 

и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(111)  25422  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1218 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  L&M Sarl 

rue La Fayette, 75009, Paris, FR 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, есенцијални

 масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на заби, 

средства за депилација, производи за 

отстранување на шминка, кармин, маски за 

лице, производи за бричење, препарати за 

кожа (полирање), креми за кожа  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; торби и 

куфери, чадори, сонцебрани и стапови за 

одење; паричници, рачни торби, ранци, 

торби со тркалца, торби за планинарење и 

кампирање, патни торби, торби за плажа, 

училишни торби, несесери (празни), торби 

или мрежести торби за пазарување  

кл. 25  облека, обувки, капи и долна облека  

 

(111)  25426  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1219 (220)  16/12/2016 

(181)  16/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за консалтинг услуги 

ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 3-106, 

Соравија, Центар, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Даути и 

Симјаноски 

ул. Струшка бр. 25/1, Тетово 

(540)  

 

 

(591)  бела, црвена, бордо, црна и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање на стока; организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  25423  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1221 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Дарко Стојоски 

ул. Ванчо Мицков бр. 97/15, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комерцијални или рекламни цели; 

маркетинг истражување; маркетинг студии; 

надворешно рекламирање; објавување 

рекламни текстови; организирање изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

подготвување рекламни рубрики; радио 

реклами; рекламен материјал (ажурирање 

на рекламниот материјал); рекламирање; 

рекламирање [огласување]; рекламирање 

преку пошта; рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови);рекламни текстови 

(пишување рекламни текстови); текстови 

(обработка на текстови); текстови 

(пишување рекламни текстови); 

телевизиски реклами;телевизиско 

рекламирање;уметнички професии 

(бизнисменаџмент кај уметничките 

професии); уредување излози; услуги за 

дизајн на страници за рекламни цели; 

ширење на рекпамните огласи  

кл. 41  дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

звучни записи (изнајмување звучни записи); 

изложби (организирање изложби) за 

културни или образовни цели; обука 

(практична обука)[демонстрирање]; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; студија (филмски студија); 

текстови (објавување текстови) со исклучок 

на рекламни текстови; текстови (пишување 

текстови) што не се рекламни текстови; 

услуги на дигитално сликање; услуги на 

естрадни уметници [забавувачи]; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на 

компонирање музика; услуги на пишување 

сценарија; услуги на студија за снимање; 

филмски студија; фотографија; шоу 

програми (продукција на шоу програми)  

кл. 42  графички дизајн; давање простор за 

веб [интернет] страници; дизајн (графички 

дизајн); дизајн (индустриски дизајн); дизајн 

на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; индустриски 

дизајн; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; облека 

(дизајнирање облека); одржување 

(креирање и одржување) веб [интернет] 

страници за други; услуги за дизајн на 

амбалажи  

 

(111)  25436  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1229 (220)  20/12/2016 

(181)  20/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  NBCUniversal Media, LLC 

30 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10112, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

NBC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, 

наснимени DVD-а, CD-a, дигитални дискови 

со висока дефиниција, видео касети, 

дигитални видео дискови, дигитални 

повеќенаменски дискови, превземачки 

аудио и видео датотеки, што содржат 
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аудиовизуелна и мултимедијална забавна 

содржина и игри; превземачка аудио, видео 

и аудиовизуелна мултимедијална содржина 

од областа на забавата, имено, 

мултимедијални филмски инсерти, филмски 

трејлери, интервјуа, критики, коментари, 

музички видеа, играни филмови и 

телевизиски шоуа; наснимени компакт 

дискови што содржат музика; наснимени 

DVD-а и CD-a што содржат играни филмови 

и телевизиски програми; превземачки имејџ 

(архивски) датотеки што содржат слики, 

текст, аудио, видео, игри и графики 

поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; 

софтвер за видео игри и програми за видео 

игри; дискови со видео игри; кертриџи со 

видео игри; софтвер за игри, имено, 

превземачки апликациски софтвер за 

комјутерски игри, софтвер за компјутерски 

игри обезбеден на CD-a, DVD-а, кертриџи и 

мемориски картички, софтвер за 

компјутерски игри за употреба на мобилни и 

целуларни телефони, превземачки 

програми за компјутерски игри, електронски 

програми за игри, превземачки електронски 

софтвер за игри за употреба на мобилни и 

целуларни телефони и рачни компјутери, 

апликации за компјутерски игри за мобилни 

уреди, и софтвер за компјутерски игри за 

персонални компјутери и домашни конзоли 

за видео игри; наснимени компјутерски 

софтверски програми што содржат играни 

филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; превземачки апликациски 

софтвер и компјутерски апликациски 

софтвер за мобилни, преносни и рачни 

уреди што овозможуваат корисници да 

гледаат и пуштат аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина и информации 

поврзани со содржина од областа на 

забава; компјутерски софтвер и 

превземачки апликации за испорачување, 

пристапување, превземање, стриминг, 

пуштање, пребарување, и гледање на 

виртуелна реалност и дигитална содржина; 

компјутерска периферна опрема; празни 

флеш драјвови; превземачки видеа, 

телевизиски програми и играни филмови; 

превземачки мелодии за мобилни 

телефони, преносни и рачни уреди; 

превземачки електронски публикации, 

имено, информативни листи, 

информативни летоци, брошури, новини, 

периодичници, стилски водичи, книги и 

упатства, што содржат информации 

поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; аудио 

книги од различни жанрови; магнети; 

додатоци за мобилни, преносни и рачни 

уреди, имено, полначи за батерии, 

слушалки, слушалки за во уво, звучници, 

футроли, заштитни покривки, заштитни 

покривки за екрани, маски (face plates), 

адаптери, жични и безжични слушачки за во 

уво, микрофони и хендс-фри уреди; 

батерии; калкулатори; подлоги за глувче; 

шлемови; уреди што пловат; цевки за 

нуркање; очила за пливање; маски за 

пливање; очила, имено, очила за вид, 

очила за сонце, очила за читање и футроли 

за истите; 3D очила; картички за подароци, 

имено, магнетно кодирани картички за 

подароци и кодирани електронски картички 

за подароци со чип  

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 

сателитска телевизија; безжично 

емитување; преноси на видео на барање; 

комуникациски услуги, имено, пренос на 

глас, аудио, звук, видео, слики, графики, 

пораки и податоци по пат на 

телекомуникациски мрежи, безжични 
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комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на 

кабелска телевизија, сателитска 

телевизија, телевизиски пренос, и 

електронски пренос на податоци, графика, 

звук и видео; пренос и стриминг на 

програми, аудио и видео содржини, и 

забавни медиумски содржини преку 

глобални компјутерски мрежи и безжични 

комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на 

виртуална реалност и дигитална содржина; 

мобилни медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни 

табли; обезбедување он-лајн соби за 

разговори и форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници во врска со 

играни филмови, телевизиски програми, 

тековни настани, профили, културни, 

политички и прашања за животен стил; 

обезбедување он-лајн соби за разговори за 

социјално вмрежување; обезбедување 

виртуелни соби за разговори воспоставени 

преку текстуални пораки; обезбедување 

онлајн форуми за комуникација од областа 

на аудио, видео и аудиовизуелна содржина; 

комуникации од компјутерски терминали; 

електронски пренос на критики и 

информации за забавни содржини преку 

интернет, мобилни дигитални електронски 

уреди, комуникациски мрежи и безжични 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

пристап на трети лица до мрежна 

инфраструктура за користење во испорака, 

пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

кл. 41  продукција и дистрибуција на 

телевозиски програми и играни филмови; 

продукција и дистрибуција на звучни и 

визуелни записи; услуги за изработка на 

телевизиска програма, обезбедување на 

видео на барање, телевизиски програми и 

играни филмови; обезбедување на 

непревземачки видео содржини, 

телевизиски програми и играни филмови; 

забавни услуги, имено, обезбедување на 

мултимедијални програми; информациски 

услуги за забава; продукција и дистрибуција 

на интерактивни, видео и мобилни игри; 

услуги за забава, имено, обезбедување 

онлајн игри, веб-базирани игри, виртуелно 

реални игри, интерактивни игри, видео игри 

и мобилни игри; софтвер за виртуелно 

реални игри; обезбедување услуги за 

забава преку глобална комуникациска 

мрежа во вид на веб-страни што содржат 

широк спектар на информации за забава од 

општ интерест во врска со играни филмови, 

телевизиски шоу програми, видеа, филмски 

инсерти, фотографии, и други 

мултимедијални материјали; обезбедување 

веб-страна за забавни цели што содржи 

технологија што овозможува корисниците 

да прикачуваат и споделуваат фотографии, 

видеа, графики, податоци и 

мултимедијална содржина; услуги за 

забава, имено, обезбедување подкасти и 

вебкасти; обезбедување он-лајн 

електронски публикации, што не се 

превземаат; публикација на книги; услуги за 

дистрибуција, снимање, продукција и 

објавување на музика; презентација на 

перформанси во живо; приредување и 

спроведување на изложби поврзани со 

играни филмови и телевизиски филмови; 

услуги за туристички водичи; услуги за 

забавни и тематски паркови  

 

(111)  25435  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1230 (220)  20/12/2016 

(181)  20/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  NBCUniversal Media, LLC 
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30 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10112, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, 

наснимени DVD-а, CD-a, дигитални дискови 

со висока дефиниција, видео касети, 

дигитални видео дискови, дигитални 

повеќенаменски дискови, превземачки 

аудио и видео датотеки, што содржат 

аудиовизуелна и мултимедијална забавна 

содржина и игри; превземачка аудио, видео 

и аудиовизуелна мултимедијална содржина 

од областа на забавата, имено, 

мултимедијални филмски инсерти, филмски 

трејлери, интервјуа, критики, коментари, 

музички видеа, играни филмови и 

телевизиски шоуа; наснимени компакт 

дискови што содржат музика; наснимени 

DVD-а и CD-a што содржат играни филмови 

и телевизиски програми; превземачки имејџ 

(архивски) датотеки што содржат слики, 

текст, аудио, видео, игри и графики 

поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; 

софтвер за видео игри и програми за видео 

игри; дискови со видео игри; кертриџи со 

видео игри; софтвер за игри, имено, 

превземачки апликациски софтвер за 

комјутерски игри, софтвер за компјутерски 

игри обезбеден на CD-a, DVD-а, кертриџи и 

мемориски картички, софтвер за 

компјутерски игри за употреба на мобилни и 

целуларни телефони, превземачки 

програми за компјутерски игри, електронски 

програми за игри, превземачки електронски 

софтвер за игри за употреба на мобилни и 

целуларни телефони и рачни компјутери, 

апликации за компјутерски игри за мобилни 

уреди, и софтвер за компјутерски игри за 

персонални компјутери и домашни конзоли 

за видео игри; наснимени компјутерски 

софтверски програми што содржат играни 

филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; превземачки апликациски 

софтвер и компјутерски апликациски 

софтвер за мобилни, преносни и рачни 

уреди што овозможуваат корисници да 

гледаат и пуштат аудио, видео и 

аудиовизуелна содржина и информации 

поврзани со содржина од областа на 

забава; компјутерски софтвер и 

превземачки апликации за испорачување, 

пристапување, превземање, стриминг, 

пуштање, пребарување, и гледање на 

виртуелна реалност и дигитална содржина; 

компјутерска периферна опрема; празни 

флеш драјвови; превземачки видеа, 

телевизиски програми и играни филмови; 

превземачки мелодии за мобилни 

телефони, преносни и рачни уреди; 

превземачки електронски публикации, 

имено, информативни листи, 

информативни летоци, брошури, новини, 

периодичници, стилски водичи, книги и 

упатства, што содржат информации 

поврзани со аудиовизуелна и 

мултимедијална забавна содржина; аудио 

книги од различни жанрови; магнети; 

додатоци за мобилни, преносни и рачни 

уреди, имено, полначи за батерии, 

слушалки, слушалки за во уво, звучници, 

футроли, заштитни покривки, заштитни 
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покривки за екрани, маски (face plates), 

адаптери, жични и безжични слушачки за во 

уво, микрофони и хендс-фри уреди; 

батерии; калкулатори; подлоги за глувче; 

шлемови; уреди што пловат; цевки за 

нуркање; очила за пливање; маски за 

пливање; очила, имено, очила за вид, 

очила за сонце, очила за читање и футроли 

за истите; 3D очила; картички за подароци, 

имено, магнетно кодирани картички за 

подароци и кодирани електронски картички 

за подароци со чип  

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 

сателитска телевизија; безжично 

емитување; преноси на видео на барање; 

комуникациски услуги, имено, пренос на 

глас, аудио, звук, видео, слики, графики, 

пораки и податоци по пат на 

телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на 

кабелска телевизија, сателитска 

телевизија, телевизиски пренос, и 

електронски пренос на податоци, графика, 

звук и видео; пренос и стриминг на 

програми, аудио и видео содржини, и 

забавни медиумски содржини преку 

глобални компјутерски мрежи и безжични 

комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на 

виртуална реалност и дигитална содржина; 

мобилни медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни 

табли; обезбедување он-лајн соби за 

разговори и форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници во врска со 

играни филмови, телевизиски програми, 

тековни настани, профили, културни, 

политички и прашања за животен стил; 

обезбедување он-лајн соби за разговори за 

социјално вмрежување; обезбедување 

виртуелни соби за разговори воспоставени 

преку текстуални пораки; обезбедување 

онлајн форуми за комуникација од областа 

на аудио, видео и аудиовизуелна содржина; 

комуникации од компјутерски терминали; 

електронски пренос на критики и 

информации за забавни содржини преку 

интернет, мобилни дигитални електронски 

уреди, комуникациски мрежи и безжични 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

пристап на трети лица до мрежна 

инфраструктура за користење во испорака, 

пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

кл. 41  продукција и дистрибуција на 

телевозиски програми и играни филмови; 

продукција и дистрибуција на звучни и 

визуелни записи; услуги за изработка на 

телевизиска програма, обезбедување на 

видео на барање, телевизиски програми и 

играни филмови; обезбедување на 

непревземачки видео содржини, 

телевизиски програми и играни филмови; 

забавни услуги, имено, обезбедување на 

мултимедијални програми; информациски 

услуги за забава; продукција и дистрибуција 

на интерактивни, видео и мобилни игри; 

услуги за забава, имено, обезбедување 

онлајн игри, веб-базирани игри, виртуелно 

реални игри, интерактивни игри, видео игри 

и мобилни игри; софтвер за виртуелно 

реални игри; обезбедување услуги за 

забава преку глобална комуникациска 

мрежа во вид на веб-страни што содржат 

широк спектар на информации за забава од 

општ интерест во врска со играни филмови, 

телевизиски шоу програми, видеа, филмски 

инсерти, фотографии, и други 

мултимедијални материјали; обезбедување 

веб-страна за забавни цели што содржи 

технологија што овозможува корисниците 
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да прикачуваат и споделуваат фотографии, 

видеа, графики, податоци и 

мултимедијална содржина; услуги за 

забава, имено, обезбедување подкасти и 

вебкасти; обезбедување он-лајн 

електронски публикации, што не се 

превземаат; публикација на книги; услуги за 

дистрибуција, снимање, продукција и 

објавување на музика; презентација на 

перформанси во живо; приредување и 

спроведување на изложби поврзани со 

играни филмови и телевизиски филмови; 

услуги за туристички водичи; услуги за 

забавни и тематски паркови  

 

(111)  25434  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1231 (220)  20/12/2016 

(181)  20/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Universal City Studios LLC 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608,, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

UNIVERSAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување телевизија; 

емитување кабелска телевизија; емитување 

сателитска телевизија; безжично 

емитување; преноси на видео на барање; 

комуникациски услуги, имено, пренос на 

глас, аудио, звук, видео, слики, графики, 

пораки и податоци по пат на 

телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, интернет, мрежи за 

информациски услуги и податочни мрежи; 

услуги за пренос, имено, пренос на 

кабелска телевизија, сателитска 

телевизија, телевизиски пренос, и 

електронски пренос на податоци, графика, 

звук и видео; пренос и стриминг на 

програми, аудио и видео содржини, и 

забавни медиумски содржини преку 

глобални компјутерски мрежи и безжични 

комуникациски мрежи; стриминг на 

податоци; стриминг и испорака на 

виртуална реалност и дигитална содржина; 

мобилни медиумски услуги од природата на 

електронски пренос на забавна медиумска 

содржина; вебкастинг услуги; подкастинг 

услуги; услуги за електронски огласни 

табли; обезбедување он-лајн соби за 

разговори и форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници во врска со 

играни филмови, телевизиски програми, 

тековни настани, профили, културни, 

политички и прашања за животен стил; 

обезбедување он-лајн соби за разговори за 

социјално вмрежување; обезбедување 

виртуелни соби за разговори воспоставени 

преку текстуални пораки; обезбедување 

онлајн форуми за комуникација од областа 

на аудио, видео и аудиовизуелна содржина; 

комуникации од компјутерски терминали; 

електронски пренос на критики и 

информации за забавни содржини преку 

интернет, мобилни дигитални електронски 

уреди, комуникациски мрежи и безжични 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

пристап на трети лица до мрежна 

инфраструктура за користење во испорака, 

пренос, кеширање, и стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална содржина  

 

(111)  25431  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1232 (220)  20/12/2016 

(181)  20/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 
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(540)  

 

DRAXXIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати и супстанци, 

имено, антибиотици за добиток и свињи  

 

(111)  25447  (151)  26/01/2018 

(210)  TM  2016/1233 (220)  20/12/2016 

(181)  20/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Земјоделско трговско друштво 

СТОЧАРСТВО АД Богданци 

Маршал Тито бб, Богданци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење, кашкавал, кисела павлака  

 

(111)  25430  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1234 (220)  21/12/2016 

(181)  21/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

FOUR SEASONS 

  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; 

компјутерски програми за играње; 

акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични, за возила; кутии за 

акумулатори; садови за акумулатори; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; акустични [звучни] аларми; 

акуиични спојки; акустични цевки; аларм 

(ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори 

[компјутерски хардвер]; апарати за 

сателитска навигација; компјутерски 

програми за играње; аудиовизуелни 

апарати за настава; барометри; видео 

монитори за бебе; двогледи; електрични 

брави; комлјутсрски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); компјутерски хардвер; копчиња за 

ѕвона; ваги; очила (синџирчиња за очила); 

високо фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; 

мембрани [фотографија]; чад (детектори за 

чад); апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; 

компјутерски тастатури; леќи; одела за 

нуркање; педометри; кутии за акумулатори; 

магнети; магнетофони; математички 

инструмети; микроскопи; модеми; огледала 

[оптика]; оптички дискови; очила за сонце; 
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очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), 

призми [оптика]; радија; радиотелефонски 

прибори; реостати; свирчиња за кучиња; 

сигнални ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; 

телескопи; дигитални знаци; читачи на бар 

кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за 

правење накит; накит насликан со 

специјална техника, клуазоне (накит); 

обетки; полускапоцени камења; приврзоци 

(ситни украси или синџирчиња); прстени 

(накит); синџирчиња (накит); слонова коска 

(накит); сувенири од бакар; талисмани 

(накит); украси (накит); украси од сребро; 

украсни ситници (накит); уметнички дела од 

благородни метали; шпинел (скапоцени 

камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; 

безбол (ракавици за безбол); возила 

играчки; вреќи за удирање; дама(игри); 

даски за сурфање; дрезги (обувки за одење 

по снег); друштвени игри; ѕвончиња за 

новогодишни елки; игри за градење; 

плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за 

игри; скејтборд; слот машини [апарати га 

игри] слот машини и апарати за игри; скии; 

скии (восок за скии); скии за на вода; стрели 

за пикадо; тениски мрежи; тобогани 

(предмети за играње); штитници за нозе 

(спортска опрема); игри со табли; игри*; 

јадици за риби; калеидоскопи; коцки; 

креветчиња за кукли; кукли; куќички за 

кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки 

мамец за риболов); мамки (миризливи 

мамки за лов или риболов); мечиња; појаси 

за пливање; мрежи за вадење на уловена 

риба за спортски риболовци; мрежи за 

спортови; параглајдери; пливачко одело; 

перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени 

капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во 

казино); изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок 

на возила; книги (објавување книги); 

коцкање (играње за пари); лотарии 

(организирање лотарии); ноќни клубови; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; обука (практична обука) 

(демонстрирање); организирање избори на 

убавици; паркови (забавни паркови); 

стидија (филмски студија); продавање 

билети (забава); разонода (забава); 

телевизиски програми (продукција на радио 

и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(111)  25427  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1235 (220)  21/12/2016 

(181)  21/12/2026 

(450)  31/01/2018 
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(732)  Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

BIG FIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; 

компјутерски програми за играње; 

акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични, за возила; кутии за 

акумулатори; садови за акумулатори; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; акустични [звучни] аларми; 

акуиични спојки; акустични цевки; аларм 

(ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори 

[компјутерски хардвер]; апарати за 

сателитска навигација; компјутерски 

програми за играње; аудиовизуелни 

апарати за настава; барометри; видео 

монитори за бебе; двогледи; електрични 

брави; комлјутсрски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); компјутерски хардвер; копчиња за 

ѕвона; ваги; очила (синџирчиња за очила); 

високо фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; 

мембрани [фотографија]; чад (детектори за 

чад); апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; 

компјутерски тастатури; леќи; одела за 

нуркање; педометри; кутии за акумулатори; 

магнети; магнетофони; математички 

инструмети; микроскопи; модеми; огледала 

[оптика]; оптички дискови; очила за сонце; 

очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), 

призми [оптика]; радија; радиотелефонски 

прибори; реостати; свирчиња за кучиња; 

сигнални ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; 

телескопи; дигитални знаци; читачи на бар 

кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за 

правење накит; накит насликан со 

специјална техника, клуазоне (накит); 

обетки; полускапоцени камења; приврзоци 

(ситни украси или синџирчиња); прстени 

(накит); синџирчиња (накит); слонова коска 

(накит); сувенири од бакар; талисмани 

(накит); украси (накит); украси од сребро; 

украсни ситници (накит); уметнички дела од 

благородни метали; шпинел (скапоцени 

камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; 

безбол (ракавици за безбол); возила 

играчки; вреќи за удирање; дама(игри); 

даски за сурфање; дрезги (обувки за одење 

по снег); друштвени игри; ѕвончиња за 

новогодишни елки; игри за градење; 

плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 
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потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за 

игри; скејтборд; слот машини [апарати га 

игри] слот машини и апарати за игри; скии; 

скии (восок за скии); скии за на вода; стрели 

за пикадо; тениски мрежи; тобогани 

(предмети за играње); штитници за нозе 

(спортска опрема); игри со табли; игри*; 

јадици за риби; калеидоскопи; коцки; 

креветчиња за кукли; кукли; куќички за 

кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки 

мамец за риболов); мамки (миризливи 

мамки за лов или риболов); мечиња; појаси 

за пливање; мрежи за вадење на уловена 

риба за спортски риболовци; мрежи за 

спортови; параглајдери; пливачко одело; 

перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени 

капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во 

казино); изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок 

на возила; книги (објавување книги); 

коцкање (играње за пари); лотарии 

(организирање лотарии); ноќни клубови; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; обука (практична обука) 

(демонстрирање); организирање избори на 

убавици; паркови (забавни паркови); 

стидија (филмски студија); продавање 

билети (забава); разонода (забава); 

телевизиски програми (продукција на радио 

и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(111)  25428  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1237 (220)  21/12/2016 

(181)  21/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

 

RED HOT EXTREME 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; 

компјутерски програми за играње; 

акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични, за возила; кутии за 

акумулатори; садови за акумулатори; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; акустични [звучни] аларми; 

акуиични спојки; акустични цевки; аларм 

(ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори 

[компјутерски хардвер]; апарати за 

сателитска навигација; компјутерски 

програми за играње; аудиовизуелни 

апарати за настава; барометри; видео 

монитори за бебе; двогледи; електрични 
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брави; комлјутсрски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); компјутерски хардвер; копчиња за 

ѕвона; ваги; очила (синџирчиња за очила); 

високо фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; 

мембрани [фотографија]; чад (детектори за 

чад); апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за батерии; 

акустични [звучни] аларми; количество 

(мерни инструменти за количество); 

калориметри; навлаки за очила; 

компјутерски тастатури; леќи; одела за 

нуркање; педометри; кутии за акумулатори; 

магнети; магнетофони; математички 

инструмети; микроскопи; модеми; огледала 

[оптика]; оптички дискови; очила за сонце; 

очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), 

призми [оптика]; радија; радиотелефонски 

прибори; реостати; свирчиња за кучиња; 

сигнални ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; 

телескопи; дигитални знаци; читачи на бар 

кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи за 

накит; игли (накит); кутии за накит; накит; 

накит (кутии за накит); монистри за 

правење накит; накит насликан со 

специјална техника, клуазоне (накит); 

обетки; полускапоцени камења; приврзоци 

(ситни украси или синџирчиња); прстени 

(накит); синџирчиња (накит); слонова коска 

(накит); сувенири од бакар; талисмани 

(накит); украси (накит); украси од сребро; 

украсни ситници (накит); уметнички дела од 

благородни метали; шпинел (скапоцени 

камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати за 

коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; 

безбол (ракавици за безбол); возила 

играчки; вреќи за удирање; дама(игри); 

даски за сурфање; дрезги (обувки за одење 

по снег); друштвени игри; ѕвончиња за 

новогодишни елки; игри за градење; 

плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици за 

безбол; ракавици за голф; ракавици за 

игри; скејтборд; слот машини [апарати га 

игри] слот машини и апарати за игри; скии; 

скии (восок за скии); скии за на вода; стрели 

за пикадо; тениски мрежи; тобогани 

(предмети за играње); штитници за нозе 

(спортска опрема); игри со табли; игри*; 

јадици за риби; калеидоскопи; коцки; 

креветчиња за кукли; кукли; куќички за 

кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки 

мамец за риболов); мамки (миризливи 

мамки за лов или риболов); мечиња; појаси 

за пливање; мрежи за вадење на уловена 

риба за спортски риболовци; мрежи за 

спортови; параглајдери; пливачко одело; 

перничиња за билјардски маси; 

планинарски појаси; сноуборд; хартиени 

капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; казино 

(коцкање) (обезбедување опрема во 

казино); изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување спортска опрема со исклучок 

на возила; книги (објавување книги); 

коцкање (играње за пари); лотарии 

(организирање лотарии); ноќни клубови; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; обука (практична обука) 

(демонстрирање); организирање избори на 
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убавици; паркови (забавни паркови); 

стидија (филмски студија); продавање 

билети (забава); разонода (забава); 

телевизиски програми (продукција на радио 

и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; услуги на здравствени клубови; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн 

од една информатичка мрежа; услуги на 

кампови за летување (забава); услуги на 

клубови (забава и образование); услуги на 

компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(111)  25424  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2016/1240 (220)  21/12/2016 

(181)  21/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

SYNULOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни препарати, имено 

антибиотици за мали животни  

 

(111)  25450  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2016/1256 (220)  27/12/2016 

(181)  27/12/2026 

(450)  31/01/2018 

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, 

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела, темно сина, сина, 

зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање 

на усна шуплина  

 

(111)  25451  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/1 (220)  03/01/2017 

(181)  03/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 
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ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината 

и ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 44  медицински услуги; фармацевтски 

услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега 

и нега на убавината на луѓето или 

животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и 

шумарството  

 

(111)  25442  (151)  26/01/2018 

(210)  TM  2017/10 (220)  03/01/2017 

(181)  03/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА 

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 

расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за 

животни; марамчиња натопени со 

козметички лосиони за домашни миленици; 

средства за отстранување на дамки од 

домашни миленици; средства за 

отстранување на мириси на домашните 

миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 

средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за 
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домашни миленици; препарати за 

неутрализирање на мирис; средства за 

уништување на штетници; биоциди и 

биоцидни препарати; акарициди и 

акарицидни препарати; инсектициди и 

средства за одбивање на инсекти; 

антипаразитски околувратници за животни; 

антипаразитски и препарати за одбивање 

во форма на прав, спреј, шампон, лосион, 

спот-он препарати или додатоци на 

исхраната за животни; средства за 

одбивање на животни; средства за 

привлекување на животни; препарати за 

спречување на формирање на алги во вода 

и препарати за отстранување на алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни 

миленици; куќарки за кучиња; дрвени 

кафези; гребалки за мачки; кутии за чување 

на домашни миленици; преносници за 

транспорт на домашни миленици 

(транспортери); дрвени куќички; вратички за 

кучиња и мачки од неметални материјали; 

куќички за птици; гнезда за птици; маси за 

дотерување на домашни миленици; мебел 

за внатрешни аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за 

аквариуми; капаци за аквариуми; садови за 

храна за животни; чинии и поилки за 

домашни миленици; справи за 

распрскување и справи за наводнување; 

преносен диспанзер за вода за домашни 

миленици; хранилки и поилки за птици; 

кафези за птици; кади за бањање на птици; 

пречки за кафези; садови и кутии за песок 

за мачки и други домашни миленици; 

лопатки за собирање и отстранување на 

изметот на домашните миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; 

елеци за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и 

шумарски производи и жита, кои не се 

опфатени во другите класи; живи животни, 

особено домашни миленици, аквариумски 

риби и корали; свежо овошје и зеленчук, 

компир и од него подготвени немедицински 

додатоци на исхраната за животни; 

семиња; природни растенија и цвеќиња; 

алги и морски треви за исхрана на животни; 

жита за исхрана за животни; сточна храна 

за животни и храна за домашни миленици, 

особено храна за кучиња, мачки, птици, 

глодари, творови, желки и риби; бисквити и 

слатки за домашни миленици; џвакалки за 

јадење, варливи коски и плочки за џвакање 

за домашни миленици; целосни и 

дополнителни мешавини од сточна храна; 

диететска сточна храна; додатоци на 

исхраната за животни за немедицински 

цели; коски од сипа; слад; пијалаци за 

домашни миленици; сено; млеко, млеко во 

прав и заменско млеко за животни; 

санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички 

и садови за тоалет за домашни миленици и 

домашни животни, вклучувајќи подлоги од 

слама, сено, дрвени струготини, кори од 

дрва, листови од пченка, од хартија, од 

глина, од песок и од синтетички материјали; 

шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба 

преку интернет, преку пошта, преку 

каталози и други средства за комуникација: 

за земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, 
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диететска сточна храна, слад, слатки и 

џвакалки за јадење за домачни миленици; 

производи за домашни миленици и 

домашни животни, особено легла за 

животни, кафези за домашни миленици, 

лежаи, кошници и прекривки за животни, 

ланчиња, поводници, седларски производи, 

играчки за животни, садови и кутии за 

хигиенски песок за домашни миленици 

(садови за тоалет), преносници за 

транспорт на домашни миленици 

(транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување 

и препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање 

и третирање на аквариумска вода; 

препарати за уништување на штетници; 

трговија на големо и мало со ветеринарни 

производи и препарати, ветеринарни 

инструменти, фармацевтски и хигиенски 

препарати и медицински производи; 

давање на комерцијални совети и 

информации на потрошувачите; услуги за 

управување со продажба на производи за 

животни и ветеринарни производи; 

презентација на стоки преку средствата за 

комуникација во малопродажни цели; 

давање на онлајн услуги, групирање на 

понуди и пристап кон производи и услуги на 

други онлајн продавачи на интернет; услуги 

за маркетинг и презентација на стока на 

продажно место; рекламирање, 

вклучително и онлајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; бизнис менаџмент, 

бизнис администрација, канцелариски 

услуги, продажна промоција, рекламирање, 

презентација на стоки, дистрибуција на 

примероци  

кл. 40  услуги за изработка и составување 

по нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на 

кучиња; школа за дресирање на животни; 

приредби со животни; изложби на животни; 

изложување на животни; организирање на 

приредби со животни и изложби на 

животни, особено изложби на кучиња, 

мачки, птици, мали животни, аквариумски 

риби и акваристика, тераристика, коњи; 

трки со кучиња и нивна организација; 

изнајмување на животни за рекреативни 

цели; обука за дресура на животни и 

постапување со кучиња; обука за 

потстрижување и козметички уредување на 

животни; издавање на материјали кои се 

однесуваат на животните преку печатени 

или електронски медиуми; продукција на 

радио, телевизиски или интернет програми 

поврзани со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и 

чување на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 

услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги 

за животни, вклучувајќи ветеринарни 

услуги, болници за животни и болнички 

услуги за домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(111)  25441  (151)  27/12/2017 

(210)  TM  2017/13 (220)  04/01/2017 

(181)  04/01/2027 
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(450)  31/01/2018 

(300)  015725633  05/08/2016  EM 

(732)  SIG Technology AG 

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am 

Rheinfall, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

combiGo  

 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 20  елементи за затворање и отворање 

на пакување за храна и пијалоци; елементи 

за затворање и отварање на кутии и 

пакувања од хартија, тврда хартија или 

картон, сите горенаведени стоки вклучени 

во класа 20  

 

(111)  25457  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/29 (220)  13/01/2017 

(181)  13/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за производство,трговија 

и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  портокалова, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни метеријали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; железарија за прозорци 

и врати; метални цевки; метални врати, 

прозорци, ролетни, комарници, гаражни 

врати, тенди и нивни делови; метални 

рамки за прозорци и нивни делови; каси; 

сефови; производи од обичен метал што не 

се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од 

метал; неметални врати, прозорци, 

ролетни, комарници, гаражни врати, тенди  

кл. 37  градежни конструкции; градење 

згради, куќи и други градби од траен или 

времен карактер; надгледување на 

градежни проекти; услуги на изнајмување 

алати или градежни материјали; поправки; 

реставрација на згради, куќи и други градби 

од траен или времен карактер; 

реставрација на врати, прозорци, ролетни, 

комарници, засенувачи, гаражни врати, 

тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска 

столарија, стаклени фасади; услуги на 

одржување за зачувување на објектите во 

нивна првобитна состојба; инсталациски 

услуги; инсталација, монтирање и 

демонтирање на врати, прозорци, ролетни, 

комарници, засенувачи, гаражни врати, 

тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска 

столарија, стаклени фасади  

 

(111)  25458  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/30 (220)  13/01/2017 

(181)  13/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

РОЛОТЕХ ДОО Чучер Сандево 

ул.20 бр. 214, Бразда, Чучер Сандево, 

1000 Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат 

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  портокалова, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; железарија за прозорци 

и врати; метални цевки; метални врати, 

прозорци, ролетни, комарници, гаражни 

врати, тенди и нивни делови; метални 

рамки за прозорци и нивни делови; каси; 

сефови; производи од обичен метал што не 

се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции, споменици што не се од 

метал; неметални врати, прозорци, 

ролетни, комарници, гаражни врати, тенди  

кл. 37  градежни конструкции; градење 

згради, куќи и други градби од траен или 

времен карактер; надгледување на 

градежни проекти; услуги на изнајмување 

алати или градежни материјали; поправки; 

реставрација на згради, куќи и други градби 

од траен или времен карактер; 

реставрација на врати, прозорци, ролетни, 

комарници, засенувачи, гаражни врати, 

тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска 

столарија, стаклени фасади; услуги на 

одржување за зачувување на објектите во 

нивна првобитна состојба; инсталациски 

услуги; инсталација, монтирање и 

демонтирање на врати, прозорци, ролетни, 

комарници, засенувачи, гаражни врати, 

тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска 

столарија, стаклени фасади  

 

(111)  25452  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/32 (220)  16/01/2017 

(181)  16/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 99/2-10, 

Скопје, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка 

лам. Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување, 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери,  

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  25453  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/34 (220)  17/01/2017 

(181)  17/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EVENITY 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски препарати што се користат 

во третманот на остеопороза, коскени 

нарушувања, коскени заболувања, скелетни 

нарушувања и скелетни заболувања; 

фармацевтски препарати што се користат 

за зголемување на густината на коските, 

формирањето на коските и растот на 

коските  

 

(111)  25454  (151)  24/01/2018 

(210)  TM  2017/35 (220)  17/01/2017 

(181)  17/01/2027 

(450)  31/01/2018 

(300)  87/108,839  19/07/2016  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта и сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски препарати што се користат 

во третманот на остеопороза, коскени 

нарушувања, коскени заболувања, скелетни 

нарушувања и скелетни 

заболувања;фармацевтски препарати што 

се користат за зголемување на густината на 

коските, формирањето на коските и растот 

на коските  
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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) 

1 TM 2017/1204 

1 TM 2017/1233 

1 TM 2017/1234 

3 TM 2011/1205 

3 TM 2017/0106 

3 TM 2017/0107 

3 TM 2017/0970 

3 TM 2017/1052 

3 TM 2017/1054 

3 TM 2017/1055 

3 TM 2017/1071 

3 TM 2017/1078 

3 TM 2017/1204 

4 TM 2017/1121 

5 TM 2011/1205 

5 TM 2017/0970 

5 TM 2017/0973 

5 TM 2017/0974 

5 TM 2017/0975 

5 TM 2017/0976 

5 TM 2017/0977 

5 TM 2017/0978 

5 TM 2017/1052 

5 TM 2017/1053 

5 TM 2017/1054 

5 TM 2017/1055 

5 TM 2017/1098 

5 TM 2017/1120 

5 TM 2017/1125 

5 TM 2017/1132 

5 TM 2017/1133 

5 TM 2017/1134 

5 TM 2017/1135 

5 TM 2017/1146 

5 TM 2017/1147 

5 TM 2017/1153 

5 TM 2017/1222 

5 TM 2017/1223 

5 TM 2017/1232 

5 TM 2017/1233 

5 TM 2017/1234 

7 TM 2017/1151 

7 TM 2017/1224 

8 TM 2017/1083 

8 TM 2017/1093 

8 TM 2017/1151 

9 TM 2017/0825 

9 TM 2017/1136 

9 TM 2017/1151 

9 TM 2017/1206 

10 TM 2017/1059 

10 TM 2017/1073 

10 TM 2017/1151 

11 TM 2017/1136 

11 TM 2017/1151 

12 TM 2017/1127 

12 TM 2017/1151 

12 TM 2017/1236 

16 TM 2015/0560 

16 TM 2015/0561 

16 TM 2017/0901 

16 TM 2017/1006 

16 TM 2017/1007 

16 TM 2017/1052 

16 TM 2017/1053 

16 TM 2017/1054 

16 TM 2017/1055 

16 TM 2017/1116 

16 TM 2017/1117 

16 TM 2017/1118 

16 TM 2017/1119 

18 TM 2017/0696 

18 TM 2017/0697 

18 TM 2017/1116 

18 TM 2017/1117 

18 TM 2017/1118 

18 TM 2017/1119 

18 TM 2017/1225 

18 TM 2017/1226 

20 TM 2017/1057 

21 TM 2017/1054 

21 TM 2017/1136 

24 TM 2017/1052 

24 TM 2017/1053 

24 TM 2017/1055 

24 TM 2017/1057 

24 TM 2017/1116 

24 TM 2017/1117 

24 TM 2017/1118 

24 TM 2017/1119 

25 TM 2015/0560 

25 TM 2015/0561 

25 TM 2017/0696 

25 TM 2017/0697 

25 TM 2017/0758 

25 TM 2017/1053 

25 TM 2017/1059 

25 TM 2017/1067 

25 TM 2017/1068 

25 TM 2017/1070 

25 TM 2017/1073 

25 TM 2017/1091 

25 TM 2017/1116 

25 TM 2017/1117 

25 TM 2017/1118 

25 TM 2017/1119 

25 TM 2017/1215 

25 TM 2017/1225 

25 TM 2017/1226 

26 TM 2017/1215 

28 TM 2017/0696 

28 TM 2017/0697 

28 TM 2017/1056 

29 TM 2017/0969 

29 TM 2017/0984 

29 TM 2017/1080 

29 TM 2017/1081 

29 TM 2017/1097 

29 TM 2017/1205 

29 TM 2017/1207 

30 TM 2016/0862 

30 TM 2017/0969 

30 TM 2017/1080 

30 TM 2017/1081 

30 TM 2017/1082 

30 TM 2017/1108 

31 TM 2017/1233 

31 TM 2017/1234 

32 TM 2017/0740 

32 TM 2017/0741 

32 TM 2017/0742 

32 TM 2017/0743 

32 TM 2017/1141 

33 TM 2017/1126 

33 TM 2017/1141 

33 TM 2017/1211 

34 TM 2017/0979 

34 TM 2017/0980 

34 TM 2017/1072 

34 TM 2017/1099 

34 TM 2017/1100 

34 TM 2017/1142 

34 TM 2017/1143 

34 TM 2017/1145 

34 TM 2017/1154 

35 TM 2011/1205 

35 TM 2015/0560 

35 TM 2015/0561 

35 TM 2016/1238 

35 TM 2016/1239 

35 TM 2016/1267 
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35 TM 2017/0543 

35 TM 2017/0544 

35 TM 2017/0545 

35 TM 2017/0546 

35 TM 2017/0547 

35 TM 2017/0548 

35 TM 2017/0549 

35 TM 2017/0550 

35 TM 2017/0551 

35 TM 2017/0552 

35 TM 2017/0553 

35 TM 2017/0635 

35 TM 2017/0696 

35 TM 2017/0697 

35 TM 2017/0758 

35 TM 2017/0818 

35 TM 2017/0825 

35 TM 2017/0901 

35 TM 2017/0965 

35 TM 2017/0966 

35 TM 2017/1001 

35 TM 2017/1006 

35 TM 2017/1007 

35 TM 2017/1051 

35 TM 2017/1067 

35 TM 2017/1068 

35 TM 2017/1070 

35 TM 2017/1079 

35 TM 2017/1082 

35 TM 2017/1086 

35 TM 2017/1087 

35 TM 2017/1091 

35 TM 2017/1094 

35 TM 2017/1101 

35 TM 2017/1116 

35 TM 2017/1117 

35 TM 2017/1118 

35 TM 2017/1119 

35 TM 2017/1121 

35 TM 2017/1122 

35 TM 2017/1126 

35 TM 2017/1130 

35 TM 2017/1141 

35 TM 2017/1154 

35 TM 2017/1204 

35 TM 2017/1205 

35 TM 2017/1211 

35 TM 2017/1214 

35 TM 2017/1215 

35 TM 2017/1225 

35 TM 2017/1226 

36 TM 2015/0560 

36 TM 2015/0561 

36 TM 2017/0965 

36 TM 2017/0966 

36 TM 2017/1001 

36 TM 2017/1046 

36 TM 2017/1047 

36 TM 2017/1048 

36 TM 2017/1074 

36 TM 2017/1075 

36 TM 2017/1076 

36 TM 2017/1077 

36 TM 2017/1122 

37 TM 2017/0818 

37 TM 2017/0965 

37 TM 2017/0966 

38 TM 2017/1101 

38 TM 2017/1127 

38 TM 2017/1130 

39 TM 2017/0739 

39 TM 2017/0740 

39 TM 2017/0741 

39 TM 2017/0742 

39 TM 2017/0743 

39 TM 2017/0818 

39 TM 2017/0825 

39 TM 2017/0901 

39 TM 2017/0965 

39 TM 2017/0966 

39 TM 2017/1067 

39 TM 2017/1068 

39 TM 2017/1070 

39 TM 2017/1086 

39 TM 2017/1126 

39 TM 2017/1211 

40 TM 2016/1238 

40 TM 2016/1239 

40 TM 2017/0740 

40 TM 2017/0741 

40 TM 2017/0742 

40 TM 2017/0743 

41 TM 2017/0507 

41 TM 2017/0965 

41 TM 2017/0966 

41 TM 2017/1006 

41 TM 2017/1007 

41 TM 2017/1079 

41 TM 2017/1087 

41 TM 2017/1091 

41 TM 2017/1095 

41 TM 2017/1101 

41 TM 2017/1122 

41 TM 2017/1137 

41 TM 2017/1156 

41 TM 2017/1206 

41 TM 2017/1214 

42 TM 2017/1074 

42 TM 2017/1075 

42 TM 2017/1076 

42 TM 2017/1077 

42 TM 2017/1101 

42 TM 2017/1127 

42 TM 2017/1149 

43 TM 2016/1238 

43 TM 2016/1239 

43 TM 2017/0969 

43 TM 2017/0984 

43 TM 2017/1214 

45 TM 2015/0560 

45 TM 2015/0561 

45 TM 2017/0965 

45 TM 2017/0966 

45 TM 2017/1086 

45 TM 2017/1087 

45 TM 2017/1130 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

ADOL sh.p.k. 25419 MK/T/ 2016/1215 

ADOL sh.p.k. 25420 MK/T/ 2016/1216 

All Star C.V. 25364 MK/T/ 2015/921 

All Star C.V. 25370 MK/T/ 2015/922 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 25393 MK/T/ 2016/518 

Amgen Inc. (Delaware corporation) 25453 MK/T/ 2017/34 

Amgen Inc. (Delaware corporation) 25454 MK/T/ 2017/35 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 25421 MK/T/ 2016/1212 

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation) 25405 MK/T/ 2016/1171 

Bristol-Myers Squibb Company, (а Delaware Corporation) 25369 MK/T/ 2016/181 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation 25365 MK/T/ 2016/897 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation 25450 MK/T/ 2016/1256 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Company 25363 MK/T/ 2015/502 

CORPORACION HABANOS, S.A. 25406 MK/T/ 2016/1163 

CORPORACION HABANOS, S.A. 25407 MK/T/ 2016/1164 

CORPORACION HABANOS, S.A. 25408 MK/T/ 2016/1165 

CORPORACION HABANOS, S.A. 25409 MK/T/ 2016/1166 

CORPORACION HABANOS, S.A. 25410 MK/T/ 2016/1168 

Daimler AG 25368 MK/T/ 2016/238 

Deva Holding A.S. 25392 MK/T/ 2016/530 

Dunhill Tobacco of London Limited 25390 MK/T/ 2015/325 

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) 25412 MK/T/ 2016/1169 

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) 25411 MK/T/ 2016/1170 

Gullane (Thomas) Limited 25399 MK/T/ 2016/1180 

Hyundai Motor Company 25396 MK/T/ 2016/1173 

L&M Sarl 25422 MK/T/ 2016/1218 

Mattel, Inc. 25400 MK/T/ 2016/1174 

Mattel, Inc. 25401 MK/T/ 2016/1175 

Mattel, Inc. 25402 MK/T/ 2016/1176 

Mattel, Inc. 25398 MK/T/ 2016/1177 

Mattel, Inc. 25397 MK/T/ 2016/1178 

MEDOCHEMIE Ltd. 25389 MK/T/ 2015/951 

NBCUniversal Media, LLC 25436 MK/T/ 2016/1229 

NBCUniversal Media, LLC 25435 MK/T/ 2016/1230 

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU Nauchno 

proizvodstvennoe predpriyatie "BIONOKS" 

25443 MK/T/ 2015/453 

Pfizer Inc. 25374 MK/T/ 2016/871 

PLIVA Hrvatska d.o.o. 25444 MK/T/ 2016/919 

SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA 

d.d. Osijek  

25386 MK/T/ 2003/976 
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Shell Brands International AG 25394 MK/T/ 2016/1184 

SIG Technology AG 25441 MK/T/ 2017/13 

The Coca-Cola Company 25384 MK/T/ 2011/1377 

The Coca-Cola Company 25385 MK/T/ 2011/1388 

Unilever N.V. 25372 MK/T/ 2015/969 

UNION Sh.p.k. 25383 MK/T/ 2016/699 

Universal City Studios LLC 25434 MK/T/ 2016/1231 

Western Digital Technologies, Inc. 25403 MK/T/ 2016/1181 

Zoetis Services LLC 25431 MK/T/ 2016/1232 

Zoetis Services LLC 25424 MK/T/ 2016/1240 

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје  25367 MK/T/ 2016/159 

Владимир Лазаревик 25433 MK/T/ 2011/150 

Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје 25449 MK/T/ 2013/891 

Дарко Стојоски 25423 MK/T/ 2016/1221 

ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ 25378 MK/T/ 2015/129 

Друштво за консалтинг услуги ПРАЕЛЕГАЛ МЕЃУНАРОДЕН 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје 

25426 MK/T/ 2016/1219 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

25429 MK/T/ 2016/1217 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

25430 MK/T/ 2016/1234 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

25427 MK/T/ 2016/1235 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 

25428 MK/T/ 2016/1237 

Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје 

25388 MK/T/ 2012/1289 

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО 

Струмица 

25379 MK/T/ 2016/36 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25413 MK/T/ 2016/1190 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25414 MK/T/ 2016/1191 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25415 MK/T/ 2016/1192 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25416 MK/T/ 2016/1193 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25417 MK/T/ 2016/1197 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25418 MK/T/ 2016/1199 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25439 MK/T/ 2016/1201 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25438 MK/T/ 2016/1202 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 

25437 MK/T/ 2016/1211 
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Друштво за производство, трговија и услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН 

ДОО увоз-извоз Скопје 

25375 MK/T/ 2016/844 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

25440 MK/T/ 2015/668 

Друштво за производство, трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје 25371 MK/T/ 2016/141 

Друштво за производство, трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ 

Скопје 

25457 MK/T/ 2017/29 

Друштво за производство, трговија, угостителство услуги и транспорт 

СУПЕР ФООД ДООЕЛ експорт-импорт Карпош Скопје 

25446 MK/T/ 2016/481 

Друштво за трговија и услуги  МАК-ФИТ Хава 2 Холдинг и др. ДОО 

експорт-импорт Скопје 

25387 MK/T/ 2005/357 

Друштво за трговија и услуги РОЛОТЕХ ДОО Чучер Сандево 25458 MK/T/ 2017/30 

Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 25452 MK/T/ 2017/32 

Друштво за услуги ИНСКЕЈЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 25432 MK/T/ 2016/1214 

Земјоделско трговско друштво СТОЧАРСТВО АД Богданци 25447 MK/T/ 2016/1233 

Изрботка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје 25395 MK/T/ 2016/1186 

Јовановиќ Небојша 25455 MK/T/ 2016/978 

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз 25448 MK/T/ 2008/1340 

Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 25373 MK/T/ 2015/927 

МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 25404 MK/T/ 2016/1185 

Михајлоски Александар 25456 MK/T/ 2016/803 

МЛ-Гари ДОО Скопје 25382 MK/T/ 2015/847 

МЛ-Гари ДОО Скопје 25380 MK/T/ 2015/848 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 25442 MK/T/ 2017/10 

ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ 25377 MK/T/ 2014/205 

ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ  25445 MK/T/ 2016/857 

САВЕСКИ А ДООЕЛ Охрид 25381 MK/T/ 2015/862 

Трговско Друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО 

Скопје 

25391 MK/T/ 2016/537 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25376 MK/T/ 2016/913 

Филозофско друштво Македонија  25366 MK/T/ 2016/879 

Финансиско друштво ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ 

Скопје 

25425 MK/T/ 2016/1213 

ФИТОФАРМ 25451 MK/T/ 2017/1 
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ПРОМЕНИ 

 

(111) 1436 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 1331 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 6242 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 6242 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI 

 

(111) 9102 

(732) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

 

(111) 13010 

(732) "ROUST INCORPORATED" (Closed 

joint-stock company with 100 per cent 

foreign investments) 

Litera A., 52, Pulkovskoe sh., p. Shushary, 

196140, Saint-Petersburg, RU 

 

(111) 12979 

(732) Globe International Nominess Pty 

Ltd 

1 Fennell Street, PORT MELBOURNE, 

VICTORIA 3207, AU 

 

(111) 13286 

(732) Seven For All Mankind, LLC 

4440 East 26th Street, Vernon, CA 90058, 

US 

 

(111) 13287 

(732) Seven For All Mankind, LLC 

4440 East 26th Street, Vernon, CA 90058, 

US 

 

(111) 13288 

(732) Seven For All Mankind, LLC 

4440 East 26th Street, Vernon, CA 90058, 

US 

 

(111) 13289 

(732) Seven For All Mankind, LLC 

4440 East 26th Street, Vernon, CA 90058, 

US 

 

(111) 21597 

(732) Трговско друштво за промет и 

услуги Ст.Џорџ ДООЕЛ експорт-импорт 

ул. Даме Груев бр. 16-2/3, Скопје, MK 

 

(111) 25233 

(732) John Masters Organics, Inc 

575 Market Street, Suite 800, San 

Francisco, CA 94105, US 
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ПРЕНОС 

 

(111) 498 

(732) Concordia Laboratories Inc 

Canewood Business Centre, 5 Canewood 

Industrial Park, St. Michael, Barbados, 

BB11005, BB 

 

(111) 755 

(732) ABC DETERJAN SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Ruzgarlibahce Mahallesi, Cumhuriyet 

Caddesi, Gulsan Plaza, No:22, K.4, 

Kavacik 34829 Beykoz, Istanbul, TR 

 

(111) 5287 

(732) Nortek Global HVAC (UK) Limited 

10 Norwich Street, London EC4A 1BD, GB 

 

(111) 2066 

(732) Fater S.p.A. 

Via Alessandro Volta 10, 65129 Pescara, IT 

 

(111) 2497 

(732) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, 

LTD 

1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 

141-6025, JP 

 

(111) 8109 

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. 

Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, 

HR 

 

(111) 8440 

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, 

d.d. 

Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, 

HR 

 

(111) 9102 

(732) Zoetis Services LLC 

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 

07932, US 

 

(111) 9222 

(732) Zoetis Services LLC 

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 

07932, US 

 

(111) 14711 

(732) Fater S.p.A. 

Via Alessandro Volta 10, 65129 Pescara, IT 

 

(111) 15378 

(732) Fater S.p.A. 

Via Alessandro Volta 10, 65129 Pescara, IT 

 

(111) 21029 

(732) Друштво за трговија услуги и 

производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 

ул. 11 Октомври бб локал 326, 1000, 

Скопје, MK 

 

 

 



 

 

176 | С т р а н а   Р е ш е н и ј а  н а  т р г о в с к и  м а р к и  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр. 1/2018 

ИСТЕКУВАЊА 

(111) 7314 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/12/2016 

 

ОБНОВУВАЊА 

 

 (111) 7196     (186)  10/09/2003 

 (111) 1436     (186)  21/04/2026 

 (111) 1331     (186)  10/10/2025 

 (111) 6464     (186)  13/06/2025 

 (111) 6061     (186)  16/06/2025 

 (111) 6242     (186)  16/06/2025 

 (111) 6835     (186)  17/07/2025 

 (111) 6282     (186)  25/07/2025 

 (111) 6530     (186)  07/08/2025 

 (111) 6652     (186)  01/09/2025 

 (111) 6642     (186)  01/09/2025 

 (111) 6657     (186)  01/09/2015 

 (111) 6658     (186)  01/09/2025 

 (111) 6659     (186)  01/09/2025 

 (111) 6719     (186)  13/09/2025 

 (111) 6662     (186)  28/09/2025 

 (111) 6663     (186)  28/09/2025 

 (111) 6491     (186)  27/10/2025 

 (111) 6749     (186)  21/11/2025 

 (111) 6958     (186)  20/12/2025 

 (111) 4677     (186)  20/11/2025 

 (111) 4809     (186)  05/08/2025 

 (111) 6880     (186)  22/04/2026 

 (111) 7314     (186)  11/12/2016 

 (111) 13806     (186)  18/10/2024 

 (111) 10998     (186)  21/10/2024 

 (111) 10727     (186)  21/10/2024 

 (111) 14205     (186)  09/02/2025 

 (111) 12827     (186)  10/05/2025 

 (111) 13356     (186)  24/06/2025 

 (111) 12666     (186)  27/06/2025 

 (111) 13097     (186)  28/06/2025 

 (111) 12998     (186)  13/07/2025 

 (111) 13010     (186)  25/07/2025 

 (111) 12979     (186)  25/07/2025 

 (111) 12982     (186)  29/07/2025 

 (111) 13082     (186)  04/08/2025 

 (111) 12946     (186)  26/08/2025 

 (111) 12947     (186)  26/08/2025 

 (111) 12983     (186)  30/08/2025 

 (111) 12984     (186)  30/08/2025 

 (111) 13012     (186)  07/09/2025 

 (111) 13040     (186)  07/09/2015 

 (111) 13038     (186)  07/09/2025 

 (111) 13037     (186)  07/09/2025 

 (111) 13036     (186)  07/09/2025 

 (111) 13015     (186)  14/09/2025 

 (111) 13279     (186)  19/09/2025 

 (111) 13280     (186)  14/09/2025 

 (111) 13286     (186)  29/09/2025 

 (111) 13287     (186)  29/09/2025 

 (111) 13288     (186)  29/09/2025 

 (111) 13289     (186)  29/09/2025 

 (111) 13234     (186)  11/11/2025 

 (111) 13233     (186)  11/11/2025 

 (111) 13205     (186)  18/11/2025 

 (111) 13204     (186)  18/11/2025 

 (111) 13203     (186)  18/11/2025 

 (111) 13202     (186)  18/11/2025 

 (111) 13190     (186)  18/11/2025 
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 (111) 13189     (186)  18/11/2025 

 (111) 13191     (186)  18/11/2025 

 (111) 13206     (186)  18/11/2025 

 (111) 13192     (186)  18/11/2025 

 (111) 13199     (186)  18/11/2025 

 (111) 13225     (186)  18/11/2025 

 (111) 13212     (186)  18/11/2025 

 (111) 13211     (186)  18/11/2025 

 (111) 14430     (186)  18/11/2025 

 (111) 13210     (186)  18/11/2025 

 (111) 13209     (186)  18/11/2025 

 (111) 13215     (186)  18/11/2025 

 (111) 13214     (186)  18/11/2025 

 (111) 13213     (186)  18/11/2025 

 (111) 13232     (186)  24/11/2025 

 (111) 13231     (186)  24/11/2025 

 (111) 13173     (186)  25/11/2025 

 (111) 13157     (186)  30/11/2025 

 (111) 13517     (186)  26/12/2025 

 (111) 13490     (186)  26/12/2025 

 (111) 13459     (186)  27/12/2025 

 (111) 13460     (186)  27/12/2025 

 (111) 13375     (186)  06/01/2026 

 (111) 13362     (186)  10/01/2026 

 (111) 14343     (186)  11/01/2026 

 (111) 13368     (186)  13/01/2026 

 (111) 13477     (186)  25/01/2026 

 (111) 13426     (186)  07/02/2026 

 (111) 13841     (186)  13/03/2026 

 (111) 13836     (186)  13/03/2026 

 (111) 13838     (186)  13/03/2026 

 (111) 12636     (186)  14/03/2026 

 (111) 14135     (186)  03/08/2026 

 (111) 14333     (186)  23/11/2026 

 (111) 14332     (186)  23/11/2026 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за 
идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2017/11  (45) 31/01/2018 

(22) 22/06/2017    

(72) Љупчо Стефановски 

(73) Трговско друштво за производство, електроника, автоматика и информатика 

ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје 

ул. Огњен Прица бр. 41А, MK 

(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ  

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2 

(51) 20-01 

(54) Автоматски наплатен терминал  
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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) 

20-01 MK/I/ 2017/11 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Трговско друштво за производство, електроника, автоматика и информатика ЕЛЕКТРО 
СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/I/ 2017/11 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 809  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/37 (22) 25/06/2012    

(18) 25/06/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "КАМИН" 
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(11) 810  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/38 (22) 25/06/2012    

(18) 25/06/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР"  
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(11) 811  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/39 (22) 25/06/2012    

(18) 25/06/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР" 
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(11) 812  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/40 (22) 25/06/2012    

(18) 25/06/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72)  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "КАМИН" 
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(11) 813  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/41 (22) 25/06/2012    

(18) 25/06/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски  

бул. Македонски Просветители бр. 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54) "БОЈЛЕР" 
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(11) 814  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/54 (22) 22/08/2012    

(18) 22/08/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД ЕВЕРГРИН енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски  

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54)  "КАМИН" 
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(11) 815  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2012/55 (22) 06/09/2012    

(18) 06/09/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) ТД Евергрин енерџи доо Охрид 

ул.Дејан Војвода 83 Охрид, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо. Кичеец и Новаковски  

Бул."Македонски Просветители" 8, Охрид 

(51) 23-03 

(54)  "БОЈЛЕР"  
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(11) 807  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2013/16 (22) 27/06/2013    

(18) 27/06/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Дејан Панделески (бул. “Кочо Рацин“ бр 97, 1000 Скопје) 

(73) Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје 

Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 

 

 

 

    



 

 

190 | С т р а н а   Р е ш е н и ј а  н а  и н д у с т р и с к и  д и з а ј н  

 

31 Јануари  2018 Гласник Бр. 1/2018 

(11) 808  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2013/28 (22) 05/11/2013    

(18) 05/11/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(73) Дашмир Халили 

с. Порој - Тетово, MK 

(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ  

ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ 

(51) 25-01 

(54) ДИСТАНЦЕР - ЛАЈСНА 
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(11) 820  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2013/34 (22) 16/12/2013    

(18) 16/12/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Ѓорѓи Јуруковски (Климент Охридски, Пелагонка 2, Локал 5 Приземје 7000 Битола) 

(73) Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно друштво 

Жарко и др. ДОО Прилеп 

Трајко Николоски 80/1 Прилеп, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА 
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(11) 816  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2017/3  (22) 21/02/2017    

(18) 21/02/2022 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30)  

(72) Roger Moore (25 Old Farm Road, Beccles, Suffolk, NR34 9RW); Kris Tomasson (Vogesenstr 

52B Munich, 81827) and Leyton Hardwick (111 Netheravon Road South 7 Chiswick Lodge London 

W4 2PZ) 

(73) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, , US 

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

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 07-01 

(54) "ЧАША" 
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(11) 818  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2017/5  (22) 14/03/2017    

(18) 14/03/2022 

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални  

(72) Михајловски Славе (ул. Полог бр. 16 Скопје) 

(73) Микрон-Пласт 

ул. Полог бр. 16 1000 Скопје, MK 

(51) 25-01 

(54) ДИСТАНЦЕР 
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(11) 819  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2017/7  (22) 22/03/2017    

(18) 22/03/2022 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Петровски Борче (Илинденска 87 Тетово) 

(73) Петровски Борче 

Илинденска 87 Тетово, MK 

(51) 02-02 

(54) Палто 
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(11) 817  (45) 31/01/2018 

(21) ID  2017/9  (22) 13/04/2017    

(18) 13/04/2022 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Башоски Драгољуб (ул. Загребска бр. 45 Скопје) 

(73) ОЗОН дооел  

ул. Загребска бр. 45 Скопје, MK 

(51) 09-09 

(54) "Контејнер за отпад" 
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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) 

23-03 809 

23-03 810 

23-03 811 

23-03 812 

23-03 813 

23-03 814 

23-03 815 

09-01 807 

25-01 808 

09-03 820 

07-01 816 

25-01 818 

02-02 819 

09-09 817 

 
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) 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 809 MK/I/ 2012/37 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 810 MK/I/ 2012/38 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 811 MK/I/ 2012/39 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 812 MK/I/ 2012/40 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 813 MK/I/ 2012/41 

ТД ЕВЕРГРИН енерџи доо Охрид 814 MK/I/ 2012/54 

ТД Евергрин енерџи доо Охрид 815 MK/I/ 2012/55 

Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје 807 MK/I/ 2013/16 

Дашмир Халили 808 MK/I/ 2013/28 

Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДОНИА заштитно 

друштво Жарко и др. ДОО Прилеп 820 MK/I/ 2013/34 

The Coca-Cola Company 816 MK/I/ 2017/3 

Микрон-Пласт 818 MK/I/ 2017/5 

Петровски Борче 819 MK/I/ 2017/7 

ОЗОН дооел  817 MK/I/ 2017/9 
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ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 547    (186) 29/05/2022 

(111) 548    (186) 29/05/2022 

(111) 551    (186) 08/08/2022 

(111) 758    (186) 28/01/2023 
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