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Патенти / Patentat

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ /
SHPALLJE ZYRTARE
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ
DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.

1
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Патенти / Patentat

ПАТЕНТИ / PATENTAT
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

Патенти / Patentat

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ
(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
(74) Застапник / Përfaqësues
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) /
Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i
patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕНОС / BARTJE

(11) 5399
(73) UCB Biopharma SRL 60 Allée de la Recherche, B-1070 Brussels, BE
(11) 8847
(73) Implantica Patent Ltd. Sir Temi Zammit Buildings,Malta Life Sciences Park,San Gwann
SGN 300, MT
(11) 11311
(73) Stream Sensing Limited First Floor - Suite 101, Sunlight House 85 Quay Street,
Manchester M3 3JZ, GB

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 8847
(73) Kirk Promotion LTD. P.O.BOX 908,82 Cherokee Road,Providenciales,Turks & Caicos
Islands, SE
(11) 10611
(73) Estetra SRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE
(11) 11311
(73) Industrial Tomography Systems Ltd First Floor - Suite 101, Sunlight House 85 Quay
Street, Manchester M3 3JZ, GB
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 872
(73) GEOX S.P.A. Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna (Treviso), localita Biadene, IT
(11) 1713
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. Ljubljana, Verovskova 57, SI
(11) 1743
(73) Takeda AS Drammensveien 852, 1383 Asker, NO
(11) 2049
(73) Takeda AS Drammensveien 852, 1383 Asker, NO
(11) 2315
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US
(11) 2423
(73) Organon LLC 30 Hudson Street,Jersey City,New Jersey 07302-4599, US
(11) 3560
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065,
US
(11) 2489
(73) AMGEN INC. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(11) 2521
(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US
(11) 2676
(73) Organon LLC 30 Hudson Street,Jersey City,New Jersey 07302-4599, US
(11) 2845
(73) Bristol-Myers Squibb Company Lawrenceville-Princeton Road Princeton NJ 085434000, US
(11) 3033
(73) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 100 Park Avenue Florham Park, 07932 ,New
Jersey, US
(11) 4582
5

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(73) Здравковски Влатко ул.Лазар Димитров. Бр.14А. Скопје, MK
(11) 5048
(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW
(11) 5049
(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW
(11) 5050
(73) CHEN, Ming-Te No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan
R.O.C., TW
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(51) A 61M 5/28, A 61M 5/34, A 61M 5/31
(11) 12214

(13) Т1

а) обезбедување на тело на шприц (3) кое има

(21) 2020/960

(22) 30/11/2020

дистален крајниот дел (4), кој се состои од
внатрешен канал (5) што се испушта на

(45) 31/01/2022
(96) 18/07/2017 EP17181771.1
(97) 23/09/2020 EP3431123
(73) Gerresheimer Regensburg GmbH and
Gerresheimer Bünde GmbH Kumpfmühler Str.

дистален отвор (6), каде што крајниот дел (4) е
во состојба на формирање;

2 93047 Regensburg, DE and Erich-Martens-

c) вметнување на проксимален дел (7) на

Strasse 26-32 32257 Bünde, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

средство за прободување (2) преку дисталниот
отвор (6) во внатрешен канал (5) на

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

дисталникот краен дел (4);
d) обликување на дисталниот краен дел (4) со

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) BAUMANN, Manfred; PETERSEN, Claudia

помош на средства на прва алатка за
обликување (9) на таков начин што на

and WIGLENDA, Michael
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШПРИЦ
СО СРЕДСТВА ЗА ПРОДУПЧУВАЊЕ

внатрешна површина (10) на крајниот дел (4)

(57) 1 Метод за производство на шприц (1) со
средство за прободување (2), што ги опфаќа

делови од средства за прободување (2) се
обезбедени.

следниве чекори:

има уште 14 патентни барања

b) обезбедување на средства за прободување
(2);

контактираат барем делови од средствата за
прободување (2), како резултат на што барем
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 12215

(13) Т1

хидраулични цевки за поврзување (230, 232) за

(21) 2021/177

(22) 01/03/2021

поврзување канал за пренос на топлина и друг

(45) 31/01/2022
(30) FI20145907 16/10/2014 FI

канал за пренос на топлина преку дупки за
пристап и излез на рамката, при што

(96) 13/10/2015 EP15189510.9
(97) 09/12/2020 EP3009763
(73) Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100
Mikkeli , FI

апсорберот се состои од канал за пренос на
топлина за течност за пренос на топлина, при

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

флексибилна внатре во колекторот (200),

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

помеѓу страничните рамки (222а, 222b) од
колекторската рамка (220), и тоа е подредено

(72) FREDERIKSEN, Torben and NORDVIG
NIELSEN, Mads
(54) СОЛАРЕН ТЕРМАЛЕН КОЛЕКТОР

така што може да се свитка во внатрешноста на
колекторот (200), карактеризиран во тоа што

(57) 1 1.

што цевките се инсталирани барем делумно во
колекторот, при што барем една од цевките е

барем една од цевките е таква дека е можно да
се свитка надвор од рамката за време на врска

Соларен термален колектор

(200) кој се состои од апсорбер (210) за

со друг канал за пренос на топлина.

апсорпција на соларното зрачење, колекторска
рамка (220) за покривање на апсорберот и

има уште 7 патентни барања
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

од најмалку два спојни елементи (8) на

(51) A 01K 15/02, E 04H 17/14, A 63K 3/04
(11) 12220

(13) Т1

позиции надвор од најмалку на два стоба (4);

(21) 2021/178

(22) 01/03/2021

најмалку еден попречен елемент (10), при што
најмалку еден попречен елемент се содржи во

(45) 31/01/2022
(30) US201213622095 18/09/2012 US
(96) 06/08/2013 EP13839363.2

спротивните краеви (28), при што секој од
спротивните краеви во телескопски спој со еден

(97) 02/12/2020 EP2898161
(73) Golden Eagle Global, Inc. 5335 Wisconsin

крај од двата краја (20) од двата спојни
елемента (8)

Avenue N.W. Suite 440 Washington, District of

попречно споени за соодветниот столб (4) од

Columbia 20015, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

најмалку два столба (4) како би се овозможило
телескопско движење помеѓу најмалку едниот

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

флексибилен попречен елемент (10) и најмалку
два спојни елементи (8);

(72) BARZANI, Mustafa
(54) Ограда за животни и метод за

се карактеризира со тоа што оградата опфаќа
најмалку еден попречен елемент кој е

составување

флексибилен и направен од најмалку еден

(57) 1 Ограда (2) за животни за задржување на
животни при удар на животно кога ударот се

еластичен, полимерен материјал и
телескопскиот спој е конфигуриран да се движи

применува со помала сила од силата за
ослободување за спречување на повреда при

реципрочно при свиткување на најмалку еден
флексибилен попречен елемент предизвикан со

удар во ограда, при што оградата содржи:

примена на сила помала од силата на
ослободување и да се ослободи по свиткување

најмалку два столба (4), при што секој столб (4)

на најмалку еден флексибилен попречен

од најмалку два столба (4) содржи долен крај
(12) за прицврстување за површината (14) и

елемент предизвикан со приемна на сила која е
еднаква или поголема од силата на

горен крај (17) за одалечување од површината
(14);

ослободување на скратување на растојанието
помеѓу спротивните краеви (28) најмалку на

најмалку два спојни елементи (8), при што секој
поврзувачки елемент од најмалку два спојни

еден флексибилен попречен елемент (10) за
вредност која доведува до ослободување на

елемента е напречно врзан за соодветниот

телескопскиот спој најмалку на еден од

столб (4) од најмалку два столба (4) и содржи
долгнавест облик и два краја (20);

спротивните краеви (28) најмалку на еден
флексибилен попречен елемент (10) од еден

најмалку два конектора (26), при што секој
конектор од најмалку два конектора поминува

крај до двата краја (20) на двата спојни
елементи (8).

странично преку соодветниот споен елемент (8)

има уште 18 патентни барања
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

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

(51) A 24D 3/16, A 24D 3/06
(11) 12221
(21) 2021/182

(13) Т1
(22) 01/03/2021

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SZARVAS, Tibor
(54) НОВ ВИД НА ФИЛТЕР ЗА ЦИГАРА КОЈ

(45) 31/01/2022

ШТО СОДРЖИ АЛГИНИТ

(96) 25/04/2016 EP16726642.8
(97) 02/12/2020 EP3448181
(73) Optifilter Research Zrt. Finn u. 1/1.
7630 Pécs , HU

(57) 1 Употреба на алгинит за филтрирање на
дим од цигара.
има уште 16 патентни барања
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

низа од геномската DNA, и
(c) Xb содржи втора шифра којашто е различна

(51) C 12N 15/10, C 12N 15/70, C 12N 15/8C 12N
15/85, C 12N 15/86, C 40B 40/08, C 40B 50/06
(11) 12222
(21) 2021/183

(13) Т1
(22) 01/03/2021

од првата шифра,

(45) 31/01/2022
(96) 15/02/2013 EP18150361.6

кадешто секој од множеството нa шифри
содржат должина во опсег од околу 5

(97) 30/12/2020 EP3363901
(73) Fred Hutchinson Cancer Research Center
1100 Fairview Avenue North Seattle, WA 98109,

нуклеотиди до околу 50 нуклеотиди, кадешто

US

киселина кадешто множеството на целни
нуклеински киселински молекули и

првата шифра и втората шифра еднакво ја
тагираат поврзаната целна нуклеинска

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BIELAS, Jason, H.
(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРЕЦИЗНО

множеството на шифри за двојна-низа се
засилени;

ИДЕНТИФИЦИРАЊЕ НА МУТАЦИИ
(57) 1 Постапка за прецизно откривање на

целни нуклеински киселински молекули и
множество на шифри за да се добие податок на

вистинска мутација во двете низи на
оригинална геномска двојна-низа на DNA

секвенца којашто содржи читање на
секвенционирање за двете низи од

молекула, којашто содржи:

множеството на целни нуклеински киселински
молекули и множеството на шифри;

засилување на двојната-низа на нуклеинска

поврзување на податокот за секвенцата со

киселина од библиотеката, кадешто двојнатаниза на нуклеинска киселинска од библиотека

двете низи со секоја од множеството на
целните нуклеински киселински молекули

содржи множество на целни нуклеински
киселински молекули и множество на двојна-

базирано на респективните први и втори
шифри; и

низа шифри, кадешто библиотеката на
нуклеински киселини содржи молекули коишто

откривање на вистинската мутација, кадешто
вистинската мутација е мутација присутна

имаат формула на Xa-Y-Xb (во 5’ до 3’

значително во сите читања на

редослед), кадешто:

секвенционирањето од поврзаниот податок на
секвенца за целната нуклеинска киселина со

(a) Xa содржи прва шифра,
(b) Y содржи целна нуклеинска киселинска

вистинската мутација.
има уште 10 патентни барања

секвенционирање на засиленото множество на

молекула којашто содржи фрагмент на двојна-
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(51) B 01D 45/08
(11) 12224

(13) Т1

на потокот на воздух со одвојување
на
честичките и/или за филтрирање на протокот

(21) 2021/601

(22) 26/07/2021

на воздух,

(45) 31/01/2022
(30) ATA2602014 07/04/2014 AT

при што структурата за чистење има најмалку

(96) 02/03/2015 EP15716973.1
(97) 05/05/2021 EP3129122
(73) Brain Flash-Patententwicklungs GmbH
Bründlangerweg 12 9900 Lienz, AT

две меѓусебно одделни под-структури за
чистење (7) кои по пат на отворен елемент (8)

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

шупливото тело (5), при што кај најмалку една
од најмалку две под-структури за чистење

(72) GAVRAN, Jadranko and EDER, Michael
(54) СЕПАРАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА
БОЈАДИСУВАЊЕ СО ПРЕКУМЕРНО

вклучува барем една структура за одвојување

РАСПРСКУВАЊЕ

најмалку два преградно раздвојни зида на
преградата (2) кои се јавуваат во продолжеток

на шупливото тело (5) може да се отстрани од
шупливото тело (5) и/или може да се постави во

(1) за чистење на проток на воздух, која
структура на раздвојување (1) вклучува

(57) 1 Модул за чистење (10) за чистење на
проток на воздух се состои од

на насока на проток на воздух и кои се
обезбедени со отвори (3), кои се наредени

- шупливо тело (5) кое има усисен отвор

помеѓу најмалку два преградно раздвојни зида

(6) за усисавање на проточен воздух кој
треба да се очисти и излезен отвор за

на преградата (2) од кои најмалку еден зид е за
стабилизација (4) кој е насочен попречно во

исфрлање на очистениот воздух, и
- структура за чистење за прочистување

однос на преградно раздвојните зидови (2).
има уште 13 патентни барања
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(51) A 61L 31/02
(11) 12227

(13) Т1

(54) УРЕД ЗА ДИРИГИРАНА КОСКЕНА
РЕГЕНЕРАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА

(21) 2021/605

(22) 27/07/2021

ПРОИЗВОДСТВО

(45) 31/01/2022

(57) 1 Уред за диригирана коскена

(30) EP3669902 28/04/2021 EP

регенерација, наменета за реконструкција на

(96) 20/12/2018 EP18306770.1
(97) 28/04/2021 EP3669902
(73) Zirbone 28 rue des Petites Écuries 75010
Paris , FR

дефект кај орална коска, составен од
циркониум диоксид и којшто има облик кој ја

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

во неговиот зид наменет за вметнување и
кондензација на биоматеријал.

(72) Badaoui, Ralphe and Nammour, Joseph

има уште 8 патентни барања

покрива дефектната орална коска, наведениот
уред содржи најмалку еден прозорец поставен
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(51) C 07C 311/45, C 07D 213/7C 07D 401/12, C

Bo; YEUNG, Ming C.; BOGDAN, Andrew; COUTY,

07D 213/64, C 07D 471/04, C 07D 215/36, C 07D

Sylvain; DESROY, Nicolas; GFESSER, Gregory

231/56, C 07D 235/28, A 61K 31/4709, A 61P
11/00

A.; HOUSSEMAN, Christopher Gaëtan; MAI, Thi
Thu Trang; MERAYO MERAYO, Nuria; PICOLET,

(11) 12226
(21) 2021/606

(13) Т1
(22) 27/07/2021

Olivier Laurent; PIZZONERO, Mathieu Rafaël;
ALTENBACH, Robert J and MALAGU, Karine

(45) 31/01/2022
(30) US201762558430P 14/09/2017 US and

Fabienne
(54) МОДУЛАТОРИ НА

US201762608846P 21/12/2017 US

ТРАНСМЕМБРАНСКАТА СПРОВОДЛИВОСТ

(96) 13/09/2018 EP20183402.5
(97) 05/05/2021 EP3736270
(73) Galapagos N.V. and AbbVie Overseas S.à
r.l. Generaal de Wittelaan L11 A3 2800

НА РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН ПРИ ЦИСТИЧНА
ФИБРОЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

Mechelen , BE and 26 Boulevard Royal 2449
Luxembourg , LU

сулфонил)циклопропан-1-карбоксамид или
негова фармацевтска прифатлива сол.

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

има уште 1 патентни барања

(57) 1 1-{5-етил-2-[(пропан-2-ил)окси]пиридин3-ил}-N-(2-метилкинолин-5-

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KYM, Philip R.; VAN DER PLAS, Steven
Emiel; WANG, Xueqing; SEARLE, Xenia B.; LIU,
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(51) C 07D 471/08, C 07D 498/04, C 07D 453/02,
C 07D 498/10, C 07D 487/04, C 07D 491/107, A

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -C

61K 31/495, A 61P 35/00
(11) 12223

(13) Т1

(J1)2CN;
J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или

(21) 2021/607

(22) 27/07/2021

две појави на Јзаедно со атомот на јаглерод на
кој се прикачени, формираат опционално

(45) 31/01/2022
(30) US201261734726P 07/12/2012 US;
US201361787568P 15/03/2013 US and

заменет карбоцикличен прстен од 3-4 члена;
R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;

US201361868132P 21/08/2013 US

C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3

(96) 06/12/2013 EP3486245
(97) 28/04/2021 EP3486245
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

појави на хало; C3-4циклоалкил; -CN; или C13алифатичен ланец каде што до две

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

или -S(O)n;
L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје
(72) CHARRIER, Jean-Damien; KNEGTEL,

кислород, азот или сулфур; или C16алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две

Ronald; BOYALL, Dean; FRAYSSE, Damien;
PIERARD, Francoise; PINDER, Joanne;

метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

DURRANT, Steven; KAY, David; AHMAD, Nadia;
DAVIS, Chris; DAVIS, Rebecca; JIMENEZ, Juan-

S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C14алифатик;

Miguel; ODONNELL, Michael; PANESAR,

-CN; хало; -OH; или 3-6 членски ароматичен

Maninder; SHAW, David; STORCK, Pierre-Henri;
STUDLEY, John; TWIN, Heather; ETXEBARRIA I

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур;

JARDI, Gorka and MIDDELTON, Donald
(54) 2-АМИНО-N-(ПИПЕРИДИН-1-ИЛ-

L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен
со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

ПИРИДИН-3-ИЛ) ПИРАЗОЛО[1,5
АЛФА]ПИРИМИН-3-КАРБОКСАМИД КАКО

кислород
азот или сулфур; или C1-6алифатичен ланец

ИНХИБИТОР НА АТР КИНАЗА

каде што се наоѓаат до две метиленски

(57) 1 Соединение со формулата I-B:

единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,

S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C14алифатик;
-CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен
прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или
L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,
формираат Прстен D; Прстенот D е опционално
заменет со 0-5 појави на JG;
Прстенот D е независно избран од 3-7 член

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што (I):

хетероциклилен прстен со избрани 1-2
хетероатоми од кислород, азот или сулфур; или
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7-12 членски целосно заситен или делумно

метиленски единици од алифатичниот ланец

незаситен бицикличен прстен што има 1-5

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,

хетероатоми избрани од кислород, азот или
сулфур;

или -S(O)n;
L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен

JG е независно избран од хало; -N(R°)2;
карбоциклил со 3-6 члена; 3-6-член

со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или C1-

хетероциклил што има 1-2 хетероатоми
избрани од кислород, азот или сулфур; или C1-

6алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две
метиленски единици од алифатичниот ланец

4алкил ланец каде што до две метиленските

опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

единици на алкилскиот ланец опционално се
заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)- или -S(O)n; секој

S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C14алифатик;

JG е опционално заменет со 0-2 појави на JK.
две појави на ЈG на ист атом, заедно со атомот

-CN; хало; -ОH; или 3-6 членски ароматичен
прстен со 0-2 хетероатоми избрани од

со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен
со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот

кислород, азот или сулфур;
L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен

или сулфур;

со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

две појави на ЈG, заедно со Прстен D,
формираат 6-10 членски заситен или делумно

кислород, азот или сулфур; или C16алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две

незаситен прстенест систем;
ЈК е ароматичен или неароматичен прстен со 3-

метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот, или сулфур;

S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C14алифатик;

L3 е независно избран од H; хлоро; флуоро; C1-

-CN; хало; -OH; или 3-6-член ароматичен

4алкил незадолжително заменети со 1-3 појави
на хало; -CN; или C1-3алифатичен ланец во кој

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или

до две метиленски единици од алифатичниот
ланец опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,
формираат Прстен D; Прстенот D е опционално

C(O)- или -S(O)n;
n е 0, 1 или 2; и

заменет со 0-5 појави на ЈG;
L3 е H; C1-3aлифатик; или CN;

R и R° се H или C1-4алкил; или:

Прстенот D е независно избран од 3-7-член

каде што (II):
R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -

член хетероциклил, со избрани 1-2 хетероатоми
од кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски

C(J1)2CN;
J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или

целосно заситен или делумно незаситен
бицикличен прстен има 1-5 хетероатоми

две појави на Ј1 заедно со атомот на јаглерод
на кој се прикачени, формираат опционално

избрани од кислород, азот или сулфур; JG е
независно избран од хало; -CN; -N(R°)2; → О;

заменет

карбоцицил со 3-6 члена; 3-6 членски

Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;
R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;

хетероциклил со 1-2 хетероатоми избрани од
кислороден азот или сулфур; или C1-4алкил

C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
појави на

синџир во кој до две метиленски единици на
алкилскиот ланец опционално се заменуваат со

хало; C3-4циклоалкил; -CN; или C13алифатичен ланец каде што до две

-O-, -NR-, -C(O)- или -S(O)n; секој JG е
опционално заменет со 0-2 појави на JK.
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две појави на JG на ист атом, заедно со атомот

6алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две

со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен

метиленски единици од алифатичниот ланец

со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот
или сулфур;

опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C1-

две појави на ЈG, заедно со Прстен D,
формираат 6-10 членски заситен или делумно

4алифатик;
-CN; хало; -ОH; или 3-6-членски ароматичен

незаситен премостен прстен систем;
ЈК е ароматичен или неароматичен прстен со 3-

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или

7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,

кислород, азот, или сулфур;
n е 0, 1 или 2; и

формираат Прстен D; Прстенот D е опционално
заменет со 0-5 појави на ЈG;

R и R° се H или C1-4алкил; или:

Прстенот D е независно избран од 3-7 членски
хетероциклил, со избрани 1-2 хетероатоми од

каде што (III):

кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски
целосно заситен или делумно незаситен

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -

бицикличен прстен што има 1-5 хетероатоми

C(J1)2CN;
J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или

избрани од кислород, азот или сулфур;
JG е независно избран од хало; -CN; -N(R°)2;

две појави на Јзаедно со атомот на јаглерод на
кој се прикачени, формираат опционално

карбоциклил со 3-6 члена; 3-6-членски
хетероциклил има 1-2 хетероатоми избрани од

заменет
Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;

кислороден азот или сулфур; или C1-4алкил
синџир назначен со тоа што до две метиленски

R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;

единици на алкилскиот ланец опционално се

C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
појави на хало; C3-4циклоалкил; -CN; или C1-

заменуваат со -O-, -NR-, -C(O), или -S(O)n; секој
ЈG е опционално заменет со 0-2 појави на ЈК.

3алифатичен ланец каде што до две
метиленски единици од алифатичниот ланец

две појави на ЈG на ист атом, заедно со атомот
со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,
или -S(O)n;

со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот
или сулфур;

L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен

две појави на ЈG, заедно со Прстен D,

со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или C1-

формираат 6-10 члена заситена или делумно
незаситен премостен прстенест систем;

6алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две
метиленски единици од алифатичниот ланец

ЈК е ароматичен или неароматичен прстен со 37 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C1-

кислород, азот, или сулфур;
n е 0, 1 или 2; и

4алифатик;

R и R° се H или C1-4алкил; или:

-CN; хало; -ОH; или 3-6-член ароматичен
прстен со 0-2 хетероатоми избрани од

каде што (IV):
R1 е независно избран од флуоро, хлоро или -

кислород, азот или сулфур;
L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен

C(J1)2CN;
J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или

со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или C1-

две појави на Ј1 заедно со атомот на јаглерод
на кој се прикачени, формираат опционално
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заменет Карбоцикличен прстен од 3-4 члена;

хетероциклил што има 1-2 хетероатоми

R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;

избрани од кислороден азот или сулфур; или

C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
појави на

ланец Чалкил каде што до две метиленските
единици на алкилскиот ланец опционално се

ореол; C3-4циклоалкил; -CN; или C13алифатичен ланец каде што до две

заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)- или -S(O)n; секој
JG е незадолжително заменето со 0-2 појави на

метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C(O)-,

ЈК.
две појави на ЈG на ист атом, заедно со атомот

или -S(O)n;

со кој се споени, формираат 3-6 членски прстен

L1 е H; ароматичен или неароматичен прстен
со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот
или сулфур;

кислород, азот или сулфур; или C16алифатичен ланец каде што се наоѓаат до две

две појави на ЈG, заедно со Прстен D,
формираат 6-10 членски заситен или делумно

метиленски единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O) -, или -

незаситен премостен прстенест систем;
ЈК е ароматичен или неароматичен прстен со 3-

S(O)n; секој L1 е опционално заменет со C1-

7 членови со 0-2 хетероатоми избрани од

4алифатик;
-CN; хало; -ОH; или 3-6-член ароматичен

кислород, азот, или сулфур;
n е 0, 1 или 2; и

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур;

R и R° се H или C1-4алкил; или:
каде што (V):

L2 е H; ароматичен или неароматичен прстен
со 3-7 члена со 0-2 хетероатоми избрани од

R1 е независно избран од флуоро, хлоро или C(J1)2CN;

кислород

J1 е независно избран од H или C1-2алкил; или

азот или сулфур; или C1-6алифатичен ланец
каде што се наоѓаат до две метиленски

две појави на Јзаедно со атомот на јаглерод на
кој се прикачени, формираат опционално

единици од алифатичниот ланец
опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

заменет карбоцикличен прстен од 3-4 члена;
R3 е независно избран од H; хлоро; флуоро;

S(O)n; секој L2 е опционално заменет со C14алифатик;

C1-4алкил незадолжително заменет со 1-3
појави на

-CN; хало; -ОH; или 3-6-член ароматичен

ореол; C3-4циклоалкил; или -CN;

прстен со 0-2 хетероатоми избрани од
кислород, азот или сулфур; или

L1 е опционално заменет C1-6алифатик;
L2 е опционално заменет C1-6алифатик; или

L1 и L2, заедно со азотот во кој се јавуваат во
прилог, формираат Прстен D; Прстенот D е

L1 и L2, заедно со азотот на кој се прицврстени,
формираат Прстен D; Прстенот D е опционално

опционално заменет со 0-5 појави на ЈG;
Прстенот D е независно избран од 3-7 членски

заменет со 0-5 појави на ЈG;
Прстенот D е независно избран од 3-7-член

хетероциклил, со избрани 1-2 хетероатоми од

член хетероциклил, со избрани 1-2 хетероатоми

кислород, азот или сулфур; или 7-12 членски
целосно заситен или делумно незаситен

од кислород, азот или сулфур; или 8-12 член
целосно заситен или делумно незаситен

бицикличен прстен што има 1-5 хетероатоми
избрани од кислород, азот или сулфур;

бицикличен прстен
има 0-5 хетероатоми избрани од кислород, азот

JG е независно избран од хало; -N(R°)2;
карбоцицил со 3-6 члена; 3-6-член

или сулфур;
JG е независно избран од C1-4алкил, -N(R°)2
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или 3-5-член карбоцицил; или

мост прстен систем; и

две појави на ЈG, заедно со Прстен D,

R° е H или C1-4алкил.

формираат 6-10 члена заситена или делумно
незаситена

има уште 29 патентни барања

(51) C 08L 5/08, C 08L 5/06, C 08L 71/02, A 61L
27/26, A 61L 27/52, A 61L 27/56, A 61L 27/22, A

полимер избран од вкрстено-поврзан дериват
на полиетилен гликол (PEG) и вкрстено поврзан

61L 27/20, A 61L 27/18, A 61L 27/38

дериват на полиоксазолин (POx);

(11) 12225
(21) 2021/608

(13) Т1
(22) 28/07/2021

и
ii) вториот растворувач е полисахарид

(45) 31/01/2022
(30) EP20150184552 09/09/2015 EP

космотропен агенс избран од групата којашто
содржи хијалуронан, мануронан, карагенан,

(96) 08/09/2016 EP16763035.9
(97) 19/05/2021 EP3347061
(73) ETH Zürich Rämistrasse 101 8092 Zürich ,

хепарин, хондроитин сулфат, декстран,
хидроксипропил декстран, пектин, алгинат,

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

етилцелулоза, целулоза ацетат, скроб и
хидроксипропил скроб, кадешто

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ZENOBI-WONG, Marcy and BROGUIERE,

концентрацијата на споменатиот
полисахариден космотропен агенс во

Nicolas
(54) ИНЈЕКТАБИЛНИ МАКРОПОРОЗНИ

споменатиот воден раствор е 0.1 до 50% (w/v);
и

желатинска гума, целулоза, метилцелулоза,

ХИДРОГЕЛОВИ
(57) 1 Постапка за добивање на макропорозен
хидрогел, којaшто ги содржи чекорите на

b) додавање кон споменатата смеса на
вкрстено-поврзан реагенс којшто е способен за

a) добивање на воден раствор којшто содржи

вкрстено-поврзување на споменатиот вкрстеноповрзан полимер, така што истовремено

прв и втор растворувач, кадешто

предизвикува гелирање на споменатиот
вкрстено-поврзан полимер и фазно-одвојување.

i) првиот растворувач е вкрстено-поврзан

има уште 13 патентни барања
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(51) C 12N 15/113, A 61K 31/60, A 61K 31/7088,

(72) HEIKENWÄLDER, Mathias; ZENDER, Lars

A 61P 1/16

and WEBER, Achim
(54) ТРЕТМАНИ НА НЕАЛКОХОЛЕН
СТЕАТОХЕПАТИТИС (NASH)

(11) 12216
(21) 2021/801

(13) Т1
(22) 07/10/2021

(45) 31/01/2022
(30) EP16176755 28/06/2016 EP

(57) 1 Инхибитор на агрегација или
активирање на тромбоцити за употреба во

(96) 28/06/2017 EP17732939.8
(97) 25/08/2021 EP3475425
(73) Deutsches Krebsforschungszentrum

третман или превенција на неалкохолен
стеатохепатитис (NASH), при што инхибиторот

Stiftung des Öffentlichen Rechts
Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg, DE

инхибитор на Gp1b (гликопротеин 1 b), и каде
што инхибитор на агрегација или активирање

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

на тромбоцити е анти-Gp1b антитело или негов
фрагмент што врзува антиген.

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

има уште 11 патентни барања

на агрегација или активирање на тромбоцити е
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(51) C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K

или негова фармацевтски прифатлива сол,

31/4985, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00,

каде што

A 61P 19/08, A 61P 31/00
(11) 12217

(13) Т1

X е CH, N, O или S;
Y е C(R6), N, O или S;

(21) 2021/803

(22) 08/10/2021

Z е CH, N или врска;
A е CH или N;

(45) 31/01/2022
(30) EP11174578 19/07/2011 EP and
US201161509397P 19/07/2011 US

B1 е N или C(R7);
B2 е N или C(R8);

(96) 11/07/2012 EP19215783.2

B3 е N или C(R9);

(97) 06/10/2021 EP3689878
(73) Merck Sharp & Dohme B.V.

B4 е N или C(R10);
R1 е R1 1C(O), R12S(O), R13SO2 или (1-

Waarderweg 39 2031 BN Haarle, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

6C)алкил по избор заменети со R14;
R2 е H, (1-3C)алкил или (3-7C)циклоалкил;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

R3 е H, (1-6C)алкил или (3-7C)циклоалкил); или
R2 и R3 формираат, заедно со N и C атомите за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кои се прикачени, (3-7C)хетероциклоалкил по

(72) REWINKEL, Johannes Bernardus Maria;
BARF, Tjeerd A.; OUBRIE, Arthur A.;

избор супституиран со еден или повеќе флуор,
хидроксил, (1-3C)алкил, (1-3C)алкокси или оксо;

RAAIJMAKERS, Hans C.A.; STERRENBURG,
Jan-Gerard; WIJKMANS, Jacobus C.H.M.; JANS,

R4 е H или (1-3C)алкил;
R5 е H, халоген, цијано, (1-4C)алкил, (1-

Christiaan Geradus Johannes Maria and de MAN,
Adrianus Petrus Antonius
(54) 4-ИМИДАЗОПИРИДАЗИН-1-ИЛ-

3C)алкокси, (3-6C)циклоалкил, чија било
алкилна група е по избор супституирана со

БЕНЗАМИДИ И 4-ИМИДАЗОТРИАЗИН-1-ИЛБЕНЗАМИДИ КАКО BTK-ИНХИБИТОРИ

или (2-6C)хетерциклоалкил;
R6 е H или (1-3C)алкил; или

(57) 1 Соединение според формула I

R5 и R6 заедно може да формираат (37C)циклоалкенил, или (2-

еден или повеќе халоген; или R5 е (6-10C)арил

6C)хетероциклоалкенил; секој по избор
супституиран со (1-3C)алкил, или еден или
повеќе халоген;
R7 е H, халоген или (1-3C)алкокси;
R8 е H или (1-3C)алкил; или
R7 и R8 формираат, заедно со јаглеродниот
атом на кој се прикачени на (6-10С)арил или (19С)хетероарил;
R9 е H, халоген или (1-3C)алкокси
R10 е H, халоген или (1-3C)алкокси
R11 е независно избран од група која се состои
од (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил и (2-6C)алкинил
секој алкил, алкенил или алкинил по избор
супституиран со една или повеќе групи избрани
од хидроксил, (1-4C )алкил, (3-7C)циклоалкил,
[(1-4C) алкил]амино, ди[(1-4C)алкил]амино, (1-
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3C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил

од халоген, цијано или (2-6C)алкенил или (2-

или (3-7С)хетероциклоалкил; или

6C)алкинил и двете по избор супституирани со

R11 е (1-3C)алкил-C(O)-S-(1-3C)алкил; или
R11 е (1-5С)хетероарил по избор супституиран

една или повеќе групи избрани од хидроксил,
(1-4C)алкил, (3-7C)циклоалкил, [(1-4C)

со една или повеќе групи избрани од халоген
или цијано;

алкил]амино, ди[(1-4C) алкил]амино, (13C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил,

R12 и R13 се независно избрани од група
составена од (2-6C)алкенил или (2-6C)алкинил

(1-5C)хетероарил или (3-7С)хетероциклоалкил;
со услов дека

и двете по избор супституирани со една или

- 0 до 2 атоми на X, Y, Z истовремено можат да

повеќе групи избрани од хидроксил, (14C)алкил, (3-7C)циклоалкил, [(1-

бидат хетероатом;
- кога еден атом избран од X, Y е O или S,

4C)алкил]амино, ди[(1-4C)алкил]амино, (13C)алкокси, (3-7C)циклоалкокси, (6-10C)арил

тогаш Z е врска, а другиот атом избран од X, Y
не може да биде O или S;

или (3-7C)хетероциклоалкил; или
(1-5С)хетероарил по избор супституиран со

- кога Z е C или N тогаш Y е C(R6) или N и X е C
или N;

една или повеќе групи избрани од халоген или

- 0 до 2 атоми на BB2, B3 и B4 се N.

цијано;
R14 е независно избран од група која се состои

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/4412, A 61K 31/513, A 61K
31/683, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/24, A

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ
СОДРЖАТ ДОРАВИРИН, ТЕНОФОВИР

61P 31/18

ДИЗОПРОКСИЛ ФУМАРАТ И ЛАМИВУДИН
(13) Т1
(22) 08/10/2021

(57) 1 Фармацевтски состав, кој е двослојна
таблета, која содржи аморфна формулација за

(45) 31/01/2022
(30) US201562261953P 02/12/2015 US

дисперзија на доравирин во првиот слој, а
ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат

(96) 29/11/2016 EP16871332.9
(97) 22/09/2021 EP3383397
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East

во вториот слој, каде што аморфната
формулација за дисперзија на доравирин

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) Друштво за застапување од областа на

која се состои од хидроксипропил метил
целулоза ацетат сукцинат, хидроксипропил

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

метил целулоза фталат, целулоза ацетат
фталат, целулоза ацетат тримелитат, метил

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PANMAI, Santipharp; TATAVARTI, Aditya;

целулоза ацетат фталат, хидроксипропил
целулоза ацетат фталат, целулоза ацетат

FARRINGTON, Andrew, M.; BIYYALA, Varsha;

терефталат и целулоза ацетат изофталат.

ALLAIN, Leonardo, R.; NEFLIU, Marcela;
KLINZING, Gerard, R.; REN, Jie and LAMM,

има уште 16 патентни барања

(11) 12218
(21) 2021/804

содржи доравирин и полимер избран од групата

Matthew
(51) C 07F 5/04, C 07F 5/02

(45) 31/01/2022

(11) 12219

(13) Т1

(30) US557535P 30/03/2004 US

(21) 2021/809

(22) 12/10/2021

(96) 24/03/2005 EP18172486.5
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(97) 29/09/2021 EP3385267
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.

(72) Bishop, John; Lo, Young; Kulkarni,

40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139,
US

Fang-Ting
(54) СИНТЕЗА НА БОРОНСКИ ЕСТЕРНИ И

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

КИСЕЛИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА

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

боронска киселина на соединение со формула
(XIV):

Vithalanand R.; Pickersgill, Fraser I. and Chui,

(57) 1 Постапка за формирање анхидрид на

трифлуороцетна киселина со соединение со
Која ги опфаќа чекорите:
(A)

формула (XVIII):

впарување на додадена сол на

Со соединение со формула (XIXa):

каде што делот -C(O)X е активиран естер
генериран in situ со контактирање на N-(2-

пиразинкарбонил)-L-фенилаланин со
дициклохексилкарбодиимид и N-
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хидроксисуксинимид, каде што делот C(O)-X е

за да се формира соединение со формула

O-(N-хидроксисуксинимид)естер,

(XXIII):

и
(Б) депротекција на дел од борна киселина за

чекор (ii) во суспензијата што произлегува од
чекор (i) и по избор прилагодувајќи ја добиената

да формира анхидрид на боронска киселина од
соединението со формула (XIV);

суспензија на pH 7 со додавање на Nметилморфолин; и

при што чекорот за спојување (А) опфаќа:

при што чекорот за спојување (А)(i) опфаќа

(i) обезбедување на раствор од (1R)-(S)пинанедиол 1-амониум трифлуороацетат-3-

обезбедување на раствор од (1R)-(S)пинанедиол 1-амониум трифлуороацетат-3-

метилбутан-1-боронат и N-хидроксисуксинимид,
проследено со додавање на

метилбутан-1-боронат и N-хидроксисукцинимид
во DMF, проследено со додавање на

дициклохексилкарбодиимид за да се формира
суспензија;

дициклохексилкарбодиимид за да се формира
суспензија; и/или чекор на спојување (А)(ii)

(ii) обезбедување на раствор на N-(2-

вклучува обезбедување на раствор на N-(2-

пиразинкарбонил)-L-фенилаланин и додавање
на N-метилморфолин во него;

пиразинкарбонил)-L-фенилаланин во DMF и
додавање на N-метилморфолин во него.

(iii) додавање на растворот што произлегува од

има уште 6 патентни барања
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(51)

(51) основен / bazë

8C12N15/81

8C12N15/10

8C40B40/08

(11)

(13)

8C08L5/08

8A61L27/18

12225

T1

12222

T1

8C07C311/45

8C07D401/12

12226

T1

8C12N15/10

12222

T1

8A61M5/31

8A61M5/34

12214

T1

8A61L27/56

8A61L27/18

12225

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

12223

T1

8C08L71/02

8A61L27/18

12225

T1

8A61P19/08

8C07D487/04

12217

T1

8C07D213/71

8C07D401/12

12226

T1

8A61K9/14

8A61K9/24

12218

T1

8A61M5/34

8A61M5/34

12214

T1

8A63K3/04

8E04H17/14

12220

T1

8A61K31/495

8C07D487/04

12223

T1

8A24D3/06

8A24D3/06

12221

T1

8A61P31/00

8C07D487/04

12217

T1

8C12N15/10

8C12N15/10

12222

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

12217

T1

8C12N15/86

8C12N15/10

12222

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

12217

T1

8A61L27/26

8A61L27/18

12225

T1

8A61L27/20

8A61L27/18

12225

T1

8C07D471/04

8C07D401/12

12226

T1

8A61L27/38

8A61L27/18

12225

T1

8A61M5/28

8A61M5/34

12214

T1

8C08L5/06

8A61L27/18

12225

T1

8A61P37/00

8C07D487/04

12217

T1

8C07D213/64

8C07D401/12

12226

T1

8A61K31/513

8A61K9/24

12218

T1

8C07D453/02

8C07D487/04

12223

T1

8A61K9/16

8A61K9/24

12218

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

12216

T1

8A01K15/02

8E04H17/14

12220

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

12217

T1

8C12N15/85

8C12N15/10

12222

T1

8A61K31/4412

8A61K9/24

12218

T1

8A61L27/18

8A61L27/18

12225

T1

8C12N15/70

8C12N15/10

12222

T1

8C07F5/04

8C07F5/02

12219

T1

8C07D235/28

8C07D401/12

12226

T1

8A24D3/16

8A24D3/06

12221

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

12223

T1

8C40B50/06

8C12N15/10

12222

T1

8C07D471/08

8C07D487/04

12223

T1

8A61K31/4709

8C07D401/12

12226

T1

8C07D491/107

8C07D487/04

12223

T1

8A61P11/00

8C07D401/12

12226

T1

8C07D498/10

8C07D487/04

12223

T1

8C07D498/04

8C07D487/04

12223

T1

8A61P1/16

8C12N15/113

12216

T1

8A61K31/60

8C12N15/113

12216

T1

8C07D519/00

8C07D487/04

12217

T1

8A61K31/7088

8C12N15/113

12216

T1

8A61P31/18

8A61K9/24

12218

T1

8A61P29/00

8C07D487/04

12217

T1

8C07F5/02

8C07F5/02

12219

T1

8A61K31/683

8A61K9/24

12218

T1

8B01D45/08

8B01D45/08

12224

T1

8A61K9/24

8A61K9/24

12218

T1

8A61L27/52

8A61L27/18

12225

T1

8E04H17/14

8E04H17/14

12220

T1
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8A61L27/22

8A61L27/18

12225

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

12226

T1

8C07D215/36

8C07D401/12

12226

T1

8A61L31/02

8A61L31/02

12227

T1

8C07D231/56

8C07D401/12

12226

T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË
DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 213/71

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

A 61K 31/4709

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

A 61P 11/00

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07C 311/45

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 213/64

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 471/04

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 215/36

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 231/56

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 235/28

MK/P/2021/0606

T1

AbbVie Overseas S.à r.l.

C 07D 401/12

MK/P/2021/0606

T1

Brain Flash-Patententwicklungs GmbH

B 01D 45/08

MK/P/2021/0601

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts

A 61K 31/60

MK/P/2021/0801

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts

A 61K 31/7088

MK/P/2021/0801

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts

A 61P 1/16

MK/P/2021/0801

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des Öffentlichen Rechts

C 12N 15/113

MK/P/2021/0801

T1

ETH Zürich

A 61L 27/18

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

C 08L 5/08

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/20

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/22

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/26

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/38

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/52

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

A 61L 27/56

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

C 08L 5/06

MK/P/2021/0608

T1

ETH Zürich

C 08L 71/02

MK/P/2021/0608

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 12N 15/81

MK/P/2021/0183

T1
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Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 12N 15/70

MK/P/2021/0183

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 12N 15/86

MK/P/2021/0183

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 12N 15/85

MK/P/2021/0183

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 40B 40/08

MK/P/2021/0183

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 12N 15/10

MK/P/2021/0183

T1

Fred Hutchinson Cancer Research Center

C 40B 50/06

MK/P/2021/0183

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/31

MK/P/2020/0960

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/28

MK/P/2020/0960

T1

Gerresheimer Bünde GmbH

A 61M 5/34

MK/P/2020/0960

T1

Golden Eagle Global, Inc.

A 63K 3/04

MK/P/2021/0178

T1

Golden Eagle Global, Inc.

A 01K 15/02

MK/P/2021/0178

T1

Golden Eagle Global, Inc.

E 04H 17/14

MK/P/2021/0178

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

C 07D 519/00

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

C 07D 487/04

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61P 37/00

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61P 35/00

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61P 31/00

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61P 29/00

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61K 31/4985

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme B.V.

A 61P 19/08

MK/P/2021/0803

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/683

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/513

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/4412

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61P 31/18

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 9/24

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 9/16

MK/P/2021/0804

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 9/14

MK/P/2021/0804

T1

Millennium Pharmaceuticals, Inc.

C 07F 5/02

MK/P/2021/0809

T1

Millennium Pharmaceuticals, Inc.

C 07F 5/04

MK/P/2021/0809

T1

Optifilter Research Zrt.

A 24D 3/16

MK/P/2021/0182

T1

Optifilter Research Zrt.

A 24D 3/06

MK/P/2021/0182

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61P 35/00

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 31/495

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 498/10

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 453/02

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 471/08

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 487/04

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 491/107

MK/P/2021/0607

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 498/04

MK/P/2021/0607

T1

Zirbone

A 61L 31/02

MK/P/2021/0605

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2019/419

(220) 09/04/2019

(442) 31/01/2022
(731) Друштво за производство на
земјоделски и сточарски производи
трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз
Долни Дисан ул. Населено место без
уличен систем Долни Дисан, Неготино,
MK
(540)
(531) 24.17.25;27.05.05
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бронзено златна

кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,

кл. 33 вино

имплантологија); здравствена заштита;
(210) TM 2021/264

изнајмување медицинска опрема;
медицинска помош; терапевтски услуги;

(220) 12/03/2021

(442) 31/01/2022
(731) Octapharma AG Seidenstrasse 2,
CH-8853 Lachen, CH

здравствени центри; услуги за советување
за здравјето; пластична хирургија;

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе

ортодонтски услуги

Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2021/434

(220) 19/04/2021

(442) 31/01/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

CUTAQUIG
(551) индивидуална

Домато.мк доо Скопје ул. Ѓорче Петров
бр. 1 зграда Б1, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(740) Сања Ангеловска ул. Васил
Главинов бр. 3-3/8, Скопје

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

(540)

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

(591) црвена, црна

(210) TM 2021/323

(531) 07.01.24;18.01.09;18.07.19;27.05.11
(551) индивидуална

(220) 29/03/2021

(442) 31/01/2022
(731) Друштво за услуги и трговија

(510, 511)
кл. 35 онлајн продажба на големо и мало

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ
Струмица

на конзервирани, вегански, био, млечни
детска храна и други прехрамбени
производи и алкохолни пијалоци

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK

кл. 39 транспорт-доставување на
конзервирани, вегански, био, млечни,

(540)
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детска храна и други прехрамбени

(510, 511)

производи и алкохолни пијалоци

кл. 30 производи од житарки

(210) TM 2021/927

кл. 35 услуги при продажба на мало и на
големо со производи од житарки

(220) 13/09/2021

(442) 31/01/2022
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.

(210) TM 2021/931

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK

(220) 13/09/2021

(442) 31/01/2022
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.

(540)

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела
(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела,
темно црвена, црна

кл. 30 производи од житарки
кл. 35 услуги при продажба на мало и на

(531) 25.01.19;27.05.22
(551) индивидуална

големо со производи од житарки

(510, 511)

(210) TM 2021/928

кл. 30 производи од житарки
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(220) 13/09/2021

(442) 31/01/2022
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.

големо со производи од житарки

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK

(210) TM 2021/932

(540)

(442) 31/01/2022
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.

(220) 13/09/2021

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK
(540)

(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела,
темно црвена
(531) 25.01.19;27.05.22
(551) индивидуална

(591) жолта, зелена, црвена, крем

31

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(531) 08.07.04;25.01.19;27.05.22

кл. 34 тутун; предмети за пушачи;

(551) индивидуална

кибрити, цигари, кутии (за цигари)

(510, 511)
кл. 30 производи од житарки

(210) TM 2021/983

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со производи од житарки

(442) 31/01/2022
(731) Здружение за поддршка и грижа на

(210) TM 2021/933

деца и семејства СВЕТИЛНИК НА
НАДЕЖ Битола ул. Рузвелтова бр. 17/7,

(220) 13/09/2021

(220) 27/09/2021

Битола, MK

(442) 31/01/2022
(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул.
20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK

(540)

(540)

(531) 26.01.16;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 академии [образование]; услуги на
забавни паркови; забава; дресирање
животни; изнајмување кинематографски
апарати; услуги на естрадни уметници
(591) жолта, зелена, црвена, крем, бела
(531) 05.09.15;25.01.19;27.05.22

[забавувачи]; услуги на филмски студија;
прикажување на циркуски настапи;

(551) индивидуална

организирање натпревари [образование
или забава]; курсеви за кореспонденција;

(510, 511)
кл. 30 производи од житарки

физичко образование; изнајмување

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со производи од житарки

сценски декор за приредби; услови за
рекреирање (обезбедување услови за

(210) TM 2021/967

рекреирање); забава со помош на радио;
објавување текстови, со исклучок на

(220) 22/09/2021

(442) 31/01/2022
(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj,
Building, Market Square, P.O. Boox 3175,

рекламни текстови; образовни услуги;
изнајмување звучни записи; изнајмување

Road TOWN, TORTOLA, VG
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

на филмови, со исклучок на рекламни
филмови; гимнастичка обука; услуги на

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

библиотеки за изнајмување книги;
објавување книги; изнајмување радио и

кинематографски филмови; производство

телевизиски апарати; продукција на радио
и телевизиски програми; прикажување на
различни шоу програми; услуги на
(531) 27.05.13

оркестри; театарски изведби; продукција
на шоу програми; телевизиска забава;

(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување сценски декор; услуги на
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зоолошки градини; обезбедување спортски

балови; организирање шоу програми

простории/објекти; позирање за уметници

[импресарио услуги]; обезбедување на

како модели; услуги на подвижни
библиотеки; обезбедување

услуги на автомати за забава со видео
игри; изнајмување аудио опрема;

простории/објекти за казино [коцкање]
услуги на клубови [забава или

изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

образование]; организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење

студија; изнајмување тениски игралишта;
изнајмување видеокамери; услуги на

конференции; организирање и водење

пишување сценарија, со исклучок за

конгреси; услуги на дискотеки;
обезбедување информации во областа на

рекламни цели; монтажа на видеоленти;
он-лајн објавување електронски книги и

образованието; образовно испитување;
обезбедување информации во областа на

списанија; електронско десктоп
издаваштво; титлување; услуги на игри

забавата; организирање изложби за
културни или образовни цели; услуги на

што се обезбедуваат он-лајн од
компјутерска мрежа; услуги за караоке;

коцкање [играње за пари]; обезбедување

услуги на компонирање музика; услуги на

простории/објекти за голф; услуги на
здравствени клубови; услуги на кампови за

ноќни клубови [забава]; обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

летување [забава]; прикажување на
настапи во живо; прикажување филмови;

можат да се даунлодираат; фотографски
репортажи; фотографија; стручно

забавишта; организирање спортски
натпревари; забави (планирање забави);

насочување [совети во врска со
образование или обука]; услуги на

практична обука [демонстрирање];

репортери на вести; преведување;

обезбедување простории/објекти за музеи
[претставувања, изложби]; услуги на

толкување на знаковен јазик; снимање
видеоленти; микрофилмување [снимање

студија за снимање; обезбедување
информации поврзани со рекреативни

микрофилмови]; услуги на агенции за
билети [забава]; пишување текстови што

активности; изнајмување опрема за
нуркање; изнајмување спортска опрема, со

не се рекламни текстови; организирање и
водење концерти; калиграфски услуги;

исклучок на возила; изнајмување

дизајнерски услуги што не се за рекламни

стадионски простории/објекти;
изнајмување видеорекордери;

цели; организирање модни ревии за
забавни цели; обука [тренирање];

изнајмување видеоленти; организирање и
водење семинари; услуги на спортски

изнајмување спортски терени; услуги на
диск-џокеј; услуги за толкување; услуги на

кампови; организирање и водење
симпозиуми; организирање време на

личен тренер (фитнес); одржување часови
по фитнес; стручна преквалификација;

спортски натпревари; образование во

продукција на музика; изнајмување

училиште со интернат; организирање и
водење работилници [обука];

играчки; изнајмување опрема за играње;
образовни услуги обезбедени од

организирање избори на убавици;
резервирање места за шоу програми;

училиштата; обезбедување онлајн музика,
која не може да се преземе; обезбедување

синхронизација; настава по веронаука;
организирање лотарии; организирање

онлајн видеа, кои не може да се преземат;
подучување; услуги за обука обезбедени
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преку симулатори; обезбедување

фризерски салони; изработување венци;

филмови, кои не можат да се преземат,

услуги на домови за закрепнување; услуги

преку услугите за пренос на видео записи
на барање; обезбедување телевизиски

на болници; здравствена заштита;
хортикултура; градинарство; изнајмување

програми, кои не можат да се преземат,
преку услугите за пренос на видео записи

опрема за земјоделство; масажа;
медицинска помош; оптичарски услуги;

на барање; садо обука [обука за чајна
церемонија]; аикидо обука; изнајмување

услуги на расадници; физикална терапија;
санаториумски услуги; ветеринарна

уметнички дела; изнајмување внатрешни

помош; стоматолошки услуги; услуги за

аквариуми
кл. 43 бироа за сместување [хотели,

старечки дом; воздушно и површинско
распрскување ѓубриња и други

пансиони]; служење храна и пијалаци;
услуги на пензионерски дом; услуги на

земјоделски хемикалии; тимарење
животни; услуги на банки за крв;

бифеа; услуги на кафетерии;
обезбедување објекти за кампување;

аранжирање цвеќе; услуги на домови за
тешко болни или сиромашни; одржување

услуги на кантини; изнајмување на

тревници; маникирање; акушерски услуги;

времено сместување; услуги на пансиони;
услуги на летувалишта; услуги на хотели;

негување болни луѓе [медицинска нега];
фармацевтски совети; пластична

услуги на детски јасли; услуги на
ресторани; резервирање пансиони;

хирургија; хирургија на дрва; уништување
штетници за земјоделство, аквакултура,

резервирање хотели; услуги на ресторани
со самопослужување; услуги на снек-

хортикултура и шумарство; уништување
плевел; тимарење домашни миленичиња;

барови; пансиони за сместување животни;

пресадување коса; психолози (услуги на

услуги на барови; услуги на камповите за
летување; изнајмување преносни објекти;

психолози); изнајмување санитарни
инсталации; услуги на ароматерапија;

резервирање за привремено сместување;
услуги на мотели; изнајмување столови,

услуги на вештачко оплодување;
рехабилитација за пациенти со

маси, чаршави и стакларија; изнајмување
простории за состаноци; изнајмување

злоупотреба на супстанции; услуги на
инвитро оплодување; тетовирање;

шатори; изнајмување уреди за готвење;

телемедицински услуги; дизајнирање

изнајмување автомати за вода за пиење;
изнајмување уреди за осветлување;

пејсажи; услуги со сауна; услуги со
солариум; услуги со лековити бањи; услуги

изработка на скулптури од храна;
рецепциски услуги за привремено

на визажисти; подготовка на рецепти од
страна на фармацевтите; терапевтски

сместување [управување со
пристигнувања и заминувања]; услуги на

услуги; садење дрва за намалување на
емисијата на јаглен; услуги на

вашоку ресторан

аквакултура; изнајмување медицинска

кл. 44 одгледување животни; пејсажно
градинарство; јавни бањи за хигиенски

опрема; услуги на здравствени центри;
услуги на алтернативна медицина; услуги

потреби; услуги на турски бањи; услуги на
козметички салони; услуги на медицински

за говорна терапија; услуги за советување
за здравјето; депилирање со восок;

клиники; хиропракса [лекување со масажа
на 'рбетните пршлени]; услуги на

ортодонски услуги; медицински совети за
лица со инвалидитет; услуги за контрола
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на штетници за земјоделство, аквакултура,

посебни настани; услуги за балсамирање;

хортикултура и шумарство; услуги на

услуги за изработка на правни документи;

банка на човечки ткива
кл. 45 услуги на лични телохранители;

следење украдени предмети; правно
управување со дозволи; правни услуги во

услуги на придружување; услуги на
детективски агенции; услуги за

врска со преговори на договори за други;
спроведување верски церемонии; услуги

посредување при наоѓање партнер; услуги
за ноќна стража; отворање безбедносни

за шетање кучиња; закуп на имиња на
интернет домени; помош при облекување

брави; изнајмување вечерни фустани;

кимоно

кремирање; потраги по исчезнати лица;
погребни услуги; организирање погреби;

(210) TM 2021/1002

изнајмување облека; стражи [чуварски
услуги]; услуги на брачни агенции;

(442) 31/01/2022
(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

консултации за физичко обезбедување;
правење хороскопи; гаснење пожари;

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK

(220) 01/10/2021

(540)

организирање религиозни средби; услуги

eos-itech.com

на агенции за посвојување; надгледување
на аларми против крадци и безбедносни

(551) индивидуална
(510, 511)

аларми; услуги за чување деца; проверка
на багаж заради сигурност; надгледување

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

куќи [услуги за чување на домот]; услуги за
чување домашни миленичиња;

софтвер
кл. 35 водење на работењето;

истражување на лични биографии;

управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]

враќање изгубени работи; медијација;
проверување фабрики од безбедносни

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

причини; изнајмување противпожарни
аларми; изнајмување противпожарни

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се

апарати; арбитражни услуги;
консултантски услуги за интелектуална

менувачниците или службите за
надомест;услуги на кредитните институции

сопственост; управување со авторски

што не се банки, како што се
кооперативните кредитни здруженија,

права; издавање лиценци за
интелектуална сопственост; следење на

индивидуалните финансиски

правата на интелектуална сопственост за
правни советодавни цели; правно

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги
на „инвестициска доверба" на холдинг

истражување; услуги при водење судски
процеси; издавање лиценци за

претпријатијата;услуги на трговските
посредници со акции и имот;услуги

компјутерски програми [правни услуги];

поврзани со монетарните работи што се
одвиваатсо посредство на посредници;

регистрација на домени [правни услуги];
услуги за алтернативно решавање

услуги поврзани со издавањето патнички

спорови; изнајмување сефови; генеалошки
истражувања; планирање и организирање

чекови и кредитни писма
кл. 38 телекомуникации

венчавки; услуги за онлајн социјални
мрежи; услуги за пуштање гулаби за

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и
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истражување и планирањето поврзано со

(510, 511)

нив;

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина;

индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

модуларен мебел; тапациран мебел;
вградени мебели; комоди [мебел]; регали

хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван
мебел; маси [мебел]; кујнски мебел;

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

фиокари [мебел]; табуретки [мебел];
шкафови и мебел; мијалници [мебел];

поединците

полици (мебел); биро [мебел]; училишен

(210) TM 2021/1005

(220) 01/10/2021

мебел; полици [мебел]; високи столови
[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања;

(442) 31/01/2022
(731) ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

делови за мебел; дрвени полици [мебел];
врати за мебел; високи полици [мебел];

Бутелска 21 бр. 1а, Скопје, MK

мебел за продавници; мебел за дневна
соба; мебел за седење; мебел за дома;

(540)

мебел за претсобје; рафтови; полици
[мебел]; аголни елементи [мебел];
тапацирани мебели на прекпопување;

(591) бела, златна, сина
(531) 27.05.19;27.05.22

мебел за компјутери; мебел за кујни;
мебел за аудиториум; неметални рафтови

(551) индивидуална

[мебел]; метален мебел за канцеларија;
мебел за канцеларија; фиоки за мебел;

(510, 511)
кл. 35 услуги при поражба на мало и

мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел];

големо со: бебешки и детски креветчиња,
додатоци за бебешки и детски

рамки за мебел; профили на мебел;
држачи за мебел; модуларни бироа

креветчиња, душеци за бебешки и детски
креветчиња, постелнини, навлаки и

[мебел]; канцелариски мебел; столови;
тркалца за мебели; мебел за деца; бар-

постелни додатоци за бебешки и детски

столови [мебел]; рафтови за мебел;
потпирачи за мебел; рекламни билборди

креветчиња

[мебел]; секционален мебел, неметален;
(210) TM 2021/1030

(220) 07/10/2021

мебел за двор; мебел на отварање; мебел
за спални соби; делови за мебел; држачи

(442) 31/01/2022
(731) Електро Точила Инжинеринг
ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна

за биро [мебел]; делови за мебел,
неметални; работни маси; модули за

гаража лок. 13, 7500, Прилеп, MK

складирање [мебел]; пластични тркалца за
мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

за дискови [мебел]; табуретки со тркала

(540)

[мебел]; фиоки за складирање [мебел];
мебел за внатрешно уредување; вграден
мебел за спална соба; ногарки за мебели
[неметални]; мебел со вградено легло;

(591) црна, сина
(531) 05.03.13;27.05.07

шкафови, кои се мебел; биро за компјутер
[мебел]; шкафови за скпадирање (мебел);

(551) индивидуална
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фиоки [делови од мебел]; мебел на

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

неколку модули; врати за мебел

Пиринска 66, 7500, Прилеп

[неметални]; мебел за детска соба; полици
за книги [мебел]; полици за цвеќиња

(540)

LIFE CARE

[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на
тркалца за сервирање [мебел]; мебел за

(551) индивидуална
(510, 511)

дома, канцеларија и градина; мебел,
изработен од замена на дрво; закачалки за

кл. 20 мебел; мебел и покуќнина;
модуларен мебел; тапациран мебел;

облека, рафтови за облека [мебел] и

вградени мебели; комоди [мебел]; регали
[мебел]; огледала [мебел]; обликуван

закачалки за облека
кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

мебел; маси [мебел]; кујнски мебел;

кл. 37 услуги за монтирање на мебел
кл. 39 транспортирање на мебел;

фиокари [мебел]; табуретки [мебел];
шкафови и мебел; мијалници [мебел];

преместување на мебел; пренесување на
мебел; достава на мебел; превоз на

полици (мебел); биро [мебел]; училишен
мебел; полици [мебел]; високи столови

мебел; складирање на мебел;

[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања;
делови за мебел; дрвени полици [мебел];

пренесување на домашен мебел;
пренесување на трговски мебел;

врати за мебел; високи полици [мебел];

транспортирање на мебел на трети лица
со камиони

мебел за продавници; мебел за дневна
соба; мебел за седење; мебел за дома;

кл. 40 сечење на мебел; производство на
мебел по порачка и спецификација;

мебел за претсобје; рафтови; полици
[мебел]; аголни елементи [мебел];

изработка на прекривки за мебел по

тапацирани мебели на прекпопување;
мебел за компјутери; мебел за кујни;

порачка; производство на мебел за
канцеларија (производство по порачка)

мебел за аудиториум; неметални рафтови

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за
проектирање на мебел; проектантски

[мебел]; метален мебел за канцеларија;
мебел за канцеларија; фиоки за мебел;

услуги за мебел; услуги за дизајн за
канцелариски мебел; услуги за

мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел];
рамки за мебел; профили на мебел;

проектирање на модели за канцелариски

држачи за мебел; модуларни бироа
[мебел]; канцелариски мебел; столови;

мебел; услуги и консултации поврзани со
избор на покривки за мебел [внатрешни

тркалца за мебели; мебел за деца; бар-

уредување]; услуги поврзани со избор на
комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел

столови [мебел]; рафтови за мебел;
потпирачи за мебел; рекламни билборди

за внатрешен дизајн; услуги поврзани со
хармонизација на бои, бои на ѕидови и

[мебел]; секционален мебел, неметален;
мебел за двор; мебел на отварање; мебел

мебел за внатрешен дизајн
(210) TM 2021/1031

за спални соби; делови за мебел; држачи
за биро [мебел]; делови за мебел,

(220) 07/10/2021

неметални; работни маси; модули за

(442) 31/01/2022
(731) Електро Точила Инжинеринг

складирање [мебел]; пластични тркалца за
мебел; орман за чевли [мебел]; шкафови

ДООЕЛ ул. Сотка Георгиоски бб, Катна
гаража лок. 13, 7500, Прилеп, MK

за дискови [мебел]; табуретки со тркала
[мебел]; фиоки за складирање [мебел];
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мебел за внатрешно уредување; вграден

(210) TM 2021/1042

мебел за спална соба; ногарки за мебели

(442) 31/01/2022
(731) Фисник Садики and Касaм Касами
ул. 102 бр. 7, 1200, Тетово, MK and ул.

[неметални]; мебел со вградено легло;
шкафови, кои се мебел; биро за компјутер

(220) 08/10/2021

Корушка 10, 1200, Тетово, MK

[мебел]; шкафови за скпадирање (мебел);
фиоки [делови од мебел]; мебел на

(540)

неколку модули; врати за мебел
[неметални]; мебел за детска соба; полици
за книги [мебел]; полици за цвеќиња
[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на
тркалца за сервирање [мебел]; мебел за
дома, канцеларија и градина; мебел,
изработен од замена на дрво; закачалки за
облека, рафтови за облека [мебел] и
закачалки за облека

(591) црвена, зелена, црна, сина, кафена
(531) 01.01.02;05.01.03;05.01.05

кл. 35 трговија на големо и мало со мебел

(551) индивидуална

кл. 37 услуги за монтирање на мебел
кл. 39 транспортирање на мебел;

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни

преместување на мебел; пренесување на
мебел; достава на мебел; превоз на

преработки;конзервирано, змрзнато,
сушено, варено овошје и зеленчук;желе,

мебел; складирање на мебел;
пренесување на домашен мебел;

џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и
млечни производи;маста и масти за

пренесување на трговски мебел;

јадење

транспортирање на мебел на трети лица
со камиони

кл. 30 кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе;брашно и

кл. 40 сечење на мебел; производство на
мебел по порачка и спецификација;

производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,

изработка на прекривки за мебел по
порачка; производство на мебел за

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови
(како мирудии);мирудии;мраз

канцеларија (производство по порачка)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

кл. 42 услуги за дизајн на мебел; услуги за
проектирање на мебел; проектантски

други безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други

услуги за мебел; услуги за дизајн за
канцелариски мебел; услуги за

препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање;водење на

проектирање на модели за канцелариски
мебел; услуги и консултации поврзани со

работењето;управување со
работата;канцелариски работи, услуги при

избор на покривки за мебел [внатрешни

продажба на голема и мало со месо, риба,

уредување]; услуги поврзани со избор на
комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел

живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано, змрзнато,

за внатрешен дизајн; услуги поврзани со
хармонизација на бои, бои на ѕидови и

сушено, варено овошје и зеленчук;желе,
џемови, компоти, ајвар;јајца, млеко и

мебел за внатрешен дизајн

млечни производи;маста и масти за
јадење, кафе, чај, какако, шеќер, ориз,
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тапиока, саго, замена за кафе;брашно и
производи од жита, леб, тесто за слатки и
слатки, сладолед;мед, меласа;кфасец,
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови

(591) зелена, портокалова, бела

(како мирудии);мирудии;мраз, пиво,
минерална и сода вода и други

(531) 26.01.18;26.07.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

безалкохолни пијалоци;пијалоци од
овошје, и овошни сокови;сирупи и други

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,

препарати за производство на пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци;привремено сместување
(210) TM 2021/1048

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење

(220) 12/10/2021

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

(442) 31/01/2022
(731) РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ 3-та

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

Македонска ударна Бригада бр. 106/112, Куманово, MK

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

(540)

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад

запалки; кибрит; артикли за пушачи
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги

препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

на продажба на големо врзани за цигари;
тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи
(210) TM 2021/1058

кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;

(220) 15/10/2021

управување со работи; канцелариски
работи

(442) 31/01/2022
(731) Meridian Corporation SH.P.K.

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе

(210) TM 2021/1060

Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(220) 15/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Meridian Corporation SH.P.K.
Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale,
Prishtinë, Kosovë, XX
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(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Деловски бр. 7, 1000, Скопје

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

(540)

кат 3, 1000, Скопје
(540)

MERIDIAN EXPRESS
(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

(591) бела и тиркизна
(531) 26.02.05;27.05.02
(551) индивидуална

производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

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

производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

инсталациски услуги
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од

опфатени со другите класи, животни
(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња,

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад

(210) TM 2021/1064

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и

(220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

4, 1000, Скопје, MK
(540)

кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрит
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2021/1061

(220) 18/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Друштво за услуги СКОПСТЕР
ДОО Скопје ул. Македонија бр. 10/3,

(591) зелена, црна, бела
(531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25
(551) индивидуална

1000, Скопје, MK

(510, 511)
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кл. 16 регистар на недвижности

(210) TM 2021/1067

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(собирање информации)
кл. 42 картографски услуги, премерување

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.

на земјиштето

4, 1000, Скопје, MK

(220) 19/10/2021

(540)
(210) TM 2021/1065

(220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црна, бела

(591) црна, црвена, бела

(531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25

(531) 26.01.03;26.11.12

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 регистар на недвижности
кл. 35 компјутерски бази на податоци

кл. 16 регистар на збирки на просторни
податоци

(собирање информации)
кл. 42 картографски услуги, премерување

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(собирање информации)

на земјиштето
(210) TM 2021/1066

кл. 42 картографски услуги
(220) 19/10/2021

(210) TM 2021/1068

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на

(220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, MK

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.
4, 1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) зелена, бела
(531) 26.01.12;26.01.16;26.11.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 регистар на недвижности
кл. 35 компјутерски бази на податоци
(собирање информации)
(591) црна, зелена, бела

кл. 42 картографски услуги, премерување
на земјиштето

(531) 26.01.03;26.11.12
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 16 регистар на збирки на просторни
податоци
кл. 35 компјутерски бази на податоци
(собирање информации)
кл. 42 картографски услуги

(591) црвена, бела, црна
(531) 01.15.15;24.17.02;26.04.13

(210) TM 2021/1069

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Агенција за катастар на
недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр.

кл. 1 хемиски производи за индустријата,

4, 1000, Скопје, MK

шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи, вештачки

науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

(540)

ѓубриња, смеши за гаснење пожар,
препарати за калење и заварување
метали, хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адехезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажнување, горива (вклучително и
(591) зелена, бела

течните горива за мотори) и материи за

(531) 26.01.03;26.11.12

осветлување, свеќи, фитили за
осветлување

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални градежни материјали, метални

кл. 16 регистар на збирки на просторни
податоци

преносни конструкции, метални
материјали за железнички шини, жици и

кл. 35 компјутерски бази на податоци
(собирање информации)

кабли од обичен метал, браварски

кл. 42 картографски услуги

производи, мали метални производи,
метални цевки, каси, производи од метал,

(210) TM 2021/1070

што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки,

(220) 19/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) ОКТА Рафинерија на нафта

инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги, пакување и

Акционерско друштво – Скопје ул. 1 бр.
25, Миладиновци, Илинден, Скопје, MK

складирање стока, организирање
патувања
кл. 43 подготвување храна и пијалоци,

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

привремено сместување
(210) TM 2021/1082

(220) 21/10/2021
(442) 31/01/2022
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(731) Koncern za proizvodnju i promet

(554) тродимензионална

konditorskih proizvoda BAMBI AD

(551) индивидуална

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(510, 511)
кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

чоколади

(540)

(210) TM 2021/1084

(220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, жолта, темно и светло
кафена, црна, сина
(531) 08.01.14;08.01.19;27.05.02

plazma KOCKA

(554)
(551) индивидуална

(591) виолетова, црвена, бела, жолта,

(510, 511)
кл. 30 производи од житарици, слатки, во

темно и светло кафена, црна, зелена,
портокалова

вид на кекс

(531) 08.01.22;19.03.01;27.05.02
(554) тродимензионална

(210) TM 2021/1083

(220) 21/10/2021

(551) индивидуална

(442) 31/01/2022
(731) Koncern za proizvodnju i promet

(510, 511)
кл. 30 кекс

konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

(210) TM 2021/1085

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Koncern za proizvodnju i promet

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

konditorskih proizvoda BAMBI AD

(540)

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)

plazma STIKSI
(591) виолетова, црвена, бела, жолта,
темно и светло кафена
(531) 08.01.21;19.03.01;27.05.02
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(731) Koncern za proizvodnju i promet

plazma plus

konditorskih proizvoda BAMBI AD

(591) црвена, бела, жолта, темно и светло
кафена, црна, сина

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(531) 08.01.12;19.03.01;27.05.02

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 производи од житарици, слатки, во

Plazma Kocka

вид на кекс

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2021/1086

кл. 30 кекс

(220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Koncern za proizvodnju i promet

(210) TM 2021/1089

konditorskih proizvoda BAMBI AD
Požarevac

(442) 31/01/2022
(731) NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

Ljubljana Trg republike 2, Ljubljana, SI

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

(540)

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

Plazma Plus

(220) 22/10/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 производи од житарици, слатки, во
вид на кекс

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2021/1087

кл. 9 апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,

За сè што следи

(220) 21/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

трансформирање, акумулирање,

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

кинематографски, оптички, за мерење на
тежина, мерење, сигнализирање,

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

проверување (надзор) и животоспасувачки наставни апарати и

(540)

инструменти; апарат за снимање, пренос,

регулирање или контролирање на
електрицитетот; фотографски,

репродукција, складирање, кодирање и
декодирање, конверзија и обработка на

Plazma Stiksi
(551) индивидуална

звук, слики и податоци; компјутерски
анимации на електронски медиуми;

(510, 511)
кл. 30 кекс, колачи, бисквити, слатки,

софтвер за снимање, пренос,
репродукција, складирање, кодирање и

чоколади
(210) TM 2021/1088

декодирање, конверзија и обработка на

(220) 21/10/2021

звук, слики и податоци; телефонски

(442) 31/01/2022
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апарат; аудио-визуелен наставен апарат;

комуникациски уреди; апликации за

оптички медиум за податоци; оптички

бесконтактно плаќање со платежни и

дискови; оптички кондензатори; кодирани
магнетни лични карти; магнетни медиуми

кредитни картички преку ПОС терминали;
апликации од областа на мобилното

за снимање/податоци; магнетни енкодери;
картички за интегрирано коло; магнетни

банкарство за паметни телефони,
електронски таблети или други мобилни

дискови; магнетни ленти; оперативни
системи, снимени; компјутерски хардвер и

комуникациски уреди
кл. 16 печатени материјали и публикации;

софтвер за употреба со/исполнување на

кредитни картички, платежни картички,

барањата за телефонски врски и пренос
на податоци, вклучително и безжичен

чекови за патници, дебитни картички,
картички за лојалност како печатена

пренос; компјутерски мемории; опрема за
обработка на податоци и компјутери;

материја; проспекти; брошури; весници;
периодични публикации; изложбени табли

снимени програми за работа на компјутер
и/или системи; снимени компјутерски

од хартија; додатоци за рекламирање и
публицитет во областа на финансиите,

програми кои овозможуваат пристап до

банкарството и осигурувањето (печатени

бази на податоци; компјутери; снимени
компјутерски програми и бази на податоци,

документи); наставни материјали (освен
апарати), индекс картички (канцелариски

особено компјутерски програми и бази на
податоци снимени на магнетни или

материјал); регистар (главни книги);
индекси;канцелариски реквизити, освен

оптички медиуми; флопи дискови; компакт
дискови; ДВД диск; периферни

мебел; прирачници; канцелариски
материјал; папки (канцелариски

компјутерски уреди; компјутерски софтвер,

материјал); матрици; налепници

снимен; компјутерски програми (за
преземање); читачи (опрема за обработка

(канцелариски материјал); билтени; папки
за хартија; хартија; постери; огласни карти

на податоци); читачи на бар кодови;
фискални каси; машини за броење и

(канцелариски материјал); списанија;
списанија (периодични изданија); слики;

сортирање пари; алармни ѕвона,
електрични; детектори за фалсификувани

стрипови; моливи; училишен прибор;
печатени публикации; печатени

монети; софтвер за развој на апликации за

материјали; наставни материјали (освен

персонални компјутери, лаптопи, паметни
телефони, електронски таблети или други

апарати)
кл. 35 агенции за увоз и извоз;

мобилни комуникациски уреди; апликации
за персонални компјутери, лаптопи,

комерцијално-информативни агенции;
бизнис менаџмент; изнајмување

паметни телефони, електронски таблети
или други мобилни комуникациски уреди;

канцелариски машини и опрема (без
компјутери); подготовка на деловни

апликации за обезбедување банкарски

статистички информации; книговодство и

услуги за персонални компјутери, лаптопи,
паметни телефони, електронски таблети

сметководство; изготвување на извештаи
за сметки; деловна ревизија; ревизија на

или други мобилни комуникациски уреди;
апликации за извршување платежни

сметки; деловна администрација;
канцелариски функции; подготовка на

трансакции преку паметни телефони,
електронски таблети или други мобилни

даночни пријави; професионален деловен
консалтинг; посреднички услуги и
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консултантски услуги за купување и

лаптопи, паметни телефони, електронски

продавање на компании и други

таблети или други мобилни комуникациски

организации на домашниот и странскиот
пазар; консултации за бизнис управување

уреди; бизнис операции поврзани со
финансиски работи преку апликации за

и организација; консултации за
управување со персонал; администрација

персонални компјутери, лаптопи, паметни
телефони, електронски таблети или други

на програми за лојалност на
потрошувачите и други програми за

мобилни комуникациски уреди; услуги за
плаќање и трансакции со кредитни

клиенти; консултации за бизнис

картички преку апликации на персонални

управување; подготовка на колумни за
публицитет; рекламирање преку директна

компјутери, лаптопи, паметни телефони,
електронски таблети или други мобилни

пошта; помош за комерцијално или
индустриско управување; ажурирање на

комуникациски уреди; финансиски услуги;
финансиско планирање и консултации

рекламен материјал; експерти за
ефикасност; аукционерство; маркетинг

преку евалуација на резултатите и
повратот на инвестициите; услуги за

истражување; бизнис проценки; бизнис

финансиска анализа и информации;

истражување; бизнис испитување;
рекламирање; маркетинг услуги и услуги

изготвување финансиски планови за
клиенти; спроведување и извршување на

во областа на односите со јавноста;
рекламни услуги; односи со јавноста;

финансиски планови; следење на
процесот на извршување на финансиските

телевизиско рекламирање; економско
прогнозирање; анализа на цените; бизнис

планови; координација во однос на
финансиските планови; финансиско

информации; испитување на јавното

планирање за семејствата; спроведување

мислење; компјутеризирано раководење
со датотеки; внес и излез на податоци во

редовни банкарски операции за клиенти;
координирање на консултации и текот на

стандардизирана форма за замена со
сопствени апликации; работење и

финансиските трансакции; управување со
финансиските средства на клиентите;

управување со системи за обработка на
деловни податоци; административна

извршување на индивидуални услуги за
управување (оперативни услуги) поврзани

обработка на податоци; компјутеризирано

со хартии од вредност и средства на

управување со бази на податоци
(административни услуги); аутсорсинг

инвестициски фондови; инвестиции во
инвестициски друштва, заеднички

услуги (подршка на бизниси); услуги за
обработка на податоци што ќе се користат

фондови, пензиски друштва и пензиски на
локални и странски пазари на капитал;

за статистика; подготовка на финансиски
извештаи

даночен консалтинг во областа на локално
и меѓународно планирање; инвестициски

кл. 36 банкарски услуги; обезбедување

консалтинг; консалтинг за недвижнини во

банкарски услуги наведени во класа 36
овде преку телекомуникациски и

рамките на инвестициско консалтинг;
консултации и помош при регулирање на

електронски медиуми, вклучително и преку
безжична врска; банкарски услуги за

правата на сопственост на имотот во
рамките на извршувањето на проектите;

физички и правни лица обезбедени со
апликации за персонални компјутери,

запишување на сопственост на имотот, кој
не е наведен во други класи; посреднички
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услуги во врска со пазарот на

посреднички услуги кои се однесуваат на

недвижности; посреднички услуги во однос

осигурување; информации и консултации

на информации за настани што се
случуваат на европските пазари на

за осигурување, вклучително и помош при
изготвување на барања за осигурување;

капитал; консултации за купување и
продажба на хартии од вредност;

осигурување на живот; меѓународно
осигурување, вклучувајќи помош за

консултации за инвестиции и тековни
информации и аналитичка поддршка во

патување и медицинска помош;
осигурување на депозити, осигурување на

врска со тргувањето на глобалните пазари

имот и лично осигурување; финансиска

на капитал; консултации за пензија
(пензии); консултации за доброволно

евалуација (осигурување, банкарство,
недвижен имот); услуги во врска со хартии

дополнително пензиско осигурување;
прием на депозити и сите видови парични

од вредност од странски и домашни
издавачи (депонирање, купување,

придонеси од физички и правни лица и
услуги кои се однесуваат на депозити и

продажба, издавање, управување);
посреднички услуги во врска со берзата;

осигурување на депозити;

факторинг; финансиски лизинг;

кредити/одобрување кредити од овие
депозити за сопствена сметка, вклучувајќи

финансиски клиринг; финансиска анализа;
финансиски евалуации; фискални

потрошувачки кредити, хипотекарни заеми
и финансирање на комерцијален пазар;

евалуации; проценки на имот и средства;
управување со недвижен имот; давање

финансирање; финансиско спонзорство;
капитални инвестиции; собирање, анализа

под закуп на недвижен имот; посредување
со хартии од вредност; котација на

и пренос на информации кои се

берзата; заложно посредништво; услуги на

однесуваат на кредитната способност на
правните лица; посреднички услуги кои се

доверители; депонирање на скапоцености;
услуги поврзани со индивидуални сефови

однесуваат на склучување договори за
заеми и кредити; гарантни и јемствени

во банки; управување со сеф и
изнајмување на сеф; управување со

зделки, вклучувајќи прифаќање и
издавање јемства, гаранции и други

плаќања; добротворно собирање
средства; наплата на долгови; наплата на

хартии од вредност; издавање и работење

кирија; изнајмување на комерцијални

со платежни инструменти (платежни
картички, кредитни и дебитни картички,

простории; управување со странски
платежни средства; издавање и земање

патнички чекови, токени на вредност,
банкарски меници); откуп на чекови и

заеми; издавање на хартии од вредност и
кредитни картички; купување, продажба и

банкарски меници; проверка на проверка;
управување со извршените финансиски

управување со домашни и странски хартии
од вредност; прифаќање и издавање

инструменти; управување со странски

јемства и гаранции и усвојување на други

платежни средства, вклучувајќи го и
девизниот бизнис; услуги за финансирање;

обврски за сопствени клиенти, кои може да
се исполнат парично; откуп на побарувања

услуги на штедилница; финансиски
посреднички услуги; агенции за

и наплата на долгови; трансфери на пари;
интерни трансфери на пари; следење на

недвижности (апартмани и станови);
царинско посредување; осигурување и

тековната состојба на трансакциската
сметка; изводи од трансакциска сметка;
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електронски трансфер на средства;

системи; услуги кои можат да се

електронски финансиски трансфери,

испорачаат преку интегрирана услуги на

вклучувајќи трансфери на валути/одливи,
следење на трансфери/приливи, валутни

дигитална телефонска мрежа, имено
пренос на изговорен збор, слики, текстови

трансфери од трансакциски сметки во
странска валута; распределба на

и податоци; комуникација преку мобилен
телефон или телефон со фиксна линија;

приливите; следење на тековната состојба
на трансакциска сметка во странска

информации за телекомуникации;
изнајмување на телекомуникациска

валута; следење на сметките;

опрема; сателитски пренос; услуги за

обезбедување финансиски информации
во врска со девизните курсеви,

дигитални мрежни телекомуникации;
изнајмување време за пристап до

вклучително и листи за девизни курсеви за
поединци и курсни листи за компании;

компјутерски бази на податоци;
обезбедување пристап до апликации од

девизни трансакции со апликативен
софтвер; финансиски брокерски услуги и

областа на мобилното банкарство и
плаќање со платежни картички за паметни

проследување информации за банкарски

телефони, електронски таблети или други

услуги, работење со кредитни картички,
состојба на штедна сметка преку

мобилни комуникациски уреди; услуги за
пренос на податоци на информации за

електронска пошта; сите горенаведени
услуги, наведени во оваа класа 36,

банкарски услуги и трансакции преку
телефон и СМС пораки; услуги за пренос

обезбедени on-line од компјутерски бази
на податоци, преку интернет и

на податоци на информации за банкарски
услуги и трансакции преку апликации од

телекомуникациски услуги, како и преку

областа на мобилното банкарство за

личен банкар
кл. 37 монтирање, одржување и поправка

паметни телефони, таблети или други
мобилни комуникациски уреди

на канцелариски машини и опрема;
одржување и поправање трезори;

кл. 39 превезување; чуван транспорт на
готовина, хартии од вредност, стоки и

одржување и поправање каси;монтирање,
одржување и поправка на машини;

други вредни работи; шпедитерски услуги;
складирање стоки; испорачување стоки;

компјутерски хардвер (инсталирање,

складирање; изнајмување магацини;

одржување и поправање на компјутерски
хардвер)

изнајмување возила
кл. 40 печатење, вклучувајќи офсет и

кл. 38 телекомуникациски услуги,
вклучувајќи телекомуникациски услуги

литографско печатење
кл. 41 објавување текстови, со искпучок

поврзани со системи за сигнализација
и/или електрични и електронски стоки;

на рекламни текстови; образование и
подучување во врска со банкарство;

телекомуникациски услуги преку

образование и подучување во врска со

компјутерски терминали, телефон,
мобилен телефон, електронска пошта,

телекомуникации; организирање и водење
колоквиуми, конференции, конгреси,

факс; радио пејџинг услуги и пренос преку
кабел; пренесување слики и пораки со

семинари, симпозиуми; информирање за
настани; информирање за образование;

помош на компјутери; пренос на податоци,
документи и пораки преку компјутерски

обезбедување електронски публикации
што не се преземаат; организирање
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културни и уметнички настани; уметнички

софтвер и информациски системи; дизајн,

изложби за културни, образовни или

креирање, хостирање и одржување на

комерцијални цели; организирање и
водење работилници (обука);

компјутерски мрежи, кои содржат
истражувачки и референтни материјали во

професионално насочување (совети во
врска со образованието и

областите на менаџмент, финансии,
банкарски операции и вести; изнајмување

оспособувањето); организирање шоу
програми (импресарио услуги); услуги за

на компјутерски софтвер; обновување на
компјутерски податоци; одржување на

обработка на говор и слика; услуги за

компјутерски софтвер; анализа на

микрофилмирање
кл. 42 изнајмување компјутери; услуги за

компјутерски системи; компјутерски
консалтинг; научни и индустриски

компјутерско програмирање; развој на веб
апликации за персонални компјутери,

истражувања; техничко истражување за
други во областа на компјутерите,

лаптопи, паметни телефони, електронски
таблети или други мобилни комуникациски

компјутерската опрема,
телекомуникациската галантерија и уреди;

уреди; развој на апликации за мобилни

техничко управување со бази на податоци;

банкарски услуги за паметни телефони,
електронски таблети или други мобилни

тестирање на стоки; истражување и развој;
следење и развивање на проекти, сите во

комуникациски уреди; развој на апликации
и софтвер за извршување трансакции со

врска со телекомуникациските мрежи и
системи и електронски пренос на

платежни и кредитни картички преку
паметни телефони, електронски таблети

податоци; дизајн и развој на компјутерски
софтвер и бази на податоци; технолошки

или други мобилни комуникациски уреди;

консултантски услуги, кои не се вклучени

услуги за одржување на апликации за
мобилни банкарски услуги и услуги за

во други класи
кл. 45 правни услуги; правни совети од

поддршка на кпиенти; услуги за
одржување на апликации за спроведување

областа на банкарското и финансиското
право, од областа на правото на трговски

на плаќања и трансакции со кредитни
картички преку паметни телефони,

друштва, во областа на земјишниот
регистар; правен совет и помош при

електронски таблети или други одржувања

наоѓање правни застапници и советници

на мобилни комуникациски уреди и услуги
за подршка на корисници; програмирање

дома и во странство; управување со сите
правни трансакции според адвокатската

на компјутерски анимации; услуги на
дизајнер на графички уметности;

тарифа врз основ на специјален договор и
специјално полномошно; правно

индустриски дизајн; креирање и
одржување на веб-страници за други;

истражување

конверзија на податоци и компјутерски

(210) TM 2021/1090

програми (освен физичка конверзија);
конверзија на податоци или документи од

(442) 31/01/2022
(731) БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје ул.

физички во електронски медиуми;
спроведување студии за технички проекти;

Пера Јовановиќ бр. 3, 1000, Скопје, MK

планирање на компјутерски системи;
развој, консалтинг и дизајн на компјутерски

СКОПJЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 28
лок.2-8, 1000, Скопје

(220) 25/10/2021

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
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(540)

(531) 01.05.02;14.01.08;26.11.03;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци

(591) маслинасто зелена, црна, бела
(531) 05.03.17;27.05.01;27.05.07

за кабли)
кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични

(551) индивидуална
(510, 511)

кабли), канали за електрични кабли,

кл. 29 паста од маслинки, маслиново

електрични кабли, електрични кабли
(кабелски спојки), електрични кабли

масло, пире од маслинки, маслинки
(подготвени), процесирани маслинки,

(носачи на електрични калеми),
електрични кабли (обвивки за електрични

конзервирани маслинки, маслинки во
лименка, варени маслинки, сушени

кабли), електрични приклучоци,
електрични утикачи, електрични

маслинки, полнети маслинки, процесирано
пире од маслинки, процесирани маслинки

проводници

во лименка, екстра девствено маслиново

кл. 35 услуги при продажба на големо и

масло, маслинки полнети со сирење,
маслинки полнети со бадеми, маслинки

мало (електрични кабли)

полнети со црвена пиперка, екстра
девствено маслиново масло за храна,

(210) TM 2021/1098

(220) 28/10/2021
(442) 31/01/2022

маслинки полнети со песто во
сончогледово масло, маслинки полнети со

(300) UK00003676799 03/08/2021 UK
(731) Lady of Leisure Holdings Limited 6979 Fulham High Street London, SW63JW,

црвена пиперка и бадеми

UK
(210) TM 2021/1091

(220) 25/10/2021

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(442) 31/01/2022
(731) Друштво за трговија и услуги БЛА

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

КАБЛИ ДОО Скопје бул. Св. Климент
Охридски бр. 54/3-15, Скопје, MK

SWEATY BETTY
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Бачовски

(510, 511)

Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски
бр. 2-в, 1000, Скопје

кл. 18 спортски торби за секаква намена;
атлетски торби; ранци; цилиндрични

(540)

торби; торби за вежбална
кл. 25 обувки; облека имено, маички без
ракави, маички, кошули со долги ракави,
хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,
капути, јакни, долна облека, спортски
градници, чорапи, облека за пливање,
панталони, шорцеви, здолништапанталони (skorts), маски за лице, фустани
и комбинизони;артикли што се носат на

(591) црвена, сива, црна
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глава, имено, панделки и траки за глава и

(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева Скопје ул. 11

капи

Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2021/1099

(220) 28/10/2021

NEURO-B-VIT

(442) 31/01/2022
(300) UK00003676831 03/08/2021 UK
(731) Lady of Leisure Holdings Limited 6979 Fulham High Street London, SW63JW,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамински производи

UK

(210) TM 2021/1124

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

(220) 29/10/2021

(442) 31/01/2022
(731) Трговско друштво за внатрешен и

(540)

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокат Сања Ѓорѓиева Скопје ул. 11
Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, темно сина

кл. 18 спортски торби за секаква намена;
атлетски торби; ранци; цилиндрични

(531) 26.11.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

торби; торби за вежбална
кл. 25 обувки; облека имено, маички без
ракави, маички, кошули со долги ракави,

кл. 5 витамински производи

хеланки, џемпери, тренерки, дуксери,
капути, јакни, долна облека, спортски

(210) TM 2021/1132

(442) 31/01/2022
(731) VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO

градници, чорапи, облека за пливање,
панталони, шорцеви, здолништа-

SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU
BEOGRAD

панталони (skorts), маски за лице, фустани
и комбинизони;артикли што се носат на
глава, имено, панделки и траки за глава и

115a Bulevar Mihajla Pupina, Novi
Beograd, 11070, RS

капи
(210) TM 2021/1123

(220) 29/10/2021

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
(220) 29/10/2021

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(442) 31/01/2022
(731) Трговско друштво за внатрешен и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен фронт бр. 5-3/1, 1000,

DOLADEN
(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски препарати, лекови;
медицински препарати кои содржат
витамини; витамински препарати;

(531) 03.13.24;27.05.02
(551) индивидуална

мултивитамински препарати; додатоци во
исхраната за луѓе
(210) TM 2021/1140

(510, 511)
кл. 3 производи за нега на нокти; гел за

(220) 05/11/2021

нокти, течности за нокти

(442) 31/01/2022
(731) МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС
ул.Никола Карев број 25, Велес, MK
(540)

52

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

1

MK/T/2021/1070

29

MK/T/2021/1058

34

MK/T/2021/0967

3

MK/T/2021/1140

29

MK/T/2021/1060

34

MK/T/2021/1048

4

MK/T/2021/1070

29

MK/T/2021/1090

34

MK/T/2021/1058

5

MK/T/2021/0264

30

MK/T/2021/0927

34

MK/T/2021/1060

5

MK/T/2021/1123

30

MK/T/2021/0928

35

MK/T/2021/0434

5

MK/T/2021/1124

30

MK/T/2021/0931

35

MK/T/2021/0927

5

MK/T/2021/1132

30

MK/T/2021/0932

35

MK/T/2021/0928

6

MK/T/2021/1070

30

MK/T/2021/0933

35

MK/T/2021/0931

6

MK/T/2021/1091

30

MK/T/2021/1042

35

MK/T/2021/0932

9

MK/T/2021/1002

30

MK/T/2021/1058

35

MK/T/2021/0933

9

MK/T/2021/1089

30

MK/T/2021/1060

35

MK/T/2021/1002

9

MK/T/2021/1091

30

MK/T/2021/1082

35

MK/T/2021/1005

16

MK/T/2021/1064

30

MK/T/2021/1083

35

MK/T/2021/1030

16

MK/T/2021/1065

30

MK/T/2021/1084

35

MK/T/2021/1031

16

MK/T/2021/1066

30

MK/T/2021/1085

35

MK/T/2021/1042

16

MK/T/2021/1067

30

MK/T/2021/1086

35

MK/T/2021/1048

16

MK/T/2021/1068

30

MK/T/2021/1087

35

MK/T/2021/1058

16

MK/T/2021/1069

30

MK/T/2021/1088

35

MK/T/2021/1060

16

MK/T/2021/1089

31

MK/T/2021/1058

35

MK/T/2021/1061

18

MK/T/2021/1098

31

MK/T/2021/1060

35

MK/T/2021/1064

18

MK/T/2021/1099

32

MK/T/2021/1042

35

MK/T/2021/1065

20

MK/T/2021/1030

32

MK/T/2021/1058

35

MK/T/2021/1066

20

MK/T/2021/1031

32

MK/T/2021/1060

35

MK/T/2021/1067

25

MK/T/2021/1098

33

MK/T/2019/0419

35

MK/T/2021/1068

25

MK/T/2021/1099

33

MK/T/2021/1058

35

MK/T/2021/1069

29

MK/T/2021/1042

33

MK/T/2021/1060

35

MK/T/2021/1089
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35

MK/T/2021/1091

39

MK/T/2021/1089

42

MK/T/2021/1068

36

MK/T/2021/1002

40

MK/T/2021/1030

42

MK/T/2021/1069

36

MK/T/2021/1089

40

MK/T/2021/1031

42

MK/T/2021/1089

37

MK/T/2021/1030

40

MK/T/2021/1089

43

MK/T/2021/0983

37

MK/T/2021/1031

41

MK/T/2021/0983

43

MK/T/2021/1042

37

MK/T/2021/1061

41

MK/T/2021/1002

43

MK/T/2021/1058

37

MK/T/2021/1070

41

MK/T/2021/1089

43

MK/T/2021/1060

37

MK/T/2021/1089

42

MK/T/2021/1002

43

MK/T/2021/1070

38

MK/T/2021/1002

42

MK/T/2021/1030

44

MK/T/2021/0323

38

MK/T/2021/1089

42

MK/T/2021/1031

44

MK/T/2021/0983

39

MK/T/2021/0434

42

MK/T/2021/1064

44

MK/T/2021/1061

39

MK/T/2021/1030

42

MK/T/2021/1065

45

MK/T/2021/0983

39

MK/T/2021/1031

42

MK/T/2021/1066

45

MK/T/2021/1002

39

MK/T/2021/1070

42

MK/T/2021/1067

45

MK/T/2021/1089
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

J&B LIMITED

MK/T/2021/0967

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1082

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1083

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1084

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1085

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1086

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1087

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

MK/T/2021/1088

Lady of Leisure Holdings Limited

MK/T/2021/1098

Lady of Leisure Holdings Limited

MK/T/2021/1099

Meridian Corporation SH.P.K.

MK/T/2021/1058

Meridian Corporation SH.P.K.

MK/T/2021/1060

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

MK/T/2021/1089

Octapharma AG

MK/T/2021/0264

VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
BEOGRAD

MK/T/2021/1132

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1064

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1065

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1066

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1067

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1068

Агенција за катастар на недвижности

MK/T/2021/1069

БРАТКО ИНВЕСТ ДОО Скопје

MK/T/2021/1090

Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и
услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

MK/T/2019/0419

Друштво за трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДОО Скопје

MK/T/2021/1091

Друштво за трговија и услуги Домато.мк доо Скопје

MK/T/2021/0434

Друштво за услуги СКОПСТЕР ДОО Скопје

MK/T/2021/1061

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица

MK/T/2021/0323

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/1002

Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ

MK/T/2021/1030

Електро Точила Инжинеринг ДООЕЛ

MK/T/2021/1031

Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства СВЕТИЛНИК НА НАДЕЖ
Битола

MK/T/2021/0983

Касaм Касами

MK/T/2021/1042
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МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС

MK/T/2021/1140

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/0927

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/0928

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/0931

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/0932

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/0933

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје

MK/T/2021/1070

ОМНИ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/2021/1005

РОМАНОФФ ГРОУП ДООЕЛ

MK/T/2021/1048

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

MK/T/2021/1123

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

MK/T/2021/1124
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Трговски марки / Markat tregtare

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 30341

(151) 20/01/2022

(210) TM 2020/458

(220) 20/05/2020

(181) 20/05/2030
(450) 31/01/2022
(732) д-р Стојан Трошански ул.Вера
Јоциќ бр 1/10, 1000, Скопје, MK
(540)

ТЕСЛОЛОГИЈА
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло сина, бела, црна
(551) индивидуална

кл. 16 книги

(510, 511)

(111) 30316

(151) 05/01/2022

(210) TM 2020/845

(220) 16/09/2020
(181) 16/09/2030

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(450) 31/01/2022
(732) Приватна здравствена установа-

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

Поликлиника од примарната
здравствена заштита Д-р
ЛОЖАНКОВСКИ Скопје ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин бе. 10/1-1, Скопје,
MK

(111) 30315

(151) 05/01/2022

(210) TM 2020/1121

(220) 23/11/2020

(181) 23/11/2030
(450) 31/01/2022
(732) Друштво за производство,

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. САСА бр.

(540)

ГЕНЕА

18/1, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 44
медицински услуги; услуги на
медицински
анализи
лекување на луѓето

поврзани

(111) 30350

(151) 26/01/2022

(210) TM 2020/1119

(220) 23/11/2020

со

(181) 23/11/2030
(450) 31/01/2022
(732) Васко Митев ул.Донбас бр. 14/123, 1000, Скопје, MK

(591) зелена, бела, портокалова

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 1 препарати за согорување [хемиски

(551) индивидуална

додатоци за моторни горива];лепливи
материи за индустријата;сол за

(540)

конзервирање што не се користи за
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прехранбени производи;помошни течности

киселина;антифриз;средства против

за употреба со абразиви;забрзувачи за

наслаги;антимон;антимонов

вулканизација;ацетати [хемиски
производи]*;ацетат на целулоза во сурова

оксид;антимонов сулфид;гумарабика за
индустриска употреба;лепливи производи

состојба;бактериолошки препарати за
скиснување;оцетен анхидрид;

за премачкување дрвја;пополнувачи за
празнини на дрвја [шумарство];раствори

ацетон;ацетилен;ацетиленскитетрахлорид;
киселини*;производи за кондензација

на сребрена сол за
посребрување;аргон;оловен

(хемиски производи за

арсенат;арсен;арсенова

кондензација);хемиски смеси отпорни на
киселини; актиниум;производи за

киселина;астатин;нитроген;азотен оксид протоксид;азотни ѓубрива;азотни

омекнување на водата;козлична смола
што се користи во производството;активен

ѓубриња;азотна киселина;енолошки
бактерициди [хемиски материи што се

јаглен;гас за исфрлање аеросоли;агарагар;хемиски производи за

користат во производството на
вино];раствори за фиксирање

земјоделството, со исклучок на фунгициди,

[фотографија];раствори за

хербициди, инсектициди и средства
против штетници;белтачини [животински

галванизација;раствори за развивање
[фотографија];сода во

или растителни како суровина];јодирани
белтачини;белтачински

прав;бариум;бариум хидроксид;баритна
хартија;бариумови смеси;бази [хемиски

слад;албуминизирана
хартија;алкалии;каустична база;алкално-

производи];емајл (хемиски препарати, со
исклучок на бои за производство на

земјени метали;алкохол*;етил

емајл);боксит;бентонит;киселини на база

алкохол;алдехиди*;алги
[ѓубре];прехранбени производи (хемиски

на бензен;бензенови деривати;бензиева
киселина;бензиев сулфинид;

супстанции за конзервирање прехранбени
производи);алумина;алуминиумова

сахарин;беркелиум;бихлорид на
калај;бихромат на калиум;бихромат на

стипса;алуминиумов хидрат;алуминиумов
силикат;алуминиумов

сода;биохемиски катализатори;калиум
диоксалат;манганов диоксид;

хлорид;алуминиумов

бизмут;базична сол на бизмутот;средства

јодид;стипса;производи за одржување
обработлива земја;америциум;скроб за

за потопување што се користат при
белење;хемиски средства за белење

индустриска употреба;хемиски средства за
растечнување скробни лепила [агенси за

восок;дрво за штавење;дрвен
алкохол;дрвена кашеста

одлепување];амонијакова сол;алкохолни
раствори на сол;амонијачки

маса;пиролигниска киселина [дрвена
киселина];боракс; борна киселина за

соли;амонијак*;амониумов

индустриска употреба;кал за олеснување

алдехид;амонијакова сол 010057 А0223
амонијакова стипса;амил ацетат;амил

при дупчење; препарати за
лемење;хемиски производи за спречување

алкохол;анхидратен
амониак;анхидриди;животински дрвен

кондензација; каша;каинит;калциум
цијанамид [ѓубре];калифорниум;

јаглен;животински белтачини
[суровини];антранилна

пластифицирачки средства;средства за
конзервирање гума;карбонати;магнезиум
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карбонат; јаглерод;јаглероден

средства за импрегнација на

сулфид;јаглеродна

кожата;бакарен сулфат

киселина;карбид;калциум карбид;
литециум

[витриол];куриум;цијанотипови (раствори
за цијанотипови);цијаниди [соли на

[касиопиум];катализатори;целулоза;хартие
на кашеста маса; вискоза;цемент

циановодородна киселина];фероцијаниди;
цимен;препарати за одмастување што се

[металургија];фермиум;керамички
емајл;цериум;соли од реткоземјени

користат во производствените
процеси;производи за одвојување и

метали;цезиум;кетон;производи од

одлепување;хемиски производи за

животински јаглен;јаглен за филтри;коскен
дрвен јаглен;крвен дрвен

одвојување на маслата;средства за
плавење сурова свила;средства за

јаглен;конзервирање јаглен;вар ацетат;вар
карбонат;вар хлорид;хемиски средства за

уништување лисје од растенија;производи
за олеснување на вадењето од

чистење оџаци;хемиски производи за
освежување на кожата;индустриски

калапи;средства за отстранување на
сјајот;средства за дехидрација, за

хемиски производи;хемиски препарати за

индустриска употреба;производи против

научи цели, што не се за медицинска или
ветеринарна употреба;хемиски реагенси,

каменец;детергенти што се користат во
производствените процеси;декстрин

што не се за медицинска или ветеринарна
употреба;фисиони хемиски

[скроб];препарати за дијагноза, што не се
за медицинска или ветеринарна

елементи;хемиски средства за анализи во
лабораторија, што не се за медицинска

употреба;дијастази за индустриска
употреба;дијазо хартија;производи за

или ветеринарна употреба;хлорати;

обновување грамофонски

хлор;хлорохидрати;хлороводородна
киселина;холна киселина;хромати;хромна

плочи;дестилирана вода;доломит за
индустриска употреба;производи за

стипса;хром оксид;соли на хром;хромна
киселина;течности за хидраулични

калење метали [стврднување];диспозиум;
за киселена вода за полнење

системи;восок за калемење
дрвја;лимонска киселина за индустриска

акумулатори;глицерин за индустриска
употреба;тешка вода;препарати за

употреба;производи за чистење

бистрење;изменувачи на јони [хемиски

мувла;колодиум*;соли за бојосување
метали;средства за омекнување при

производи];блиц -препарати;средства за
заштеда на горивата;реагенсна

обработка на кожата;производи за
конзервирање цвеќе;производи за

хартија;средства против статички
електрицитет што не се за употреба во

конзервирање за фармацевтски
производи; корозивни

домаќинствата;соли за галвански
батерии;емајл (производи за постигнување

производи;препарати за обработка на

на проѕирност на

кожени производи;препарати за обработка
на кожата;крем од вински камен кој не е за

емајл);емулгатори;средства за
премачкување со лепак; губриња;ензимски

фармацевтска употреба;кротонски
алдехид;нискотемпературни

препарати за индустриска
употреба;ензими за индустриска

производи;лепила за кожа;хемиски
средства за обработка на кожа;хемиски

употреба;епоксидна смола во сурова
состојба;средства за чистење на

60

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

гасот;ербиум;алкохолни раствори на

кожарници;средства за разложување на

киселина [разблажена оцетна

бензинот;средства за разложување на

киселина];хемиска хартија за
опити;естери*;етан;етери*;етил

маслата;хемиски средства за белење
масла;хемиски средства за прочистување

етер;гликолен етер;метил етер;сулфурен
етер;железни соли;ферменти за хемиска

на маслата;хумус; хидрати;јаглеродни
хидрати;хидразин;водород;натриум

употреба;препарати за ѓубрење;препарати
за заштита од оган;нижење (смеси за

хипохлорит; хипосулфити; хемиски
производи за постигнување

нижење);средства за филтрирање во

водонепропустливост на текстилните

индустријата на пијалаци;фисионен
материјал за нуклеарна енергија;сулфурен

материјали;хемиски производи за
импрегнација на текстил;хемиски

прашок за хемиска употреба;средства за
стврднување на

производи за постигнување
непропусливост на кожата;јод за хемиска

варовникот;флуор;флуорни
смеси;флуороводородна киселина;графит

употреба;јодирани соли;јодна киселина;јод
за индустриска употреба;изотопи за

за индустриска употреба;хемиски

индустриска употреба;каолин;хидриран

додатоци на инсектицидите; хемиски
додатоци на фунгицидите;мравска

силициум диоксид;криптон;млечна
киселина;ферменти на млеко за хемиска

киселина;мравски алдехид за хемиска
употреба;франциум;течност за

употреба;лантан;литиум
оксид;литиум;магнезит;магнезиум

сопирање;гарежно црнило за индустриска
употреба;хемиски производи за чадење на

хлорид;манганат;кора од ризофора за
индустриска употреба;хемиски средства за

месото;гадолиниум;шишарки;танинска

матирање стакло;жива;живини соли;живин

киселина за производство на мастило
галиум;галотанинска киселина;препарати

оксид;металоиди;соли на благородни
метали за индустриска

за галванизација;малајски гамбир;гасови
во цврста состојба за индустриска

употреба;производи за отпуштање
метали;метан;мувла (хемиски производи

употреба;желатин за индустриска
употреба;камена сол;гетери [хемиски

за заштита од мувла);минерални
киселини;соли за индустриска

активни супстанции];сув мраз [јаглероден

употреба; нафталин;

диоксид];лепило;гликозиди; глицериди;
гликол;хемиски средства за белење

неодимиум;неон;нептуниум;неутрализирач
ки средства за отровни гасови;хемиски

масти;масни киселини;кит за калемење
дрвја;гуано;балсам од гурјун [гурјон, гурјан]

препарати за заштита од житен
плевел;нитрат на

за производство на лакови;хелиум;
холмиум;хормони за забрзување на

ураниум;сензибилизирани плочи за офсет
печатење;олеинска киселина;оливин

созревањето на овошјата;хемиски

[хемиски производи];соли на злато;калиум

производи за градинарството со исклучок
на фунгициди, хербициди, инсектициди и

оксалат;оксалати;оксална
киселина;кислород;водород

паразитициди;масла за конзервирање на
храната;масла за прва обработка на

пероксид;паладиум хлорид;хартија
добиена со нитрација;фонометричка

кожата во процесот на
производството;масла за

хартија;сензибилизирана
хартија;лакмусова хартија;натриум
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перборат;перкарбонати;перхлорати;персу

хемиска употреба;минерал на бариум

лфати;персулфурна киселина;фенол за

сулфат;шпинел [хемиски

индустриска употреба;фосфати
[ѓубрива];фосфати [ѓубриња];згура

производи];стеаринска
киселина;стронциум;саѓи за индустриска

[ѓубрива];згура
[ѓубре];фосфатиди;фосфор;суперфосфати

или земјоделска употреба;течности за
отстранување сулфати од

[ѓубрива];суперфосфати [ѓубре];хартија за
фотокопирање;фосфорна

акумулатори;сулфонски
киселини;сулфуреста киселина;сулфурна

киселина;пикринска киселина;пластични

киселина;рус кој се користи во

маси во сурова состојба;
пластисол;оловен ацетат;оловен

кожарници;хемиски производи за
шумарството, освен фунгициди,

оксид;плутониум;полониум;компирово
брашно за индустриска употреба;саксии

хербициди, инсектициди и
паразитициди;талк [магнезиум

од тресет за градинарството;поташ;
калиум;поташна

силикат];штавило;танин;средства за
штавење;калциумови соли;танинска

вода;прасеодиниум;прометиум;протактини

киселина;брашно од тапиока за

ум;протеин [суровина];пирогалична
киселина, кебрачо за индустриска

индустриска употреба;тартар што не е за
фармацевтска употреба;винска

употреба;синтетички смоли во сурова
состојба, вештачки смоли во сурова

киселина;текнециум;телур;површински
активни хемиски агенси;тербиум;хемиски

состојба;радиоактивни елементи за научна
употреба;радон;радиум за научна

средства за бојосување стакло;стакло
(средства за заштита од губење на сјајот

употреба;производи за

на стаклото);хемиски средства против

разладување;остатоци од обработката на
житата за индустриска употреба;акрилна

губење на сјајот на прозорските
стакла;земја за одгледување

смола во сурова состојба;рениум;рендген
филмови, сензибилизирани но

растенија;глина за рафинирање масла која
се користи во текстилната

неекспонирани;смеси за репарација на
гуми;рубидиум;песок за

индустрија,ретки земји;керпич;јаглероден
тетрахлорид;тетрахлориди;средства за

леарница;салицилна

потопување што се користат во

киселина;шапитра;самариум;течностза
подготвување на тутунот;сапун [метален]

текстилната индустрија;талиум;
тиокарбанилит; тулиум; ториум;титаниум

за индустриска
употреба;скандиум;себастична

диоксид за индустриска
употреба;титанит;толуен;тресет

киселина;соли [хемиски производи];
сол,сурова; хромни соли;соли

[ѓубриво];тресет [ѓубре];производи за
конзервирање за тули со исклучок на бои и

[ѓубрива];соли [ѓубре]; селен;средства за

масла;волфрамова

заштита на семето;силикати;
силикон;силикони;натриум;сулфиди;калци

киселина;ураниум;ураниум оксид;водено
стакло [течно стакло];производи за

умова сода;каустици за индустриска
употреба;каустична сода за индустриска

омекнување на месото за индустриска
употреба;хемиски производи за заштита

употреба;соли на натриум [хемиски
производи];сулфур;нитрит на бизмутот за

од болести на виновата лоза;вински
алкохол;соли за бојосување
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[фотографија];препарати за

и ветеринарна употреба;црн јаглен за

вулканизација;минерал на бариум

индустриска употреба;кобалтен оксид за

карбонат;ксенон;итербиум;итриум;хлориди
;сулфати;циркониум оксид;готвење

индустриска употреба;лепило за
индустриска употреба;масла за обработка

(средства за поттикнување на готвењето)
за индустриска употреба;амонијак

на кожата;креозот за хемиска
употреба;масти (производи за

[испарливи алкалии] за индустриска
употреба;алкални јодиди за индустриска

разложување масти);средства за
разложување пластика;разредувачи за

употреба;алкални метали;соли на алкални

лакови.вештачки засладувачи [хемиски

метали;алкалоиди*;алгинати [желатински
и надувни препарати] што не се користат

производи];хемиски средства за
прочистување на водата;омекнувачи за

во исхраната;алуминиумов
ацетат*;скробна паста [адхезив] која не се

индустриска употреба;филтрирачки
материи [пластични маси во сурова

користи за канцелариски материјали или
за домаќинството;амониумови

состојба];филтрирачки материи [хемиски
производи];филтрирачки материи

соли;животински јаглен;сребрен

[минерални супстанции];филтрирачки

нитрат;хемиски производи за осветлување
на боите, за индустриска

материи [растителни супстанции];гликоза
за индустриска употреба;глутен [лепило],

употреба;средства против 'ртење на
зеленчукот;нитрати;лепила за ѕидни

што не се користи за канцелариски
материјали или домаќинството;лепила

плочки;бариумов сулфат;хемиски
производи запроизвоство на бои;метил

[адхезиви] што не се користат за
канцелариски материјали или во

бензен;сода бикарбона за хемиска

домаќинството;средства против влага на

употреба;биолошки препарати што не се
за медицинска или ветеринарна

ѕидови со исклучок на бои;рибино лепило
што не се користи за канцелариски

употреба;препарати за белење
[деколоранти] за индустриска употреба

материјали, за домаќинство или за
прехранбени цели;агенси за конзервирање

препарати добиени со дестилација на
дрвен алкохол;раствори за

пиво;апсорбирање масла (синтетички
материјали за апсорбирање

лемење;раствори за заварување;бром за

масла);керамички материјали во честички

хемиска употреба;карбонил за заштита на
растенијата;флокулатори;лецитин

за филтри;компост;керамика (смеси за
производство на техничка керамика);земја

[суровина];субстрати за површински
посеви [земјоделство];целулозни естери за

со алги кременарки;нагризувачки средства
за метали;производи за регулирање на

индустриска употреба;казеин за
индустриска употреба;целулозни деривати

растот на растенијата;средства за
отстранување бигор што не се користат во

[хемиски производи];целулозни етери за

домаќинството;морска вода за

индустриска употреба;бактериски
препарати што не се за медицинска и

индустриска употреба;производи од траги
на елементи, за растенија;камфор за

ветеринарна употреба;бактериолошки
препарати што не се за медицинска и

индустриска употреба;хемиски
интензификатори за хартија;хемиски

ветеринарна употреба;култури на
микроорганизми што не се за медицинска

интензификатори за гума;површинско
ѓубре за хумус;магнетен флуид за
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индустриска употреба;течност за серво

земјата;трансмисионо масло;полимерни

управување;течност за

смоли, непреработени;хемиски премази за

пренесување;средства против зовривање
за разладувачи на мотори;керамички

офталмолошки леќи;каломел [живин
хлорид];животинско

смеси за сврзување [зрна и
прав];електрофорезни гелови;стакларски

ѓубриво;ксилол;ксилен;бензен;бензол
кл. 5 производи за прочистување на

кит;глина за хидрофонично одгледување
растенија [супстрат];хемиски додатоци за

воздухот;прехрамбени производи со
белтачини за медицинска

масла;маслен цемент [кит];гени на семиња

употреба;производи со белатачини за

за земјоделско производство;матични
клетки што не се за медицинска или

медицинска употреба;медицински
алкохол;алдехиди за употреба;гроизводи

ветеринарна употреба;култури на
биолошки ткива што не се за медицински

со белтанини за медицинска
употреба;медицински алкохол;алдехиди за

или ветеринарни цели;ѓубриво од рибно
брашно;ензимски препарати за

фармацевтска употреба;скроб за
диететска или фармацевтска

прехранбената индустрија;ензими за

употреба;анестетици;масло од копар за

прехранбената индустрија;гликоза за
прехранбената индустрија;лецитин за

медицинска употреба;лепливи
фластери;кора од ангостура за

прехранбената индустрија;лецитин за
индустриска намена;пектин за

медицинскаупотреба;препарати за
уништување штетници;чај против

прехранбената индустрија;пектин за
индустриска намена;калиум битартрат за

астма;мевлем за измрзнатини за
фармацевтска;употреба;средства против

прехранбената индустрија;калиум

хемороиди;средства против гниење на

битартрат за индустриска намена;алгинати
за прехранбената индустрија;глутен за

дрвото;средства против молци;срепарати
против

прехранбената индустрија;глутен за
индустриска намена;лактоза за

паразити;антисептици;антисептички
памук;гроизводи против урина;моливи за

прехранбената индустрија;лактоза за
индустриска намена;лактоза

брадавици;асептичен памук;леплива
хартија за фаќање муви;медиум за

[суровина];млечни ферменти за

бактериолошки култури;бактериолошки

прехранбената индустрија;млечни
ферменти за индустриска намена;казеин

препарати за медицинска и ветеринарна
употреба;бактериски отрови;бактериски

за прехранбената индустрија;шпиритус на
амониум хлорид;хемикалии за

препарати за медицинска и ветеринарна
употреба;соли за бањи со минерална

производство на пигменти;препарати за
микроорганизми различни од ониеза

вода;кислородни бањи;морска вода за
медицински бањи;бањи (терапевтски

медицинска и ветеринарна

препарати за бањи);балзамски препарати

употреба;хумус;препарати за калење
метал;глутаминска киселина за

за медицинска употреба;завои за
преврзување;залзами за медицинска

индустриска употреба;флавоноиди за
индустриска употреба [соединенија на

употреба;средства за миење добиток
[инсектициди];биоциди;бизмутски

фенол];тимол за индустриска
употреба;површински слој на

препарати за фармацевтска
употреба;оловна вода;инсектициди;дрвен
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јаглен за фармацевтска употреба;бонбони

фармацевтска

за медицинска употреба;лековита кал;кал

употреба;дигиталин;аналгетици;наркотици

за бањи;изгореници (производи за
лекување изгореници);миризлива бонбона

за медицинска употреба;прирачна
аптека;магнезиум за фармацевтска

против непријатен мирис во устата, за
фармацевтска употреба;плускавци

употреба;мелисова водичка за
фармацевтска употреба;минерални води

(производи против плускавци);каломел
[фунгицид];грав од кантарид;сирупи за

за медицинска употреба;соли на
минерални води;термални води;кора за

фармацевтска употреба;капсули за

фармацевтска употреба;еликсири

лекови;фармацевтски производи;топли
облоги;појаси за хигиенски влошки;вата за

[фармацевтски препарати];раствори за
отстранување на фластери;средства

медицинска употреба;тупфер за
медицинска употреба;вар (производи од

против криптогами;сунѓери за рани;соли за
медицинска употреба естери за

вар) за фармацевтска употреба;средства
за миење кучиња [инсектицидиј;средства

фармацевтска употреба;етери за
фармацевтска употреба;хируршки

за одбивање на кучињата;хемиско-

завои;еукалиптол за фармацевтска

фармацевтски производи;хидриран хлорал
за фармацевтска

употреба;еукалиптус за фармацевтска
употреба;пургативи;брашно за

употреба;хлороформ;цигари без тутун за
медицинска употреба;дезинфекциони

фармацевтска
употреба;антипиретици;анасон за

стапчиња;кокаин;колани за врат за
животни против паразити;витамински

медицинска употреба;медицински
инфузии;медицински чај;рибино

производи;хемиски спроводници за

масло;фунгициди;лекови за смирување на

електрокардиографски електроди;кора од
кондуранго за медицинска употреба;запек

нервите;гвајакол за фармацевтска
употреба;антелминтици;медицинска газа

(лекови против запек);раствори за
контактни леќи;контрацепција (хемиски

за завои;лаксативи [средства за
прочистување];желатин за медицинска

производи за контрацепција);супстанции
за радиолошки контраст за медицинска

употреба;гентијана за фармацевтска
употреба;гермициди;глицерофосфати;гума

употреба;лекови за плускавици;памук за

за медицинска употреба;ленено семе за

медицинска употреба;производи против
изгореници од сончање за фармацевтска

фармацевтска употреба;масти за
медицинска употреба;масти за

употреба;каустични моливи;производи за
измрзнатини;хемостатски моливи;кора од

ветеринарна употреба;млечна маст;масла
за медицинска

кротон;кураре;вакцини;детергенти за
медицинска употреба;екстрати за

употреба;хематоген;хемоглобин;лековити
билки;хормони за медицинска

фармацевтска употреба;материјал за

употреба;масло од синап за медицинска

пополнување на заби;завои,
медицински;средства за прочистување;

употреба;хидрастин;хидрастинин;апсорбир
ачки памук;сперма за вештачко

дезинфекциони средства за хигиенска
употреба;дезодорирачки средства што не

оплодување;средства за одбивање
инсекти;јодна тинктура;пептони за

се за лична употреба;глувци (производи за
уништување глувци);дигестиви за

фармацевтска употреба;јодоформ;ирска
мов за медицинска употреба;јалап
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[пургативно средство];медицински

од синап;средства за уништување

кинап;оладунец за фармацевтска

паразити;нега на кожата (фармацевтски

употреба;екстракти на тутунот
[инсектициди];млечни ферменти за

производи за нега на кожата);билни чаеви
за медицинска употреба;фармацевтски

фармацевтска употреба;млеко од слад за
медицинска употреба;средства за миење

производи против првут;пепсини за
фармацевтска употреба;капсули за

животни [инсектициди];ленено брашно за
фармацевтска употреба;лосиони за

фармацевтска употреба;кутии за прва
помош, полни;фосфати за фармацевтска

фармацевтска употреба;лактоза за

употреба;филоксера (хемиски производи

фармацевтска употреба;средства за
истребување ларви;квасец за

за обработка на филоксера);крвна
плазма;отрови;калиумови соли за

фармацевтска употреба;гроизводи за
истребување голич;масла за

медицинска употреба прашок од
пиретрум;кебрачо дрво за медицинска

масажи;лупулин за фармацевтска
употреба;гуми за џвакање за медицинска

употреба;квасија за медицинска
употреба;кининова кора за медицинска

употреба;кора од ризофора за

употреба;кинин за медицинска

фармацевтска употреба;нане за
фармацевтска употреба;мувла (хемиски

употреба;кинолин за медицинска
употреба;радиоактивни супстанции за

препарати против мувла);слад за
фармацевтска

медицинска употреба;радиум за
медицинска употреба;лековити

употреба;хербициди;сулфурни стапчиња
[средства за дезинфекција];брилијантин за

корења;корени од рабарбара за
фармацевтска употреба;средства за

медицинска употреба;тинктури за

закрепнување [лекови];субнитрат на

медицинска
употреба;серуми;ментол;медицински

бизмут за фармацевтска
употреба;сафарина [за медицинска

масти од жива;хранливи супстанции за
микроорганизми;култури на

употреба];пијавици за медицинска
употреба;повои за рамо за хируршка

микроорганизми за медицинска и
ветеринарна употреба;таблетки за

употреба;седативи;рокче за фармацевтска
употреба;серотерапевтски лекови;топли

лижење за фармацевтска употреба;отров

облоги со синап;производи за

за стаорци;лепила за фаќање
муви;средства за уништување муви;синап

стерилизација на почва;средства за
успивање;натриумови соли за медицинска

за фармацевтска употреба;лосиони за
ветеринарна употреба;кора од џанка за

употреба;производи за
стерилизација;стрихнин;производи за

фармацевтска употреба;житен плевел
(производи за отстранување

запирање на крварење;шеќер за
медицинска употреба;сулфонамиди

житен;плевел);наркотици;миризливи

[лекови];чепчиња;вински камен за

соли;медицинска маст за фармацевтска
употреба;опивки;опиум;медицински

фармацевтска употреба;терпентин за
фармацевтска употреба;масло од

гипс;опотераписки производи;злато (забни
амалгами од злато);пктин за

терпентин за фармацевтска
употреба;тимол за фармацевтска

фармацевтска употреба;фенол за
фармацевтска употреба;хартија за облоги

употреба;лекови против потење;хартија
против молци;ветеринарни
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препарати;хемиски средства против

медицинска употреба;медицински

болести на винова лоза;гроизводи за

напивки;ферменти за фармацевтска

уништување на штеточинки;везиканти
[кожни бојни отрови];ацетати за

употреба;сулфурен прав за фармацевтска
употреба;формалдехид за фармацевтска

фармацевтска употреба;киселини за
фармацевтска употреба;лепливи ленти за

употреба;треви за пушење за медицинска
употреба;дезинфекциони производи за

медицинска употреба;алкалоиди за
медицинска употреба;диететски

медицинска употреба;танинска киселина
за фармацевтска употреба;нафтено желе

прехранбени производи за медицинска

за медицинска употреба;гликоза за

употреба;алуминиум ацетат за
фармацевтска употреба;бадемово млеко

медицинска употреба;смола гамбоџа за
медицинска употреба;балсам од гурјун

за фармацевтска употреба;медицински
масти против изгореници од сонце;соли за

[гурјон, гурјан] за медицинска
употреба;хмељ (екстракти на хмељот) за

бањи за медицинска употреба;стапчиња
од сладунец за фармацевтска

фармацевтска употреба;рицинусово масло
за медицинска употреба;хироген пероксид

употреба;сода бикарбона за

за медицинска употреба;јод за

фармацевтска употреба;биолошки
препарати за медицинска употреба;бром

фармацевтска употреба;јодиди за
фармацевтска употреба;алкални јодиди за

за фармацевтска употреба;диететски
пијалаци за медицинска

фармацевтска употреба;изотопи за
медицинска употреба;диететски

употреба;камфорно масло за медицинска
употреба;камфор за медицинска

супстанции за медицинска
употреба;биолошки препарати за

употреба;кристализиран шеќер за

ветеринарна употреба;хемиски препарати

медицинска употреба;карбонил [против
паразити];алгициди;лецитин за

за медицинска употреба;хемиски
препарати за ветеринарна

медицинска употреба;гасови за
медицинска употреба;матична млеч [за

употреба;хемиски реагенси за медицинска
или ветеринарна употреба;дијастаза за

медицинска употреба];слабеење
(медицински препарати за

медицинска употреба;растителни влакна
за јадење, нехранливи;ензими за

слабеење);целулозни естери за

медицинска употреба;ензими за

фармацевтска употреба;каустични
средства за фармацевтска

ветеринарна употреба;ензимски
препарати за медицинска

употреба;целулозни етери за
фармацевтска употреба;остатоци од

употреба;ензимски препарати за
ветеринарна употреба;сикативи [агенси за

преработката на жита за медицинска
употреба;хемиски препарати за

сушење] за медицинска
употреба;шамичиња натопени со

фармацевтска употреба;колодион за

фармацевтски лосиони;производи од

фармацевтска употреба;крем од вински
камен за фармацевтска употреба;креозот

траги од елементи за луѓе и
животни;аминокиселини за медицинска

за фармацевтска употреба;лекови за
луѓе;лекови за ветеринарна

употреба;аминокиселини за ветеринарна
употреба;влошки за дојки;кедрово дрво за

употреба;препарати за дијагностицирање
за медицинска употреба;глицерин за

одбивање инсекти;дезинфекциони
средства за хемиски тоалети;рибино
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брашно за фармацевтска

додаток;ензими како диететски

употреба;минерални додатоци на

додаток;гликоза како диететски

храната;средства за плакнење уста за
медицинска употреба;хранливи додатоци

додаток;лецитин како диететски
додаток;алгинати како диететски

за медицинска употреба;коскен цемент за
хируршка и ортопедска употреба;темјан за

додатоци;алгинати за фармацевтска
употреба;казеин како диететски

одбивање
инсекти;акарициди;антибиотици;средства

додаток;протеините како диететски
додаток;протеински додатоци на

за намалување на апетитот за медицинска

исхраната за животни;реагенсна хартија за

употреба;бронходилаторски
производи;молескин за медицинска

медицинска употреба;алкохол за
фармацевтска употреба;пестициди

употреба;вагинални исплакнувачи за
медицинска употреба;медицински

средства за дезинфекција;хируршки
лепила;дијагностички реагенсни

производи за растење на
косата;стероиди;помошни средства за

биомаркери за;медицинска
употреба;препарати за третман на

медицинска употреба;хируршки импланти

акни;медицинска храна за

[живи ткива];преврски за очи за
медицинска употреба;кислород за

животни;дијагностички препарати за
ветеринарна употреба;фитотерапевтски

медицинска употреба;препарати за
дезодорирање на воздухот;матични клетки

препарати за медицинска
употреба;растителни екстракти за

за медицинска употреба;матични клетки за
ветеринарна употреба;култури од

медицинска употреба;гелови за сексуална
стимулација;имуностимуланси;нутрацевтс

биолошки ткива за медицинска

ки препарати за терапевтска или

употреба;култури од биолошки ткива за
ветеринарна употреба;разладни спрејови

медицинска употреба;лиофилизирана
храна приспособена за медицинска

за медицинска употреба;лубриканти за
лична сексуална употреба;препарати од

употреба;хомогенизирана храна
приспособена за медицинска

алое вера за фармацевтска
употреба;бисерен прав за медицинска

употреба;претходно наполнети шприцови
за медицинска употреба;стипси за

употреба;препарати за намалување на

медицинска употреба;препарати против

сексуалната активност;таблети за
намалување на апетитот;таблети за

вошки [педикулициди];шампони против
вошки;инсектицидни шампони за

слабеење;таблети
антиоксиданси;диететски додатоци за

животни;инсектицидни средства за миење
животни;антибактериски

животни;белковини како диететски
додатоци;ленено семе како диететски

сапун;антибактериски средства за миење
раце;медицински лосиони за после

додаток;семе од лен како диететски

бричење;медицински

додаток;пченични никулци како диететски
додаток;квасец како диететски

шампони;медицински тоалетни
производи;медицински лосиони за

додаток;матичен млеч како диететски
додаток;прополис за фармацевтска

коса;медицински суви
шампони;медицински шампони за

употреба;прополис како диететски
додаток;полен како диететски

домашни миленичиња;сапуни за
дезинфекција;медицински сапун
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кл. 11 автоматско уреди за наводнување;

електрични светла;уреди за прочистување

акумулатори на топлина; ацетиленски

вода;апарати за филтрирање вода;уреди

пламеници;ацетиленски
генератори;ацетиленски сигнални

за ладење на водата;фонтани;резервоари
со вода под притисок;стерилизатори на

светла;капаци за вентилација;уреди за
осветлување, за воздушни летала;рерни

вода;елементи за размена на топлина што
не се делови од машини;апарати и

со топол воздух;апарати за
дезодоризирање на воздухот;апарати за

инсталации за осветлување;уреди за
прочистување отпадни води;тавански

ладење на воздухот;филтри за

светла;електрични радијатори;апарати за

климатизација;греалки за воздух;апарати
за сушење на воздухот

прочистување на гасот;апарати за сушење
фураж;испарувачи;печки [грејни

[сушачи];инсталации за
климатизација;филтри за воздух;апарати

апарати];влакна за електрични
ламби;филтри за вода за пиење;печки за

со топол воздух;гас (запалки за
гас);запалки на гас;запалки*;крушки од

овошје;прочистувачи на гасот [делови на
инсталации за гас];пламеници на

светилки;електрични крушки од

гас;пастеризатори;ултравиолетови ламби

светилки;лачни ламби;електрични
ламби;конструкции за печки;прегради за

што не се за медицинска
употреба;рефлектори;мијалници [делови

ладење;лонци за варење под притисок,
електрични;уреди за ладење на

од санитарни инсталации];уреди за
ладење на течностите;светлечки цевки за

печките;ламби;фенери за
осветлување;обвивки за ламби;вжарени

осветлување;магнезиумови влакна за
осветлување;печки за слад;вентили за

пламеници;пламеници за

контрола на нивоата во резервоарите;

ламби;хидранти;капаци за
радијатори;грејачи за вода;макари за

пламеници со кислород и водород;апарати
и машини за прочистување вода;апарати и

печење; лабораториски
пламеници;пламеници;гермицидни

машини за прочистување на воздухот;кули
за прочистување, за дестилација;уреди и

пламеници;подвижнитоалети;вентилатори
[климатизација];апарати за греење;уреди

машини за ладење;регулатори за довод на
воздух во печки [греење];помошни уреди

за обнова на топлината инсталации за

за регулација, за апарати и цевки со вода

греење;уреди за полнење, за
печки;резервоари за

или гас;безбедносни помошни уреди за
апарати на вода или гас и

промивање;инсталации за греење со
топла вода;котли за греење; електрични

цевки;вентилатори [делови од уреди за
климатизација];стерилизатори;уреди за

апарати за греење;радијатори на
централно греење;уреди за влажнење на

ладење на тутунот;печки за тутун;уреди и
апарати за вентилација

воздухот, за радијатори на централно

[климатизација];чешми со ладна и топла

греење;елементи за греење;инсталации за
дистрибуција на вода;апарати за

вода; помошни делови за регулација и
сигурност на гасоводите;помошни уреди за

сушење;апарати за
климатизација;водоводни

регулација и безбедностза апарати на
вода;акумулатори на пареа;апарати и

инсталации;апарати за
дестилација;тушеви;штекери за

уреди за смекнување на водата;капаци за
вентилација за лаборатории;
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стерилизатори на воздух;апарати за

или животинска исхрана;јаткасто овошје;

водоснабдување;пумпи за

дрва;божиќни дрва;трупци од

топлење;соларни колектори
[греење];соларни печки;апарати за

дрва;грмушки;овес;бобинки,свежи;сол за
добиток; репка; трици;непилено

потемнување [сончеви кревети];уреди за
промивање;апарати за напојување со вода

дрво;струготини од дрво за
произведување дрвена каша;дрво со

за грејни бојлери;апарати за
дезодоризирање што не се за лична

кора;зрна од какао, во сурова
состојба;шеќерна трска;рогач [за

употреба;апарати за довод на

јадење];семе од житарици,

вода;апарати за чадење што не се за
медицинска употреба;резервоари за

необработено;печурки, свежи;мицелиум за
размножување печурки;погачи за

ширење пареа за инсталации на
централно греење;апарати за

добиток;костени, свежи;вар за сточна
храна;корења од цикорија;цикорија

водовртеж;дехидрирање (апарати за
дехидрирање) на органските материјали

[салата];бисквити за кучиња;лимони;лушпи
од кокосов орев;кокосови ореви;храна за

на прехранбените производи;уреди за

птици;погача од репка за добиток;

наводнување [опрема за
наводнување];машини за наводнување за

краставички;шишарки од хмел;крма од
трици за животинска исхрана;исушен

земјоделски цели;ЛЕД-диоди, уреди за
осветлување

кокосов орев;школки и ракови,
живи;зеленчук, свеж;тиквички;венци од

кл. 25 додатоци против лизгање на
обувки;обувки*;работнички

природно цвеќе;јајца за насад,
оплодени;јајца за насад;прекривки од

комбинезони;чизми*; получизми [кратки

лисја и слама;отпадоци од дестилација за

чизми];метални додатоци за чевли и
чизми;комбинезони [облека]; долна облека

животинска исхрана;помија;одгледување
стока;препарати за дебелење на

за апсорбирање пот; чевли и чизми од
еспарто [еспарто трева];елеци; палта;

животните;оризово брашно за сточна
храна;грав,свеж;цвеќе, природно;цвеќе,

водоотпорна облека; дресови [облека];
ливреи [покривки]; спортски дресови;

сушено, за украсување;полен
[суровина];сено;сточна храна за

манжетни; престилки [облека]; дрвени

зајакнување на животните;храна за

чевли [налани]; ленти за обувки што се
зашиваат меѓу долниот и горниот дел за

добиток;пченица;овошје, свежо;бусен,
природен;плодови од смрека;клици за

зацврстуван униформи; полнети јакни
[облека]; јакни [облека]; чевли*;спортски

ботанички цели;зрнеста храна
[жита];зрнеста храна за исхрана на

чевли*; спортски обувки*; комбинезон
[здолниште]; скијачки чизми; комбинизон

животни;растителни семиња;излупено
жито за живина;градинарски билки,

[долна облека]; облека за гимнастика;

свежи;растенија;садници;хмел;ореви од

маици со кратки ракави; турбани; рибарски
елеци; ремени за носење пари [облека];

кола;зелена салата;леќа, свежа;квасец за
животни;сурова плута;ленено брашно

здолнништа-панталони; ракавици за
скијање; хеланки [панталони];трикоа;

[добиточна храна];производи за сламена
подлога за животни;тресет за

кимона
кл. 31 алги, непреработени, за човечка

подлога;пченка;погача од пченка за
добиток;слад за правење пиво и
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алкохол;остатоци од

жив;лосос, жив;сардини, живи;туна,

овошје;лешници;брашно за животни;икра

жива;лук, свеж;инчуни, живи;инсекти што

од риби;јајца од свилена буба;главички од
цвеќе;кромид, свеж зеленчук; маслинки,

се јадат, живи;непреработени клипови на
пченка шеќерец [со лушпа или без лушпа]

свежи;портокали;јачмен*;коприви;коска од

кл. 35 помош во водењето 6изнис;6изнис
испитување;лепење плакати;агенции за

сипа за птици;слама за подлоги;слама
[храна за добиток];палми [лисја од

увоз и извоз;комерцијално-информативни
агенции;анализа на цените;рекламни

палми];палми;крма за дебелење на

огласи (ширење на рекламните

добиток;риби, живи;винова
лоза;шишарки;пиперки [растенија];

огласи);фотокопирање;
ревизија;советување за бизнис работење

растенија, сушени, за украсување;
праз;грашок, свеж;компири, свежи;кокошки

и организација;консултации за раководење
со персонал;советување за бизнис

несилки (препарати за кокошки
несилки);храна за товење животни;корења

работење;дактилографски
услуги;претставување на

за исхрана на животни;грозје,

производите;директно рекламирање преку

свежо;рабарбара;грмушки од
рози;рж;свилени буби;сусам;тартуфи,

пошта;помош за комерцијално или
индустриско управување;умножување

свежи;вински талог;живина,
жива;алгаробила за животинска

документи;ажурирање на рекламниот
материјал;дистрибуција на

исхрана;бадеми [овошје];кикиритки
[овошје];брашно од кикиритки за

примероци;експерти за
ефикасност;маркетинг студии;бизнис

животни;погачи од кикиритки за

проценки;бизнис

животни;остатоци од производство на
жита, за исхрана на животни;отпад од

истражување;изнајмување рекламен
материјал;советување за организирање на

шеќерна трска [суровина];мамки за риби,
живи;речни ракови, живи;раковидни

работењето;објавување рекламни
текстови;рекламирање;рекламирање

животни, живи;јастози, живи;школки,
живи;остриги, живи;храна за домашни

преку радио;бизнис пребарување односи
со јавноста;телевизиско

миленичиња;сурови кори од дрва;морски

рекламирање;преписи;уредување

јастози, живи;храна за животни за
џвакање;пијалаци за домашни

излози;агенции за
рекламирање;раководење (советодавни

миленичиња;рибно брашно за исхрана на
животни;ориз, необработен;морски

услуги за бизнис раководење); маркетинг
истражување;раководење со датотеки

краставички, живи;хартија со песок за
домашни миленичиња [подлога];миризлив

(компјутеризирано раководење со
датотеки);професионално бизнис

песок за домашни миленичиња

консултирање;економско

[подлога];алое вера билки;спанаќ,
свеж;ленено семе за исхрана на

прогнозирање;организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;бизнис

животни;брашно од ленено семе за
исхрана за животни; пченични никулци за

информации;испитување на јавното
мислење;вработување персонал;бизниси

исхрана на
животни;артичока,свежа;харинга,

(услуги за преместување на бизнисите)
изнајмување рекламен
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простор;промовирање на продажбата за

штандови за продажба;обезбедување

трети лица; одговор (телефонски одговор)

комерцијални и деловни контакт-

за претплатниците што не се
достапни;обработка на

информации;оптимизација за
пребарувачи; огпасување со плаќање по

текстови;договарање претплата на
весници за трети лица;рекламирање преку

кпик;услуги за посредување во
трговија;деповно управување за независни

пошта;собирање информации во
компјутерските бази на

вршитепи на успуги;преговарање и
скпучување трговски трансакции за трети

податоци;систематизација на информации

пица;ажурирање и одржување податоци во

во компјутерски бази на
податоци;организирање трговски саеми за

компјутерски бази на податоци;
обезбедување деловни информации преку

комерцијални или рекламни цели;
компјутерско рекпамирање преку

веб-страница;обезбедување онлајн пазар
за купувачи и продавачи на стоки и

интернет;услуги за набавки за трети пица
[купување производи и услуги за други

услуги;дизајнирање рекламен
материјал;ангажирање надворешни фирми

фирми];пребарување податоци во

за административно управување со

компјутерски датотеки за трети
пица;изнајмување време за рекпамирање

компании;деловно управување со
програми за рефундирање за

преку медиумите;услуги за следење на
печатените вести;изнајмување автомати

други;изнајмување билборди [паноа за
рекламирање];пишување лични биографии

[за цигари или пијалаци];психолошко
тестирање за селекција на

за други;регистрација на писмена
комуникација и податоци; ажурирање и

персонал;служби за споредување на

одржување информации во

цените;презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за

регистри;составување пописи на
информации за комерцијални или

малопродажба;комерцијални информации
и советување на потрошувачите

рекламни цели;услуги на деловно
посредување кои се однесуваат на

[советувалиште за
потрошувачи];административна обработка

поврзување на потенцијални приватни
инвеститори со претприемачи кои бараат

на нарачките за купување;комерцијална

средства;продукција на програми за

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица;аутсорсинг

телевизиска продажба;консултации за
стратегија на комуникации во односи со

успуги [поддршка на
бизниси];фактурирање;пишување

јавноста;консултации за стратегија на
комуникации во рекламирање;преговори

рекпамни текстови;собирање статистички
податоцИ;услуги за дизајн на страници, за

за бизнис контакти со други
кл. 44 пејсажно градинарство; услуги на

рекпамни цели;барање спонзорства;

расадници; воздушно и површинско

производство на рекпамни филмови;
маркетинг;услуги за

распрскување ѓубриња и други
земјоделски хемикалии; одржување

телемаркетинг;малопродажба и
големопродажба на фармацевтски,

тревници;хирургија на дрва; уништување
штетници за земјоделство;аквакултура,

ветеринарни и хигиенски препарати и
медицински материјал;изнајмување

хортикултура и шумарство; уништување на
плеве; дизајнирање пејсажи; услуги со
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лековити бањи;подготвување рецепти во

оптички кабли, пренесување слики и

аптеки; терапевтски услуги;

пораки со помош на компјутери

садење дрва за намалување на емисијата
на јаглен; услуги на алтернативна

кл. 41 обезбедување на електронски
онлајн публикации што не можат да се

медицина; услуги за контрола на штетници
за земјоделство; аквакултура,

данлодираат, објавување текстови (со
исклучок на рекламни текстови), он-лајн

хортикултура и шумарство
кл. 45 надгледување на аларми против

публикување на електронски книги и
списанија, он-лајн списанија (блогови со

крадци и безбедносни аларми;

кориснички дефинирани содржини во

проветрување фабрики од безбедносни
причини; Изнајмување противпожарни

областите на социјални коментари,
културни коментари и политички

аларми; Изнајмување противпожарни
апарати; Агенции за консултирање за

вести);услуги за електронско издаваштво
(објавување на дигитални медиуми во

интелектуална сопственост;

форма на електронски списанија преку
глобални компјутерски и комуникациски

(111) 30328

(151) 20/01/2022

мрежи во областа на социјалните

(210) TM 2021/137

(220) 16/02/2021
(181) 16/02/2031

коментари, културните коментари и
политичките вести)

(450) 31/01/2022
(732) ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз

(111) 30342

(151) 26/01/2022

Скопје ул. МИС СТОН 10, Ѓорче Петров,
Скопје, MK

(210) TM 2021/200

(220) 25/02/2021
(181) 25/02/2031

(540)

(450) 31/01/2022
(732) Здружение на луѓе кои имаат
желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола ул.
Рузвелтова бр. 17-кат 1/локал 7, 7000,
Битола, MK

(591) црвена, бела, црна, портокалова
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Димитровски
ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000,

(510, 511)

Битола

кл. 35 изработка на реклами за веб
страници, изнајмување рекламен простор,

(540)

компјутерско рекламирање преку
интернет, обезбедување деловни
информации преку веб страница,
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за продажба,
услуги за следење на печатени вести
кл. 38 телекомуникации информирање

(591) портокалова, црна, бела

(вклучувајќи веб страници), пренесување
во живо достапно преку главна страница

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 изнајмување спортски терени;

на интернет, провизии за пристап на веб
страна, безжично емитување,
комуникација со помош на мрежи со

обезбедување спортска опрема;
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организирање време на спортски

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

натпревари; организирање спортски

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

натпревари; физичко образование; услуги
на спортски кампови

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 30343

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/202

(220) 02/03/2021
(181) 02/03/2031

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКААНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000, Скопје
(540)

GRIBEX

(450) 31/01/2022
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(111) 30346

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/236

(220) 05/03/2021
(181) 05/03/2031

BELAABO
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2022
(732) ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана

кл. 3 хигиенски тоалетни производи

дооел експорт-импорт Благој Нечев бр.

кл. 5 фармацевтски и медицински
производи; дезинфекциски средства

49, Велес, MK

(111) 30344

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/222

(220) 04/03/2021
(181) 04/03/2031

(540)

(450) 31/01/2022
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

(591) црвена, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

кл. 29 доматен сос за говење, доматно
пире

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

кл. 30 кечап (сос), сос (доматен сос),
сосови (додатоци во храна), производи од

(540)

GRIBEX COLD&FLU

какао, мајонез, сенф

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

(111) 30347

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/240

(220) 05/03/2021
(181) 05/03/2031

(111) 30345

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/223

(220) 04/03/2021
(181) 04/03/2031

(450) 31/01/2022
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(450) 31/01/2022
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА-

посредувачки бизнис услуги за продавање

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

и нарачки на продукти; промовирање на

бр. 75, 1000, Скопје
(540)

продажбата за трети лица; рекламирање
за трети лица преку онлајн електронска
мрежа за комуникација; обезбедување на
онлајн дата база која може да се

RETOMIN
(551) индивидуална

пребарува вклучувајќи продукти од трети
лица; посредувачки бизнис услуги за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 30348

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/246

(220) 08/03/2021

продажба и нарачки на стока;
малопродажни трговски услуги обезбедени
преку глобална компјутерска мрежа;
онлајн компјутерски нарачки; програма на
лојални потрошувачи; услуги за онлајн

(181) 08/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) The Coca-Cola Company One CocaCola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US

нарачување

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

(111) 30349

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/251

(220) 09/03/2021
(181) 09/03/2031

(450) 31/01/2022
(732) Трговско радиодифузно друштво

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип ул. Железничка
бр. 12, Штип, MK
(540)

(591) црна и сите нијанси на сива
(551) индивидуална

(591) црвена, сина, нијанси на црвена,
нијанса на сина
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 софтверска апликација што може да

(510, 511)
кл. 35 изнајмување рекламен простор,

се симнува за малопродажба на стока;
софтверска апликација што може да се

огласување (рекламирање), рекламирање

симнува за електронско процесирање на

по пат на телевизија
кл. 38 емитување телевизиски програми,

плаќања и примања
кл. 35 услуги на малопродажба

кабелска теливизија, сателитска
телевизија, новински агенции, телевизиски

обезбедени преку глобална компјутерска
мрежа; компјутеризирани услуги за

емисии

пребарување, нарачување и дистрибуција
на онлајн малопродажба и
големоподажба; организирање и
презентација на артикли од трети лица;
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(450) 31/01/2022
(732) JOHNSON & JOHNSON ONE

возила; одржување и поправка на моторни

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

одржување, замастување, подмачкување,
подесување на мотори, поправање на

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје

моторни возила; миење, чистење и
полирање на возила, приколки,

(540)

автомобили и мотори

возила; поправка и монтирање на гуми;

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

5

фармацевтски

препарати

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/261

(220) 12/03/2021

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/262

(220) 12/03/2021
(181) 12/03/2031

(450) 31/01/2022
(732) Gulf International Lubricants, Ltd.

вклучително вакцини
(111) 30318

(111) 30319

(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th
Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,
BM

(181) 12/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Gulf International Lubricants, Ltd.

(740) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(Bermuda corporation) Victoria Place, 5th
Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,
BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

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

портокалова, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 37 полнење гориво за копнени возила;

(510, 511)
кл. 37 полнење гориво за копнени возила;

управување со станици за полнење гориво
за возила; управување со бензиски

управување со станици за полнење гориво
за возила; управување со бензиски
станици за возила; изнајмување и лизинг

станици за возила; изнајмување и лизинг
на опрема на бензински станици за
поправка, сервисирање, одржување и

на опрема на бензински станици за
поправка, сервисирање, одржување и

чистење на моторни возила; услуги на
бензински станици; подмачкување на

чистење на моторни возила; услуги на
бензински станици; подмачкување на

возила; чистење на внтарешноста на
возила; одржување и поправка на моторни

возила; чистење на внтарешноста на
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возила; поправка и монтирање на гуми;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

одржување, замастување, подмачкување,

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

подесување на мотори, поправање на
моторни возила; миење, чистење и

(540)

полирање на возила, приколки,
автомобили и мотори
(111) 30320

(151) 26/01/2022

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2021/267

(220) 15/03/2021

кл. 9 научни, наутички, инструменти за

(181) 15/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт
с. Градец, Врапчиште 101 бр. 1А Градец,

премер, фотографски, кинематографски,
оптички апарати и инструменти, апарати и

Врапчиште, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(надзор), живото спасувачки и за држење
настава; апарати и инструменти за

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

спроведување, префрлување,

1000, Скопје
(540)

трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на

инструменти за мерење тежина, за
мерење, за сигнализирање, за контрола

електрична енергија; апарати за снимање,
трансмисија или репродукција на звук или
слики; магнети преносници на податоци,
дискови за снимање; компактни дискови,
ДВД-ија и други дигитални снимачи на
медиа; механизми за апарати кои работат
со паричка; регистар-каси, машини за
сметање, опрема за процесирање на
податоци; апарати за гаснење на пожар;
компјутери; компјутерски хардвер; рачни
компјутери; таблет компјутери;

Prima lemon
(591) зелена, црвена, жолта, бела

компјутерски софтвер; компјутерски

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

периферни уреди; принтери; компјутерски
сервери; лап топ компјутери; компјутерски

(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

бележници; десктоп компјутери; мобилни
телефони; уреди за складирање на

(111) 30321

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/287

(220) 21/04/2021

податоци; електронски игри; машини за
видео игри; компјутерски терминали;
ресивери (set top boxes); видео проектори;

(181) 21/04/2031
(450) 31/01/2022
(732) Acer Incorporated 7F-5, No. 369,

радија; звучници; микрофони; слушалки
што се носат на глава; слушалки за во
уши; приемници; автоматски автомати за
продажба и механизми за апарати кои

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TAIPEI
CITY, R.O.C., TW 10541, TW

работат со паричка; компјутерски
фирмвер; компјутерски помошен софтвер;

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
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скенери; монитори; екрани на допир;

пристап до интернет и за праќање,

модеми; тастатури; мауси; топчиња

примање, и зачувување на телефонски

(trackballs); подлога за допир (trackpads);
светлечки пенкала; џојстици; контролори

повици, електронска пошта, и други
дигитални податоци; паметни часовници;

за играње; графички таблети; графички
табли (digitizers); адаптери; адаптер

паметни очила; паметни прстени; тракери
за активност за носење; поврзани алки

картички; кабли и конектори; мегнетнооптички драјвери; хард диск драјвери;

[инструменти за мерење]; електронски
читачи за книги; компјутерски софтвер за

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери;

поставување, конфигурирање, оперирање

кертриџи и драјвери за касети; CDROM
драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

и контролирање на компјутери,
компјутерни периферни уреди, мобилни

R); драјвери за повеќекратно снимање на
CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери

уреди, мобилни телефони, паметни
телефони, паметни очила, преносни

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R);
цврсти уреди за складирање; RAID низи;

уреди, слушалки за уши, слушалки што се
носат на глава, телевизија, ресивери (set

масивни уреди за складирање: мрежни

top boxes), аудио и видео плеери и

интерфејси; кабелски модеми; рутери,
мостови, порти, и хабови; електронски

рекордери, системи за домашно кино, и
системи за забава; софтвер за развој на

уреди за потрошувачи; телефони;
персонални дигитални асистенти (PDAs);

апликации; софтвер за компјутерски игри;
претходно снимено аудио, видео и

дигитални видео рекордери; рекордери за
видеокасети; телевизија, дигитална

мултимедијална содржина што може да се
симнува; компјутерни периферни уреди;

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери;

периферни уреди за компјутери, мобилни

CD плеери; MP3 плеери; дигитални аудио
плеери и рекордери; аудио појачувачи;

телефони, мобилни електронски уреди,
преносни електронски уреди, паметни

видео генератори за специјални ефекти;
фотоапарати (still cameras); видео камери;

часовници, паметни очила, слушалки за
уши, слушалки што се носат на глава,

дигитални камери; видео декови; видео
конвертери; баркод читачи; читачи на

телевизија, ресивери (set top boxes) и
аудио и видео плеери и рекордери;

магнетни ленти; телекомуникациска

преносни периферни уреди за употреба со

опрема; телекомуникациски апарати и
инструменти; мобилни телефони; паметни

компјутери, мобилни телефони, мобилни
електронски уреди, паметни часовници,

телефони; комуникациски безжични уреди
за пренос на глас, податоци, слики, аудио,

паметни очила, паметни прстени,
слушалки за уши, слушалки што се носат

видео и мултимедијална содржина;
апарати за мрежна комуникација; рачни

на глава, телевизија, ресивери (set top
boxes), и аудио и видео плеери и

дигитални електронски уреди за

рекордери; биометриски идентификациски

обезбедување на пристап до интернет и за
праќање, примање, и зачувување на

апарати и апарати за автентификација;
акцелерометри; висиномери; апарати за

телефонски повици, електронска пошта, и
други дигитални податоци; пренослив

мерење на растојание; апарати за
снимање на растојание; педометри;

компјутерски хардвер; преносни дигитални
електронски уреди за обезбедување на

апарати за мерење на притисок;
индикатори за притисок; монитори, дисплеј
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екрани, дисплеи што се ставаат на глава

кино, и системи за забава; преносни уреди

(head mounted displays), и слушалки за на

за контролирање на компјутери, мобилни

глава за употреба со компјутери, паметни
телефони, мобилни електронски уреди,

телефони, мобилни електронски уреди,
паметни часовници, паметни очила,

преносни електронски уреди, паметни
часовници, паметни очила, телевизија,

слушалки за уши, слушалки што се носат
на глава, аудио и видео плеери и

ресивери (set top boxes), и аудио и видео
плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи

рекордери, телевизија, ресивери (set top
boxes), звучници, појачувачи, системи за

со проширена реалност, наочари,

домашно кино, и системи за забава;

контролери, и слушалки за на глава; 3D
наочари; очила; очила за сонце; стакла за

апарати за складирање на податоци;
компјутерски чипови; батерии; полначи за

очила; оптичко стакло; оптичка стока;
оптички апарати и инструменти; камери;

батерии; електрични и електронски
конектори, спојници, жици, кабли, полначи,

блицови за камери; тастатури, мауси,
подлоги за мауси, принтери, диск

порти, приклучни станици, и адаптери за
употреба со компјутери, мобилни

драјвери, и хард драјвери; апарати за

телефони, рачни компјутери, компјутерни

снимање и репродукција на звук;
дигитални аудио и видео плеери и

периферни уреди, мобилни телефони,
мобилни електронски уреди, преносни

рекордери; аудио звучници; аудио
засилувачи и приемници; аудио апарати за

електронски уреди, паметни часовници,
паметни очила, слушалки за уши,

моторни возила; снимачи на гласови и
апарати за препознавање на гласови;

слушалки што се носат на глава, аудио и
видео плеери и рекордери, телевизија и

телевизија; телевизиски приемници и

ресивери (set top boxes); интерактивни

монитори; радио трансмитери и
приемници; кориснички интерфејсови за

екрани на допир; интерфејсови за
компјутери, компјутерски екрани, мобилни

борд компјутери за моторни возила и
електронски уреди, имено електронски

телефони, мобилни електронски уреди,
преносни електронски уреди, паметни

контролни панели, монитори, екрани на
допир, далечински управувачи, приклучни

часовници, паметни очила, телевизија,
ресивери (set top boxes) и аудио и видео

станици, конектори, приклучоци, и

плеери и рекордери; заштитни филмови

контроли на гласовно активирање;
глобално позиционирачки системи (GPS

адаптирани за компјутерски екрани,
екрани на мобилни телефони, и екрани на

уреди); навигациски инструменти;
навигациски апарати за возила [борд

паметни часовници; навлаки, торби, кутии,
ракави, ремени и ленти за компјутери,

компјутери]; далечински управувачи за
контролирање на компјутери, мобилни

таблет компјутери, тастатури за
компјутери, мобилни телефони, мобилни

телефони, мобилни електронски уреди,

електронски уреди, преносни електронски

преносни електронски уреди, паметни
часовници, паметни очила, слушалки за

уреди, паметни часовници, паметни очила,
слушалки за уши, слушалки што се носат

уши, слушалки што се носат на глава,
аудио и видео плеери и рекордери,

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио
и видео плеери и рекордери; преносни

телевизија, ресивери (set top boxes),
звучници, појачувачи, ситеми за домашно

резервни батерии (power banks); селфи
стап (selfie stick); полначи за електронски
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цигари; полначи за автомобили; безжични

кои што не се вклучени во другите класи;

полначи; информативна технологија и

едрилици; сноуборди; ролерки; лизгалки;

аудиовизуелна опрема; магнети,
магнетизери и демагнетизери; научни и

скејтбордови; заштитни облоги или
штитници за спорт или игри; топки за

лабораториски уреди за третман со
употреба на електрична енергија; апарати,

билијард; табли за билијард; чизми со
прикачени лизгалки; апарати и машинерија

инструменти и кабли за електрична
енергија; оптички уреди, појачувачи и

за куглање; шипки за тегови; штитници за
лакти [спортски артикли]; растегнувачи на

коректори; уреди за сигурност,

гради [направи за вежбање]; јадици за

безбедност, заштита и сигнализирање;
уреди за навигација, водење, следење,

риби; опрема за риболов; пераи [перки за
пливање]; појаси за пливање; тапи за

таргетирање и изработување на мапи;
инструменти, индикатори и контролери за

риболов; ташни за палки за голф; палки за
голф; ракавици за голф; ракавици за игри

мерење, детектирање и набљудување;
апарати, едукативни апарати и

и спортови; штитници за колена [спортски
артикли]; скии; санки [спортски артикли];

симулатори за научни истражувања и

маси за пинг-понг; скии за на вода; трски

лабаратории
кл. 20 мебел; столчиња; мебел за седење;

за риболов; макари за риболов; конци за
риболов; јарболи за едрилици; мрежи за

столови со тркалца; подвижни столици
[мебел]; канцелариски столици со наслон

вадење уловена риба за спортски
риболовци; апарати за бодибилдерство;

за рацете; контурни столици;
конвертибилни столици; столици лежалки;

ракавици за бокс; торби специјално
дизајнирани за скии и сноуборди; обувки

столици што можат да се вртат;

за скијање; заштитни облоги [дел од

перничиња за седишта на столици;
ногарки за столици; столици на една

спортски одела]; отскочни даски (спортски
артикли); статични велосипеди за

ногарка; конференциски столици; Високи
столици [мебел]; столици што се

вежбање; костими за пливање; мускули за
пливање; билијардски стапови; перничиња

придвижуваат нагоре-надоле; преносна
поддршка за грбот за употреба на столици;

за билијардски маси; облоги за долниот
дел од скиите; креда за билијардски

столици што се дел од канцелариски

стапови; врвови за билијардски стапови;

мебел; столици со наслони за рацете;
лежалки со наслони за рацете; лежалки

спојки за скии; сензори за мамци [опрема
за риболов]; жици за рекети; алати за

[мебел]; лежалки [столици]; столици за
клацкање; седишта од метал; перничиња

поправање откорнати парчиња земја
[опрема за голф]; миризливи мамки за лов

за седење; носачи на седиштата што
можат да се прилагодат; маси; маси за

или риболов; кожа од фока [обвивки за
скии]; мамец [вештачки]; торби за голф, со

компјутери; маси за канцеларија; бироа и

или без тркала; дрвена смола што ја

маси; работни маси; преносни дисплеј
табли

користат атлетичарите; меури за топки за
игри; пеинт бол [муниција за пиштоли со

кл. 28 спортски артикли и опрема;
спортски артикли кои што не се вклучени

боја][спортска опрема]; плетени кошници
за риби [опрема за риболов]; ремени за

во други класи; опрема за лов и риболов;
опрема за пливање; артикли за гимнастика

даски за сурфање; ваљаци за статични
велосипеди за вежбање; торби за крикет;
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рабови на скии; играчки, игри, предмети за

пиштоли [играчки]; палки за играње

играње и евтини играчки; играчки; фигури

(gamepads); апарати за панаѓури и

на играчки; автомобили играчки; апарати
за видео игри; игри; топки и балони;

игралишта; опрема за возење на панаѓури;
празнични украси и вештачки Божиќни

возила играчки; електрични возила
(играчки); воздушни пиштоли [играчки];

елки; украси за Божиќни елки; ѕвончиња за
Божиќни елки; бонбони што експлодираат

триктрак игра (табла); табли за играње
дама; дама [игри]; шах сетови; табли за

[Божиќни крекери]; држачи за свеќи за
Божиќни елки; Божиќни елки од синтетички

шах; магионичарска опрема; чашки за

материјал; снежни топки; држачи за

мешање коцки; пикадо; домино; шишиња
за хранење на кукли; фризби [играчки];

Божиќни елки; палки за играње (gamepads)
за видео игри; џојстици за видео игри;

автоматски игри; рекети; хардвер за
електронски игри, освен што се наменети

рачни конзоли за играње на видео игри;
конзоли за видео игри; видео машини за

единствено за употреба со телевизори;
рачни конзоли за играње електронски

излезна игра за употреба со надворешен
екран или монитор; машини за видео игри;

игри, освен што се наменети единствено

машини за видео игри за употреба со

за употреба со телевизори; трикови за
мамење и шега на туѓа сметка [евтини

надворешен екран или монитор; машини
за видео игри за употреба со телевизори;

играчки]; евтини играчки за забави; макари
за летала; летала; махџонг (Mahjong);

машини за видео игри што стојат сами;
машини за излез за видео игри за

џамлии; марионети; театарски маски;
маски кои се играчки; мобилни [играчки];

употреба со телевизори; рачни единици за
делење на игра на видео игри;

возила макети во размер; друштвени игри;

интерактивна контролна единица за видео

ударни каписли [играчки]; пиштоли
играчки; топки за играње; ѕвечки [играчки];

игри
кл. 35 обезбедување на простор на

игри со чипови; коњи за клацкање;
ролерки; тобогани [предмети за играње];

вебстрани за рекламирање на продукти и
услуги на трети лица; услуги на рекламни

меури од сапуница [играчки]; базени за
пливање [објекти за игра]; лулашки; топки

агенции; бизнис менаџирање и
управување на бизниси; канцелариска

за плажа; картички за бинго; мрежи за

администрација; малопродажни услуги во

пеперутки; игри со карти; конфети; ролери
со тркала во една редица; сложувалки;

стоковни куќи; промотивни услуги преку
дистрибуција на принтан и аудио

калеидоскопи; радио-контролирани возила
играчки; тркала за рулет; Јапонски карти

промотивен материјал преку давање на
совети во полето на промоцијата поврзано

за играње; игри за градење; коцки за
градење [играчки]; маси за играње на

со производите спомнати во класите 9, 20,
28; промовирање на производи и услуги на

фудбал во затворени простории; играчки

трети лица преку водење на онлајн

за домашни миленици; апарати за игри
адаптирани за употреба само со

продавница со (хипер) линкови до
малопродажни вебстрани на

телевизиски ресивери; аркадни видео
игри; апарати за забава, автоматски и на

малопродажни услуги и дистрибуција
преку глобална компјутерска

парички; автоматски и на паричка машини
за забава; костуми маски; каписли за

информативна мрежа; малопродажни
услуги поврзани со услуги за поклони и
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сувенири обезбедени преку глобална
компјутерска информативна мрежа; услуги

(111) 30323

(151) 26/01/2022

за деловно советување; обезбедување на
деловни информации преку компјутерски

(210) TM 2021/305

(220) 23/03/2021
(181) 23/03/2031

системи; автоматско складирање и
обновување на деловни информации;

(450) 31/01/2022
(732) Showtime Networks Inc. 1633

ширење на деловно и индустриско
рекламирање; маркетинг услуги во полето

Broadway, New York, New York 10019, US

на компјутери и компјутерски делови;

15a-13, 1000, Скопје

дизајнирање на компјутерски информации
поврзани со воспоставувањето на

(540)

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова

внатрешна мрежна структура; планирање
на автоматизација на канцеларија;
советодавни услуги поврзани со набавка и
добивање на производи и услуги; деловни

(551) индивидуална
(510, 511)

советодани услуги поврзани со деловни

кл. 9 претходно снимени DVD-а и

услуги; советодавни услуги поврзани со
управување на персонал; регрутирање на

превземачки, аудио, визуелни и
аудиовизулени датотеки и снимки, што

персонал; маркетинг истражување; услуги
на односи со јавноста (PR); организирање

содржат мултимедијална забава и
програми и содржина и компјутерски

и подготовка на трговски саеми, егзибиции
и изложби за индустриски и комерцијални

апликациски софтвер за интерактивна
телевизија, за испорака на телевизискo

цели; малопродажба и големопродажба на

емитување и мултимедијални содржини и

компјутерски хардвер, софтвер,
компјутерски додатоци, електронски

информации во реално време, и за
интерактивни игри и/или квизови;

материјали

компјутерски апликациски софтвер, за
дистрибуција до, и за употреба од, гледачи

(111) 30322

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/299

(220) 19/03/2021

на дигитални телевизиски канали за
преглед и купување на производи и услуги;

(181) 19/03/2031

компјутерски хардвер; компјутерски

(450) 31/01/2022
(732) Merck KgaA Frankfurter Str. 250,

периферни уреди; компјутерски софтвер
за персонализирана, интерактивна

64293 Darmstadt, DE

телевизиска и мултимедијална програма и
придружни упатства дистрибуирани преку

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

него; компјутерски софтвер за употреба
при генерирање, прикажување и

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје

манипулирање со визуелни медиуми,

(540)

графички слики, фотографии, илустрации,
дигитална анимација, видео клипови,

SUPROVIA

филмски снимки и аудио податоци;
дигитални медиуми, имено, дигитални

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
третирање на дијабетес

препарати

видео дискови, дигитални версатилни

за

дискови; превземачки аудио и видео
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снимки, DVD-а, и дигитални дискови со

медиуми на телевизија, кабел, сателит и

висока дефиниција што содржат

широкопојасен интернет; комуникациски

телевизиски и мултимедијални серии и
филмови од областа на драма, акција,

услуги; емитување на аудио и видео преку
интернет со видео клипови; комуникациски

комедија, реалност, авантура, обезбедени
преку видео-на-барање услуги

услуги; електронски и интерактивен
пренос на стриминг на дигитално аудио,

(111) 30324

(151) 26/01/2022

глас, податоци, слики, видео, графики,
имено, фотографии, текст преку интернет;

(210) TM 2021/306

(220) 23/03/2021

комуникациски услуги; електронски и

(181) 23/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Showtime Networks Inc. 1633
Broadway, New York, New York 10019, US

интерактивен пренос на стриминг на
дигитално аудио, глас, податоци, слики,

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје

уреди, имено, мобилни телефони, таблет
компјутери и лаптоп компјутери, и

(540)

целуларна телефонска мрежа;

видео, графики, имено, фотографии, текст
преку преносни и безжични комуникациски

комуникациски услуги
(111) 30325

(151) 26/01/2022

(551) индивидуална

(210) TM 2021/307

(220) 23/03/2021

(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,

(181) 23/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Showtime Networks Inc. 1633

услуги за кабелска телевизија, кабелско

Broadway, New York, New York 10019, US

радио и сателитски пренос; услуги за
емитување, имено, емитување на аудио,

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје
(540)

кабелско радио, кабелска телевизија,
радио, претплатничка телевизија,
телевизија и видео; услуги на вебкастинг;
пренос и стриминг на електронско и
дигитално аудио, видео, графики, текст,
сигнали, пораки, вести, податоци и
информации преку глобални компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

мрежи, преносни и безжични електронски
и дигитални комуникациски уреди; услуги

кл. 41 забавни услуги од природата на
продукција и дистрибуција на филмови,

за емитување телевизија; емитување на
забавни и спортски програми; емитување

комедиски, музички, реални и драмски
телевизиски и мултимедијални серии,

на аудио и видео преку интернет што

документарци; обезбедување забавни

содржи телевизиски и мултимедијални
програми; услуги за емитување, имено,

програми и содржина, имено, телевизиски
и мултимедијални програми, филмови,

електронски и интерактивен пренос на
стриминг и превземачко дигитално аудио,

клипови, графики и информации од
областа на комедија, драма, акција,

глас, податоци, слики, видео, графики,

разновисност, авантура, спорт, мјузикли,

имено, фотографии, текст изведени преку

тековни настани и забавни вести, и
83

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

документарци преку медиуми на

корисниците да пристапат до веб-

телевизија, кабел, сателит, широкопoјасна

базирани претплатнички услуги што

мрежа, и преку интернет, електронски
комуникациски мрежи, компјутерски мрежи

содржат не-превземачки софтвер за
пристапување, превземање, избор и

и безжични комуникациски мрежи, имено,
мобилни телефони, таблет компјутери и

гледање подвижни слики, филмови и
телевизиски и мултимедијални програми;

лаптоп компјутери, и целуларни
телефонски мрежи; забавни услуги, имено,

компјутерски услуги, имено, обезбедување
интерактивна веб страна што содржи

обезбедување привремено користење на

технологија што овозможува корисниците

не-превземачки интерактивни игри;
обезбедување веб страна што содржи

да пристапат до база на податоци од
телевизиски серии, филмови, личности,

информациски, не-превземачки
фотографски, аудио, и видео презентации

прегледи, трејлери, вести и други
поврзани информации; обезбедување веб

од областа на забава и интерактивни
активности на екран во реално време за

страна што содржи пребарувач за шоуа и
епизоди од забавни серии; креирање

телевизиски и мултимедијални гледачи,

индекси од онлајн информации за други

имено, спроведување анкети генерирани
од корисници, интеграција со други страни

преку глобална компјутерска мрежа и
преку мобилни комуникациски уреди

за социјално вмрежување и страни на
познати личности, видеа, слики, и факти;

(111) 30327

(151) 26/01/2022

интерактивни забавни услуги,
обезбедување персонализирана

(210) TM 2021/313

(220) 24/03/2021
(181) 24/03/2031

телевизиска и мултимедијална програма;

(450) 31/01/2022
(732) Друштво за преработка на кафе и
трговија на големо и мало “РИО”

обезбедување онлајн и на-екран водич до
персонализирана и интерактивна
телевизиска и мултимедијална програма

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28,
населба Илинден, 1000, Скопје, MK

(111) 30326

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/308

(220) 23/03/2021

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

(181) 23/03/2031

(540)

(450) 31/01/2022
(732) Showtime Networks Inc. 1633
Broadway, New York, New York 10019, US
(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, светло и темно
црвена, кафена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 обезбедување веб страна што
содржи технологија што овозможува на
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кл. 30 кафе

кл. 12 автомобили и нивни структурни
делови

(111) 30329

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/314

(220) 24/03/2021

кл. 35 пазарни кампањи; рекламни услуги
за промоција на јавна свест за прашања за

(181) 24/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Друштво за преработка на кафе и
трговија на големо и мало “РИО”

природата
кл. 39 транспорт

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 34 бр 28,

(111) 30331

(151) 26/01/2022

населба Илинден, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2021/335

(220) 30/03/2021
(181) 30/03/2031

кл. 42 техничко пребарување

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/01/2022
(732) ТП за угостителски услуги
КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурим Илир
Мемеди ТЕТОВО
ВАН ВАРДАРСКА бр. 107, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, светло и темно
црвена, кафена, црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 кафе

кл. 35 реклами; менаџирање со бизнис,
администрирање со бизнис; канцелариска

(111) 30330

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/319

(220) 26/03/2021

работа
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци, ресторани, кафе и хотелски
услуги, услуги на брза храна и готови

(181) 26/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

оброци; ресторани за самопослужување;
услуги на ресторани

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(111) 30332

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/343

(220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

TOYOTA BEYOND ZERO

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(551) индивидуална

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

(510, 511)
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 29 млечни пијалоци што содржат

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје

овошје; јогурт; соја млеко [замени за

(540)

млеко]; сурутка
кл. 30 леден чај

Rachmaninoff

кл. 32 лимонада; џусеви од зеленчук
[пијалоци]; пијалоци базирани на соја,

(551) индивидуална
(510, 511)

освен замени за млеко; сирупи за правење
пијалоци со вкус на овошје; безалкохолни

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
вклучувајќи и водка и жестоки пијалоци
(111) 30333

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/344

(220) 31/03/2021

пијалоци; овошни џусеви; смути; вода со
вкус

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(111) 30335

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/346

(220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

DE

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

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

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

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

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

(540)

Crefee

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Doussy
(551) индивидуална

кл. 29 крем сирење и препарати од крем
сирење; сирење; млеко и млечни продукти
(111) 30334

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/345

(220) 31/03/2021

(510, 511)
кл. 3 препарати за перење алишта; креми
за миење; плавило за перење алишта
(laundry blue); адитиви за перење алишта;
течности за миење; препарати за перење
алишта; течности за перење алишта;

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

омекнувач за перење алишта; агенси за
заштита при миење; препарати за белење
и други супстанци за употреба при перење

DE

алишта, особено цврсти и течни препарати
за миење, омекнувачи за ткаенина, скроб

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

за перење алишта, препарати за
одржување на завеси

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

SOLEVITA
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 30336

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/347

(220) 31/03/2021
(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
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(732) Lidl Stiftung & Co. KG

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

DE

DE

(740) Друштво за застапување од областа

(740) Друштво за застапување од областа

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

SUNRISE

VINYA CARLES

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 претходно мешани алкохолни
пијалоци; пијалоци на база на жестоки

кл. 33 алкохолни пијалоци, особено вина

пијалоци; алкохолни сода пијалаци
(alcopops)

(111) 30339

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/351

(220) 31/03/2021

(111) 30337

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/348

(220) 31/03/2021

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

DE
(740) Друштво за застапување од областа

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

на индустриската сопственост ЖИВКО

(540)

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

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

SIEMPRE
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 сапун; парфимерија; есенцијални

Chalou
(551) индивидуална
(510, 511)

масла; тоалетни производи; козметика за
убавина и нега; тоник за коса; памучни

кл. 3 парфем; парфимерија; тоалетна
вода; козметика; есенцијални масла;

тупфери за козметички цели; тоалетни
производи за чистење за женска хигиена

парфимирани сапуни, парфимирана

кл. 5 женски производи за хигиена;

тоалетна вода

влошки за гаќи; дневни влошки; хигенски
шамичиња; хигенски тампони; хигиенски

(111) 30338

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/349

(220) 31/03/2021

гаќи; пелени за инконтиненција; влошки за
инконтиненција; ноќни пелени за

(181) 31/03/2031
(450) 31/01/2022

инконтиненција; пелени за возрасни
кл. 16 хартиени марамчиња за раце;
хартиени шамивчиња; тоалетна хартија;
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пластични разградливи ќеси за пелени;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хартиени подлоги за менување на пелени

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

(111) 30340

(151) 26/01/2022

(210) TM 2021/352

(220) 31/03/2021
(181) 31/03/2031

Majestät
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/01/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
жестоки пијалоци [пијалоци], бренди,

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

коњак, вино и пијалоци кои содржат вино;
мешани пијалоци со винска основа

DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

1
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9

30315
30320
30335
30337
30339
30343
30315
30317
30322
30339
30343
30344
30345
30347
30321
30323

9
11
12
16
16
20
25
28
29
29
29
30
30
30
30
31

30348
30315
30330
30339
30341
30321
30315
30321
30333
30334
30346
30327
30329
30334
30346
30315

32
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
36
37
37
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30334
30332
30336
30338
30340
30315
30321
30328
30330
30331
30348
30349
30350
30350
30318
30319

38
38
38
39
41
41
41
42
42
43
44
44
45

30324
30328
30349
30330
30325
30328
30342
30326
30330
30331
30315
30316
30315
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

Acer Incorporated

30321

MK/T/2021/0287

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

30343

MK/T/2021/0202

Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation)

30318

MK/T/2021/0261

Gulf International Lubricants, Ltd. (Bermuda corporation)

30319

MK/T/2021/0262

JOHNSON & JOHNSON

30317

MK/T/2021/0257

Lidl Stiftung & Co. KG

30332

MK/T/2021/0343

Lidl Stiftung & Co. KG

30333

MK/T/2021/0344

Lidl Stiftung & Co. KG

30334

MK/T/2021/0345

Lidl Stiftung & Co. KG

30335

MK/T/2021/0346

Lidl Stiftung & Co. KG

30336

MK/T/2021/0347

Lidl Stiftung & Co. KG

30337

MK/T/2021/0348

Lidl Stiftung & Co. KG

30338

MK/T/2021/0349

Lidl Stiftung & Co. KG

30339

MK/T/2021/0351

Lidl Stiftung & Co. KG

30340

MK/T/2021/0352

Merck KgaA

30322

MK/T/2021/0299

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

30344

MK/T/2021/0222

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

30345

MK/T/2021/0223

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

30347

MK/T/2021/0240

Showtime Networks Inc.

30323

MK/T/2021/0305

Showtime Networks Inc.

30324

MK/T/2021/0306

Showtime Networks Inc.

30325

MK/T/2021/0307

Showtime Networks Inc.

30326

MK/T/2021/0308

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

30330

MK/T/2021/0319

The Coca-Cola Company

30348

MK/T/2021/0246

БАЛИ КОМПАНИ експорт-импорт с. Градец, Врапчиште

30320

MK/T/2021/0267

Васко Митев

30350

MK/T/2020/1119

ДПТУ МИРАНА Мирсинова Ана дооел експорт-импорт

30346

MK/T/2021/0236

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало “РИО” ДООЕЛ
увоз-извоз,

30327

MK/T/2021/0313

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало “РИО” ДООЕЛ
увоз-извоз,

30329

MK/T/2021/0314

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРРА ОРГАНИК ДООЕЛ увозизвоз Скопје

30315

MK/T/2020/1121

Здружение на луѓе кои имаат желба за трчање ТРЧАЈ БЕ Битола

30342

MK/T/2021/0200
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Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена
заштита Д-р ЛОЖАНКОВСКИ Скопје

30316

MK/T/2020/0845

ТП за угостителски услуги КАФЕТЕРИЈА ОСА КАФЕ Дурим Илир Мемеди
ТЕТОВО

30331

MK/T/2021/0335

ТРИПЛЕ-И ЛАБ ДОО увоз-изоз Скопје

30328

MK/T/2021/0137

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

30349

MK/T/2021/0251

д-р Стојан Трошански

30341

MK/T/2020/0458
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 2611
(732) N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL
(111) 6954
(732) Verizon Media Inc 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US
(111) 6929
(732) Gildan Activewear SRL Newton, Christ Church BB17047, BB
(111) 9199
(732) N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL
(111) 10313
(732) N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL
(111) 16946
(732) N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL
(111) 20096
(732) RB Hygiene Home Switzerland AG a company organized and existing under the laws of
Switzerland Richtistrasse 5, 8304 Wallisellen, Zurich, CH
(111) 22618
(732) ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Bulgaria Blvd. 86 , 1680, Sofia , BG
(111) 27274
(732) MOMENT EĞITIM ARAŞTIRMA SAĞLIK HIZMETLERI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Güzelbahçe Sk. No: 20 Nişantaşi Şişli, Istanbul, TR

92

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 3333
(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 855 5 S. Mint Street, Charlotte NC 28202, US
(111) 10816
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 12173
(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, MK
(111) 13254
(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, MK
(111) 12641
(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, MK
(111) 11957
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 11956
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 11954
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 11953
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 11515
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 21303
(732) SOFIDEL ROMANIA S.A. Strada Bucuresti, n.358, 910048 Calarasi, RO
(111) 20900
(732) Пазар3.Ком доо Таше Милошевски 6, 7310, Ресен, MK
(111) 20252
(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, MK
(111) 20132
(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, 1000, Скопје, MK
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(111) 21050
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 21051
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 21997
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 25809
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 25806
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
(111) 26325
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E
VLEFSHMËRISË
(111) 4028

(186) 25/11/2031

(111) 1479

(186) 01/10/2031

(111) 3526

(186) 23/10/2031

(111) 5021

(186) 03/12/2031

(111) 5173

(186) 02/12/2031

(111) 6121

(186) 01/10/2031

(111) 2080

(186) 10/12/2031

(111) 2667

(186) 10/12/2031

(111) 2741

(186) 30/10/2031

(111) 10986

(186) 01/10/2031

(111) 10784

(186) 01/10/2031

(111) 10912

(186) 03/10/2031

(111) 23062

(186) 03/10/2031

(111) 10913

(186) 03/10/2031

(111) 10929

(186) 17/10/2031

(111) 10903

(186) 29/10/2031

(111) 10832

(186) 08/02/2032

(111) 11210

(186) 15/03/2032

(111) 11211

(186) 15/03/2032

(111) 12173

(186) 16/08/2032

(111) 13254

(186) 16/08/2032

(111) 12641

(186) 16/08/2032

(111) 21303

(186) 01/08/2031

(111) 20900

(186) 12/10/2031

(111) 21281

(186) 04/11/2031

(111) 20825

(186) 11/11/2031

(111) 22300

(186) 29/11/2031

(111) 20252

(186) 11/01/2032

(111) 20417

(186) 08/03/2032

(111) 20589

(186) 05/04/2032

(111) 20132

(186) 04/06/2032

(111) 20575

(186) 11/06/2032
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2021/38

(45) 31/01/2022
(22) 07/12/2021

(28) 12 (дванаесет) дизајни, дводимензионални
(72) Реџеп Бајрами
(73) Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово, Сарај
ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, MK
(51) 32-00
(54) "Дизајн на амбалажа"
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(21) ID 2021/6

(45) 31/01/2022
(22) 06/05/2021

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Александар Панчев, ул. Петре Георгиев бр. 102, Скопје [MK]; Владимир Арсов, ул. Даме
Груев бр. 3/5-12, Скопје [MK];
(73) Борко Бајалски, адвокат, ул."Ристо Шишков" бр.38/1-1, Скопје, 1000 [MK];
(51) 12-16
(54) "ЦЕРАДА"
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(21) ID 2021/22

(45) 31/01/2022
(22) 09/07/2021

(28) 5 (пет) дизајни, дводимензионални
(72) Јовчески Димитар
(51) 32-00
(54) "Дизајни на амбалажа"
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(21) ID 2021/37

(45) 31/01/2022
(22) 03/11/2021

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Антевски Горан, ул. Партение Зографски бр. 3А, Скопје, 1000 [MK];
(73) БЕРИН Д.О.О. Скопје, ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје [MK];
(51) 25-02
(54) "Елемент за вентилација"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)

(21)

32-00

MK/I/ 2021/38

12-16

MK/I/ 2021/6

32-00

MK/I/ 2021/22

25-02

MK/I/ 2021/37
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ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз
с.Глумово, Сарај ул.1721 бр. 41 с. Глумово, Сарај, MK
Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО
Скопје ул."Титовелешка" 85, Скопје, MK
Јовчески Димитар ул. Јане Сандански бр. 48, Охрид, MK
Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000,
Скопје, MK
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 933

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/11

(22) 07/06/2021

(18) 07/06/2026
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(72) Јовица Филиповиќ (ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид)
(73) Јовица Филиповиќ ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид, MK
(51) 06-01
(54) "Колевка и столица"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 926

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/13

(22) 25/06/2021
(18) 25/06/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 927

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/14

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возилo за чистење"

(11) 928

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/15

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 929

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/16

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 930

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/17

(22) 25/06/2021
(18) 25/06/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 931

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/18

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

(11) 932

(45) 31/01/2022

(21) ID 2021/19

(22) 25/06/2021

(18) 25/06/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен ()
(73) Греен Мацхинес доо Велес ул. Раштански пат бр. 2, 1400, Велес, MK
(51) 12-13
(54) "Возило за чистење"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos
(51)

(11)

06-01

MK/I/ 2021/933

12-13

MK/I/ 2021/926

12-13

MK/I/ 2021/927

12-13

MK/I/ 2021/928

12-13

MK/I/ 2021/929

12-13

MK/I/ 2021/930

12-13

MK/I/ 2021/931

12-13

MK/I/ 2021/932
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 1/2022 - 31/01/2022

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Јовица Филиповиќ ул. Цар Самоил бр. 44, Охрид, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK
Греен Мацхинес ДОО Велес ул. Раштански пат бр. 2, Велес, MK

Огласен за Решение за ништавност
DM/097825 меѓународно регистриран дизајн
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(11)
933
926
927
928
929
930
931
932

(21)
MK/I/ 2021/933
MK/I/ 2021/926
MK/I/ 2021/927
MK/I/ 2021/928
MK/I/ 2021/929
MK/I/ 2021/930
MK/I/ 2021/931
MK/I/ 2021/932

БРИШЕЊЕ
230. Наталија Белчевска, адвокат
Ул. 1737 бр. 32/1 кат 3 кан. 37
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 078 604 605
e-mail:natalijabelchevska@gmail.com
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(73) Novo Nordisk A/S, Novo Allé 2880 Bagsværd, DK,
(95) „RYBELSUS (semaglutide)”
(92) EU со број на одобрение EU/1/20/1430 и датумот на издавање 03/04/2020
(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ Бр. 11-6956/2 од 11/08/2021; 11-6957/2 од
11/08/2021 и 11-6958/2 од 11/08/2021
(68) 13/12/2017 EP2651398
(54) ЦВРСТИ СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ GLP-1 АГОНИСТ И СОЛ НА N-(8-(2ХИДРОКСИБЕНЗОИЛ)АМИНО)КАПРИЛНА КИСЕЛИНА
(11) 908470

09-6729/6-2021 2017/977 од 26/01/2022

(94) Истекува на 16/12/2036 година
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2017/852
На ден 31/12/2021 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска
сопственост, Гласник бр. 12/2021 објавено е решение за трговска марка ТМ/2018/735 со
рег. бр. 30209, на подносителот Друштво за информатички инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ
ДООЕЛ Гевгелија, МК, Во врска со тоа во делот 450 кој се однесува на податоци за
датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка,
наместо датумот кој стои 31/12/2021 година, треба да стои датумот 31/01/2022 година.
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