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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO 

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 

AL – Албанија / Shqipëria 

AM – Ерменија / Armenia 

AN - Холандски Антили / Antile Holandeze 

AO – Ангола / Angola 

AR – Аргентина / Argjentina 

AT – Австрија / Austria 

AU – Австралија / Australia 

AW – Аруба / Aruba 

AZ – Азербејџан / Azerbejxhan 

BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 

Hercegovina 

BB – Барбадос / Barbados 

BD – Бангладеш / Bangladesh 

BE – Велгија / Belgjika 

BF - Горна Волта / Volta e Epërme 

BG – Бугарија / Bullgaria 

BH – Бахреин / Bahrein  

BI – Бурунди / Burundi 

BJ – Бенин / Benin 

BM – Бермуди / Bermuda 

BN - Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam 

BO – Боливија / Bolivija 

BR – Бразил / Brazil 

BS – Бахами / Bahama 

BT – Бутан / Butan 

BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 

CG – Конго / Kongo 

CH – Швајцарија / Zvicra 

CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 

CK - Острови на Кук / Ishujt Kuk 

CL – Чиле / Cile 

CM – Камерун / Kamerun 

CN – Кина / Kina 

CO – Колумбија / Kolumbia 

CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi 

Industriale (ORAPI) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti I  Beneluksit për marka tregtare dhe modele 

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023  
 

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. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023  
 

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) 



 

 

3 

 

Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023  
 

(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.  1/2023 - 31/01/2023 

(51)  G 01N 33/00  

(11)  12545   (13) А 

(21)  2019/783   (22) 13/09/2019 

(45) 31/01/2023 

(73)  ИНФОРМ ДОО ул. Орце Николов 

190/3/6, Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Јосиф Ќосев 

(54)  УРЕД ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ 

НА ВОЗДУХОТ 

(57)  Уред за следење на квалитет на 

воздухот, кој може да се конфигурира според 

потребите на корисниците во поглед на 

параметрите и прецизноста, служи за 

нестационарно мерење, инспекција и 

мониторинг на ниво на гасови или честички 

на определена локација. 

Уредот покрај приказот на мерните резултати 

на вградениот екран овозможува поврзување 

и испраќање на мерните податоци, со 

користење на безжична и мобилна мрежа, до 

соодветна околина, информатичка 

инфраструктура, во која е овозможено нивно 

чување, обработка и користење. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(51)  A 24B 1/08, A 24B 1/02  

(11)  12565   (13) А 

(21)  2019/810   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2023 

(73)  Тони Велевски Моински пат 230 

Гевгелија , MK 

(74)  БЕРИН ДОО   

Берин доо Скопје ул.Македонија 27/2/22 1000 

Скопје 

(72) Тони Велевски 

(54)  МЕХАНИЧКИ АПАРАТ ЗА РЕДЕЊЕ 

НИЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ НА ЛИСТОВИ ОД 

ТУТУН 

(57)  Апарат за редење нижење и сушење на 

листови од тутун го упростува процесот на 

сушењето, така што при бербата листовите 

директно се редат во касетата (9) се фаќаат 

со долните слојни летви и заедно со 

апаратот со држачите (8) се закачуваатеста 

за сушење. При ова листовите од тутун 

остануваат на апаратот до нивното 

исушување. На ваков начин се одбегнува 

вообичаеното бушење и нижење на 

листовите со што се добива во заштеда на 

времето и енергијата. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(51)  G 07F 13/00, G 07F 9/02, G 07F 9/00, G 

07F 13/02  

(11)  12556   (13) А 

(21)  2020/1024   (22) 28/12/2020 

(45) 31/01/2023 

(73)  Греен Футуре Ул.Младинска бр.37 

Струмица, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Миле Милановиќ 

(54)  УРЕД ЗА ТОЧЕЊЕ НА ХЕМИСКИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

(57)  Уред за точење на хемиски производи 

за домаќинство кој е составен од две главни 

единици: предна (надворешна) (1) и задна 

(внатрешна) (2). Предната единица е 

наменета за потребите на потрошувачите, 

каде што се сместени: интерактивен екран 

осетлив на допир (1.1) за одбирање на 

опции, систем за наплата (1.2), платформа за 

поставување на амбалажата (1.3), систем од 

точилници (1.4) и печатач на етикети (1.5). 

Задната (внатрешна) единица (2) се состои 

од контролна единица (микро компјутер) 

(2.1), резервоари (канистри) (2.2) и 

електронски модул (напонски дел) (2.3). 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(51)  G 05D 1/02  

(11)  12560   (13) А 

(21)  2021/4   (22) 04/01/2021 

(45) 31/01/2023 

(30)  П20210004  04/01/2020  MK 

(73)  Борис Десоски ул.Аминта Трети 14-

а/2/4 Скопје, MK 

(54)  УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ НА 

САМООДНИ ВОЗИЛА 

(57)  Пронајдокот претставува уред за 

управување - водење на возило по однапред 

утврдена патека, дефинирана со метална 

жица, која претставува извор на сигнали за 

еден или повеќе пара металдетектори кои ги 

проследуваат сигналите сигналите до 

управувачката единица на возилото, која пак 

го коригира правецот и обезбедува прецизно 

пратење на жицата, односно предвидената 

патека. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(51)  A 01D 1/14, B 65B 5/00  

(11)  12579   (13) А 

(21)  2022/3   (22) 03/01/2022 

(45) 31/01/2023 

(73)  Ани Радевска ул.Ѓоре Ѓоревски бр.95 

Скопје 1000 Скопје, MK 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(54)  Модуларна лизгачка полица за 

складирање и транспорт на овошје и 

зеленчук и нејзина употреба во технологијата 

на транспорт и претовар 

(57)   
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 3234 

(73) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US 

 

(11) 8614 

(73) Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(11) 8804 

(73) Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(11) 8834 

(73) Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(11) 8448 

(73) Receptos LLC 430 East 29th Street, 14th Floor New York,NY 10016, US 

 

(11) 9153 

(73) Gensquare LLC 2F, 38 Gangnam-daero 62-gil, Gangnam-gu, Seoul, KR 

 

(11) 10478 

(73) Newco Fabrications Limited Jayla Place,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British 

Virgin Islands, GB 

 

(11) 10478 

(73) Storm Faith Network Limited Jayla Place,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British 

Virgin Islands, GB 

 

(11) 11715 

(73) AliveGen Inc. F.C.M. Governor's Square,Unite #2-105,West Bay Road,PO Box 

1982,George Town,Grand Cayman,KY1-1104, Cayman Islands,British West Indies, US 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

 

 

(11) 8448 

(73) Celgene International II Sàrl Rue des Prè-Jorat 14, 2108 Couvet, CH 

 

(11) 10478 

(73) Solar Property Holdings Limited C/O Acuity Law Limited 3 Assembly Square,Britannia 

Quay,Cardiff,CF10 4PL,Wales, GB 

 

(11) 10844 

(73) BioMarin Pharmaceutical Inc. and University College London 105 Digital Drive, Novato, 

CA 94949,US and Gower Street,London WC1E 6BT, GB 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊE
 

(11)4868 

(45)   
 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1822 

(73) VERMOP SALMON GMBH Kiesweg 4-6, D-97877 Wertheim, DE 

 

(11) 1964 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 1954 

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 

US 

 

(11) 2233 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku , Tokyo  112-

8088, JP 

 

(11) 2175 

(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Case postale 353, 1800 Vevey, CH 

 

(11) 2472 

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

 

(11) 2584 

 (73) Norchip A/S 3490 Klokkarstua, NO 

 

(11) 2637 

(73) GIULIANI S.p.A. I-20129 Milano, IT 

 

(11) 3359 

(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku  Tokyo 170-

8633, JP 

 

(11) 3049 

(73) Istituto Superiore di Sanita 299 Viale Regina Elena / 00161 Roma, IT 

 

(11) 3686 

(73) Schering Corporation and DENDREON CORPORATION 2000 Galloping Hill Road, 

Kenilworth, NJ 07033-0530, US and Seattle, WA 98121, US 

 

(11) 3548 

(73) Hairdreams Haarhandels GmbH Floraquellweg 9, 8051 Graz, AT 

 

(11) 3856 

73) Biouniversa S.r.l.Pharmaceutical Science Department of Universita degli Studi di Salerno 

Via Ponte don Melillo  Fisciano, IT 

 

(11) 4718 

(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.C.P. 353  1800 Vevey, CH 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/35, A 61P 37/08  

(11)  12557   (13) Т1 

(21)  2020/164   (22) 04/03/2020 

(45) 31/01/2023 

(30)  US201261642083P  03/05/2012  US; 

US201261718044P  24/10/2012  US and 

US201361783312P  14/03/2013  US 

(96)  02/05/2013 EP13721544.8 

(97)  12/02/2020 EP2844672 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

1059US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MURPHY, Andrew, J. and ORENGO,Jamie 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ЗА FEL D1 И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано човечко моноклонално 

антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент којшто специфично се врзува за 

алерген од мачка Fel dкадешто:  

 

антителото или антиген-врзувачки фрагмент 

содржи: (i) HCVR којaшто има аминокиселинска 

секвенца на SEQ ID NO: 18; и (ii) LCVR којaшто 

има аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 

26; 

и кадешто антителото или антиген-врзувачки 

фрагмент е изотип поинаков од IgA изотип.  

 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/50, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 

61P 35/00, A 61P 37/04  

(11)  12546   (13) Т1 

(21)  2022/466   (22) 09/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20165335  18/04/2016  FI and 20165336  

18/04/2016  FI 

(96)  18/04/2017 EP17722080.3 

(97)  22/06/2022 EP3445785 

(73)  Faron Pharmaceuticals OY 

Joukahaisenkatu 6 20520 Turku, FI 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  JALKANEN, Markku;  MAKSIMOW, Mikael 

and  VAINIO, Marita 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ CLEVER-1 

АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Хуманизирано антитело или единечна 

низа Fv или Fab фрагмент способен за 

сврзување за хуман Нормален Лимфатичен 

Ендотелијален и Васкуларен Ендотелијален 

Рецептор-1 (CLEVER-1), каде што антителото 

или единечната низа Fv или Fab фрагментот 

содржи 

a) константни региони на тешка низа и капа 

лесна низа на хуман IgG4, и 

b) комбинацијата на варијабилни региони на 

тешка и лесна низа на хуман IgG избрани од 

група која се состои од следниве комбинации: 

SEQ ID NO: 14 и SEQ ID NO: 22, 

SEQ ID NO: 16 и SEQ ID NO: 22, 

SEQ ID NO: 16 и SEQ ID NO: 24, 

SEQ ID NO: 16 и SEQ ID NO: 26, 

SEQ ID NO: 16 и SEQ ID NO: 28, 

SEQ ID NO: 16 и SEQ ID NO: 30, 

SEQ ID NO: 18 и SEQ ID NO: 22, 

SEQ ID NO: 18 и SEQ ID NO: 24, 

SEQ ID NO: 18 и SEQ ID NO: 28, 

SEQ ID NO: 18 и SEQ ID NO: 30, 

SEQ ID NO: 20 и SEQ ID NO: 24, и 

SEQ ID NO: 20 и SEQ ID NO: 30. 

  

има уште 6 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 
 

 

 

(51)    

(11)  12547   (13) Т1 

(21)  2022/467   (22) 09/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  17182104  19/07/2017  EP 

(96)  18/07/2018 EP18743760.3 

(97)  31/08/2022 EP3655540 

(73)  Noscendo GmbH 

Königstraße 34 47198 Duisburg  

, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  STEVENS, Philip 

(54)  МЕТОДИ И УРЕДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

ВРЗ БАЗА НА НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ НА 

СОСТОЈБИ НА БОЛЕСТ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ  

(57)  1  Метод за одредување на присуство на 

микроорганизми кај субјект, кој опфаќа:  

(а) секвенционирање на нуклеинските киселини 

присутни во биолошки примерок добиен од 

субјектот за да се добие мноштво отчитувања 

на секвенци на нуклеинска киселина;  

(б) споредување на отчитувањата на секвенца 

добиени во чекорот (а) со една или повеќе бази 

на податоци кои ги опфаќаат генетските 

информации од контролен субјект од истиот 

вид и генетски информации од мноштво 

микроорганизми да се одреди дали 

отчитувањето на споредената секвенца е 

мапирано за вид опфатен во рамки на една или 

повеќе бази на податоци; 

(в) одредување во тек на време на бројот на 

отчитувања на споредени секвенци мапирани 

за конкретен микроорганизам и бројот на 

отчитувања на споредени секвенци мапирани 

за одреден вид; и  

(г) пресметување во тек на време на значаен 

резултат за веројатноста да се открие кај 

субјектот отчитување на споредени секвенци 

мапирани за конкретниот микроорганизам врз 

основа на бројот на отчитувања на споредени 

секвенци мапирани за конкретниот 

микроорганизам и бројот на отчитувања на 

споредени секвенци мапирани за одреден вид, 

каде што кога значајниот резултат за 

конкретниот микроорганизам ја исполнува или 

надминува вредноста на прагот, се одредува 

дека конкретниот микроорганизам е присутен 

во субјектот.   

  

има уште 10 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

 

(51)  A 23L 33/10, A 23L 33/16, A 61K 31/708, A 

61K 31/375, A 61K 31/07, A 61K 33/26, A 61K 

9/28, A 61K 38/40, A 61K 45/06, A 61K 47/00, A 

61P 25/00, A 61P 3/00  

(11)  12548   (13) Т1 

(21)  2022/468   (22) 09/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201821008809  09/03/2018  IN 

(96)  04/03/2019 EP19721718.5 

(97)  22/06/2022 EP3661373 

(73)  Frimline Private Limited 5th Floor-51Iscon 

Elegance, Nr. Circle P Nr. Jain Temple Prahlad 

Nagar Cross Road 380015 Ahmedabad , IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)   SINGH, Ankit Shyam; MISHRA, Vedprakash 

and TONGRA, Neelima 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА АНЕМИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав како комбинација 

на: 

а) Лактоферин; и 

б) еден или повеќе нуклеотиди гванозин 

или фармацевтски прифатлива сол; каде што 

количината на лактоферин се движи од 5 до 50 

% од тежината на составот и каде што 

количината на нуклеотидот гванозин се движи 

од 1 до 5 % од тежината на составот. 

  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 

61P 25/00, A 61P 31/12  

(11)  12549   (13) Т1 

(21)  2022/469   (22) 12/09/2022 

(45) 31/01/2023 

 (96)  13/09/2013 EP20154386.5 

(97)  24/08/2022 EP3702373 

(73)  BeiGene Switzerland GmbH 

Aeschengraben 27 4051 Basel, CH 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(72)  SONG, Jing;  LI, Kang; ZHANG, Tong; XU, 

Lanlan; LIU, Qi and PENG, Hao 

(54)  АНТИ-PD1 АНТИТЕЛА И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТИКА И 

ДИЈАГНОСТИКА 

(57)  1  Антитело што содржи домен врзувачки 

антиген на антитело кој го врзува човечкиот PD-

1 и содржи променлив регион со тежок ланец 

(Vh) кој содржи SEQ ID NO: 24, и променлив 

регион со лесен ланец (Vk) кој содржи SEQ ID 

NO: 26, каде што антителото е 

моноспецифичен. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  B 21D 22/06, B 21D 35/00, B 21D 24/04  

(11)  12550   (13) Т1 

(21)  2022/470   (22) 12/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  102017207934  10/05/2017  DE and 

202017107906 U  22/12/2017  DE 

(96)  09/05/2018 EP18171616.8 

(97)  06/07/2022 EP3401032 

(73)  Läpple Automotive GmbH 

August-Läpple-Platz 1 93158 Teublitz, DE 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(72)  BAUMANN, Valeri and HECKMANN, Martin 

(54)  КОМБИНИРАН АЛАТ И ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОНЕНТА ОД ЛИМ 

(57)  1  Комбиниран алат за производство на 

компонента (K) од рамен лим, со прва 

конструкција (O) која опфаќа матрица (1) за 

извлекување и втора конструкција (U) која 

опфаќа извлекувач (2), каде што е најмалку 

првата конструкција (O) или втората 

конструкција (U) најмалку делимично 

транслаторно подвижна и на втората 

конструкција (U) покрај извлекувачот (2) 

изведен е најмалку еден држач (3) на лимот кој 

може транслаторно да се померува во однос на 

извлекувачот (2), за да матрицата (1) за 

извлекување и извлекувачот (2) се притиснат 

еден према друг и за да со извлекување се 

обликува компонента (K) од лим од лимен 

работен комад (K') кој е поставен помеѓу 

матрицата (1) за извлекување и извлекувачот 

(2) и изработен како поединечна табла, каде 

што држачот (3) на лим е поставен така да ја 

држи надворешната ивица на лимениот 

работен комад (K'), кој се извлекува, на држачот 

(3) на лимот, 

каде што 

- матрицата (1) за извлекување на првата 

конструкција (O) е најмалку дводелно изведена 

со внатрешната матрица (1A) и надворешната 

матрица (1B), каде што внатрешната матрицата 

(1A) и надворешната матрицата (1B) можат 

меѓусебно да се помераат на првата 

конструкција (O), и 

- надворешната матрицата (1B) и држачот (3) 

на лимот, кој може транслаторно да се помера 

во однос на извлекувачот (2), свртени се еден 

према друг и поставени така да, кога 

дводелната матрицата (1) за извлекување и 

извлекувачот (2) се притиснат еден према друг, 

го држат отпадниот комад (A) на лимениот 

работен комад (K') помеѓу нив, кој се одвојува 

на надворешната ивица на извлечениот лимен 

работен комад (K') со притискање на матрицата 

(1) за извлекување и извлекувачот (2) еден 
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према друг, 

назначен со тоа, што 

e изведен нож (9) на првата конструкција (O) за 

одвојување на отпадниот комад (A) и додатно e 

изведен продолжеток (2B) на извлекувачот на 

втората конструкција (U), кој е сместен помеѓу 

држачот (3) на лимот и областа (E) на 

вметнување на ножот (9) на првата 

конструкција (O). 

 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  E 02F 5/08, E 02F 5/14, E 02F 5/12, E 02F 

5/10  

(11)  12551   (13) Т1 

(21)  2022/471   (22) 12/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  507972016  08/09/2016  AT 

(96)  18/08/2017 EP19198557.1 

(97)  20/07/2022 EP3623533 

(73)  LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft 

m.b.H. 

Ebersdorf 230 8273 Ebersdorf, AT 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(72)   DUNST, Wolfgang 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 

НА КАБЛИ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/705, C 07K 14/725, A 61K 38/00, A 

61K 48/00  

(11)  12552   (13) Т1 

(21)  2022/472   (22) 13/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201862768579P  16/11/2018  US 

(96)  15/11/2019 EP19821337.3 

(97)  07/09/2022 EP3880802 

(73)  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue Summit, NJ 0790US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BRIEVA, Thomas, A.; HSIUNG, David; 

JONES, Seth; MISTRY, Shiv and RAJAEI, 

Nayyereh 
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(54)  ПОДОБРЕНА ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА T КЛЕТКА 

(57)  1  Постапка за производство на химеричен 

антиген рецептор (ХАР/CAR)-изразувачки Т 

клетки (CAR Т клетки) од периферни крвни 

моноклонални клетки (ПКМКи) од субјект од 

којшто крвниот примерок е добиен, којaшто ги 

содржи чекорите на: 

 

a. добивање на ПКМКи од крвниот примерок; 

b. изолирање на ПКМКи добиени од крвен 

примерок со употреба на мембрански 

филтрационен систем и амониум-хлорид-

калиум (АХК) пуфер; 

c. измивање на ПКМКи со центрифугирање; 

d. измивање на ПКМКи со употреба на 

мембрански филтрационен систем; 

e. произведување на CAR T клетки од ПКМКи 

од чекор (d); и 

f. измивање на CAR T клетки од чекор (e) со 

употреба на мембрански филтрационен систем. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 243/16, C 07D 498/08, C 07D 495/04, 

C 07D 491/048, C 07D 471/08, C 07D 417/14, C 

07D 413/14, C 07D 513/04, C 07D 413/12, A 61K 

45/06, A 61K 31/58, A 61K 31/56, A 61K 31/5513, 

A 61P 31/16, A 61P 31/12, A 61P 11/00  

(11)  12553   (13) Т1 

(21)  2022/473   (22) 13/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201562195648 P  22/07/2016  US and 

201662335227 P  12/05/2016  US 

(96)  21/07/2016 EP16828528.6 

(97)  13/07/2022 EP3324977 

(73)  Enanta Pharmaceuticals, Inc. 

500 Arsenal Street Watertown, MA 02472  

, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OR, Yat, Sun; SHOOK, Brian, C.; KIM, In, 

Jong; BLAISDELL, Thomas, P.; YU, Jianming and 

PANARESE, Joseph 

(54)  ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОДИАЗЕПИН КАКО 

ИНХИБИТОРИ  НА РСВ (Респираторен 

Синцицијален Вирус) 

 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, при 

што: 

 

R1 е избран од групата составена од: 

 

1) водород; 

2) халоген; 

3) CN; 

4) Опционално супституиран -C1-C8 алкил; и 

5) Опционално супституиран -C1-C8 алкил -O-

R11; 

 

R2 и R5 секој е независно избран од групата 

која се состои од: 

 

1) водород; и 

2) опционално супституиран -C1-C8 алкил; 

 

A е избран од групата која се состои од: 

 

1) Опционално супституиран хетероарил; 

2) Опционално супституиран -C3-C12 

циклоалкил; 

3) Опционално супституиран -C3-C12 

циклоалкенил; 

4) Опционално супституиран арил; 

 

R3 е водород или R11; 

R4 е избран од групата која се состои од: 

 

1) Опционално супституиран -C3-C12 

циклоалкил; 

2)Опционално супституиран -C3-C12 
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циклоалкенил; 

3) Опционално супституиран 3- до 12 член 

хетероциклил; 

4)Опционално супституиран арил; 

5)Опционално супституиран хетероарил; 

6)Опционално супституиран арил-O-; 

7)Опционално супституиран хетероарил-O; 

8) Опционално супституиран арил-C1-C4-алкил; 

и 

9) Опционално супституиран хетероарил-C1-

C4-алкил; 

 

секој R6 е ист или различен и независно избран 

од водород, халоген, хидроксил, заштитен 

хидроксил, цијано, амино, заштитен амино, 

нитро, опционално супституиран - C1-C8 алкил, 

опционално супституиран - C1-C8 

алкокси, опционално супституиран -NHC1-C8 

алкил, опционално супституиран -S-(-C1-C8 

алкил), опционално супституиран -SO2-(-C1-C8 

алкил), -опционално супституиран -SO2-NH-(-

C1-C8 алкил), опционално супституиран -NH-

SO2-(-C1-C8 алкил), -CO2R12 -NR13R14, и -CO-

NR13R14; 

R11 и R12 е секој независно избран од групата 

која се состои од: 

 

1) Опционално супституиран -C1-C8 алкил; 

2)Опционално супституиран -C2-C8 алкенил; 

3)  Опционално супституиран -C2-C8 

алкинил; 

4)  Опционално супституиран -C3-C8 

циклоалкил; 

5)  Опционално супституиран -C3-C8 

циклоалкенил; 

6)  Опционално супституиран 3- до 8-член 

хетероциклоалкил; 

7)  Опционално супституиран арил; и 

8)  Опционално супституиран хетероарил; 

 

R13 и R14 е секој независно избран од 

водород, опционално супституиран -C1-C8 

алкил, опционално супституиран -C2-C8-

алкенил, опционално супституиран -C2-C8-

алкинил; 

опционално супституиран -C3-C8-циклоалкил, -

C(O)R12, -S(O)2R12, и -S(O)2NHR12, и 

опционално супституиран - C1-C8-алкокси; 

алтернативно, R13 и R14 се земаат заедно со 

азотот што го прикачиле за да формираат а 

хетероцикличен прстен; и n е 0, 2, 3 или 4. 

  

  

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  A 61B 5/00  

(11)  12554   (13) Т1 

(21)  2022/474   (22) 14/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201762454455 P  03/02/2017  US and 

201762521871 P  19/06/2017  US 

(96)  02/02/2018 EP18748025.6 

(97)  22/06/2022 EP3515297 

(73)  Bruin Biometrics, LLC 

10877 Wilshire Boulevard, Suite 1600, Los 

Angeles, CA 90024 

, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BURNS, Martin F.; BARRINGTON, Sara and 

ROSS, Graham O. 

(54)  БИСИМЕТРИЧНА СПОРЕДБА НА 

ВРЕДНОСТИ НА СУБ-ЕПИДЕРМАЛНА 

ВЛАЖНОСТ 

(57)  1  Апарат (186) за идентификување 

оштетено ткиво, наведениот апарат содржи: 

тело на апарат што содржи два елементи на 

тело на апарат (186A и 186B); 

прв сензор (187A) и втор сензор (187B), секој 

содржи прва електрода (110) и втора електрода 

(120), 

назначено со тоа, што наведениот прв сензор 

(187A) и наведениот втор сензор (187B) се 

распоредени на различни елементи на тело на 
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апарат на двата елементи на тело на апарат 

(186A и 186B) секој посебно, 

каде што наведениот прв сензор (187A) и 

наведениот втор сензор (187B) се порамнети во 

однос на двата елементи на тело на апарат 

(186A и 186B) за да се постигне посакувана 

релативна ориентација на растојание на 

раздвојување, и 

каде што наведениот прв сензор (187A) и 

наведениот втор сензор (187B) се распоредени 

на двата елементи на тело на апарат (186A и 

186B) за да овозможат истовремено 

позиционирање на наведениот прв сензор 

(187A) на прва положба на кожата на пациент и 

наведениот втор сензор (187B) на втора 

положба на наведената кожа на пациентот, 

каде што наведената втора положба е 

бисиметрична во однос на наведената прва 

положба; 

зглоб (188) распореден помеѓу двата елементи 

на тело на апарат (186A и 186B) конфигуриран 

така што растојанието на раздвојување помеѓу 

наведениот прв сензор (187A) и наведениот 

втор сензор (187B) може да варира; 

коло што е електронски поврзано на 

наведените први електроди (110) и наведените 

втори електроди (120) и конфигурирано за 

мерење на прво електрично својство помеѓу 

наведените први и втори електроди (110, 120) 

на наведениот прв сензор (187A) и за мерење 

на второ електрично својство помеѓу 

наведените први и втори електроди (110, 120) 

на наведениот втор сензор (187B) и да 

обезбеди информации во однос на наведените 

први и втори електрични својства; 

процесор што е електронски поврзан на 

наведеното коло и што е конфигуриран да ја 

прими наведената информација; 

и 

не-преоден компјутерски-читлив медиум што е 

електронски поврзан на наведениот процесор и 

што содржи инструкции складирани на истиот 

кои што, кога се извршуваат на наведениот 

процесор, ги извршува чекорите на: 

конвертирање на наведеното прво електрично 

својство во прва  вредност на суб-епидермална 

влажност (SEM) и наведеното второ електрично 

својство во втора SEM вредност, и 

одредување на разлика помеѓу наведената 

прва SEM вредност и наведената втора SEM 

вредност. 

  

  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/64, C 07D 233/54, C 07D 413/06, C 

07D 413/04, C 07D 401/06, C 07D 401/04, C 07D 

233/02, C 07D 233/22, C 07D 417/06, C 07D 

263/06, C 07D 263/14, C 07D 277/04, A 61K 

31/427, A 61K 31/422, A 61K 31/4178, A 61K 

31/4A 61P 35/00  

(11)  12555   (13) Т1 

(21)  2022/475   (22) 14/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20080061875P  16/06/2008  US 

(96)  16/06/2009 EP17196904.1 

(97)  20/07/2022 EP3289876 

(73)  Ohio State Innovation Foundation and 

University of Tennessee Research Foundation 

1524 Nort High Street, Columbus,OH 43201 

, US and 211 Conference Center Building, 600 

Henley Street, Knoxville, TN 37996,, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MILLER, Duane, D.; DALTON, James, T.; LI, 

Wei; WANG, Zhao; LU, Yan; CHEN, Jianjun and 

LI, Chien-Ming 

(54)   СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

кадешто A е супституиран или несупституиран 

индолил, 

или негова фармацевтска прифатлива сол и/и 

хидрат. 

 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/545, C 07K 14/54, C 07K 14/705, A 

61K 9/127, A 61K 48/00, A 61K 38/20, A 61K 

38/17, A 61K 9/00  

(11)  12558   (13) Т1 

(21)  2022/476   (22) 14/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201662338467 P  18/05/2016  US; 

201662338483 P  18/05/2016  US; 201662338496 

P  18/05/2016  US; 201662338506 P  18/05/2016  

US; 201662404173 P  04/10/2016  US; 

201662404175 P  04/10/2016  US; 201662415424 

P  31/10/2016  US; 201662438942 P  23/12/2016  

US; 201662438945 P  23/12/2016  US; 

201762443693 P  07/01/2017  US; 201762472513 

P  16/03/2017  US and 201762480400 P  

01/04/2017  US 

(96)  18/05/2017 EP17727999.9 

(97)  06/07/2022 EP3458474 

(73)  ModernaTX, Inc. 

200 Technology Square Cambridge, MA 02139  

, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KUMARASINGHE, Ellalahewage, Sathyajith; 

FREDERICK, Joshua; BAI, Ailin; HOGE, Stephen; 

BENENATO, Kerry; HEWITT, Susannah; 

PRESNYAK, Vladimir and MCFADYEN, lAIN 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА Информациони РНК 

КОИ КОДИРААТ ИМУНОМОДУЛИРАЧКИ 

ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Информациона РНК што кодира IL-23 

полипептид за употреба во метод за лекување 

на канцер, каде што третманот е во 

комбинација со Информациона РНК што кодира 
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IL-36-гама полипептид. 

  

  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07J 43/00, A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 

61P 25/14  

(11)  12559   (13) Т1 

(21)  2022/477   (22) 15/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  PTC/CN2014/078820  29/05/2014  CN 

(96)  29/05/2015 EP20171670.1 

(97)  03/08/2022 EP3705488 

(73)  Sage Therapeutics, Inc.215 First Street 

Cambridge, MA 02142 , US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; BOTELLA, 

Gabriel Martinez; HARRISON, Boyd L.; 

ROBICHAUD, Albert Jean and BERESIS, Richard 

Thomas 

(54)  НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ, СОСТАВИ 

И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

за употреба во метод за лекување на 

суштински тремор кај субјект кој има потреба од 
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тоа, што опфаќа давање на соединението на 

субјектот. 

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 9/00, A 61K 31/135, A 

61P 25/04, A 61P 25/20, A 61P 25/22, A 61P 

25/00, A 61P 25/24, A 61P 21/00, A 61P 21/02  

(11)  12561   (13) Т1 

(21)  2022/479   (22) 16/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201261660593P  15/06/2012  US; 

201261667774P  03/07/2012  US; 

201261725402P  12/11/2012  US and 

201361792900P  15/03/2013  US 

(96)  14/06/2013 EP13804115.7 

(97)  03/08/2022 EP2861223 

(73)  Tonix Pharma Holdings Limited 

Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street 

Hamilton HM 10 , BM 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LEDERMAN, Seth; BRITTAIN, Harry and  

REINER, Giorgio 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ТРАНСМУКОЗАЛНА АБСОРПЦИЈА 

(57)  1  Состав соодветен за орална 

трансмукозна абсорпција којашто содржи 

фармацевтски прифатлив циклобензаприн сол 

и агенс за алкализирање. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/02, A 61K 38/16, A 61K 9/19, A 

61K 9/70, A 61P 25/28, A 61P 37/02  

(11)  12562   (13) Т1 

(21)  2022/480   (22) 19/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201029192810P  04/01/2010  US 

(96)  19/08/2010 EP18205308.2 

(97)  03/08/2022 EP3536333 

(73)  Mapi Pharma Limited 

16 Einstein Street Weizmann Science Park P.O.  

Box 4113 74140 Ness Ziona, IL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MAROM, Ehud and RUBNOV, Shai 

(54)  ДЕПО СИСТЕМ КОЈШТО СОДРЖИ 

ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ 

 

(57)  1  Постапка за добивање на долго 

дејствувачки парентерален фармацевтски 

состав којшто содржи глатирамер ацетат и 

фармацевтски прифатлив биоразградлив носач 

избран од групата составена од поли(D,L-

лактид) (ПЛА) и поли(D,L-лактид-ко-гликолид) 

(ПЛГА); постапката ги содржи чекорите на: 

 

(i) диспергирање на концентриран раствор на 

глатирамер ацетат во раствор на 

фармацевтски прифатлив биоразградлив носач 

во испарлив органски растворувач којшто не се 

меша со вода, при што се добива вода во 

масло емулзија, 

(ii) диспергирање на споменатата вода во 

масло емулзија во континуирана надворешна 

водена фаза којашто содржи сурфактант за да 

се формира капки како вода во масло емулзија, 
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(iii) испарување на споменатиот органски 

растворувач, при што се добиваат цврсти 

микрочестички, 

(iv) собирање на споменатите микрочестички со 

филтрација или центрифугирање. 

 

  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 01B 71/06  

(11)  12563   (13) Т1 

(21)  2022/481   (22) 19/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201715783887  13/10/2017  US; 

201762466359 P  02/03/2017  US and 

PCT/US2018/018603  19/02/2018  WO 

(96)  02/03/2018 EP18761091.0 

(97)  31/08/2022 EP3589108 

(73)  PTO Solutions, LLC 

3832 Greenbriar Dr. Stafford TX 77477, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SPECTOR, Kenneth 

(54)  БРЗОПРИКЛУЧУВАЧКИ УРЕД ЗА 

ПРИКЛУЧНО ВРАТИЛО НА ТРАКТОР И 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

(57)  1  Уред за брзо ослободување на 

приклучно вратило на трактор, кој содржи:  

прва плоча која има: 

прво тело кое има прва надворешна површина 

и втора надворешна површина и прво полнење 

распоредено меѓу нив;  

мноштво отвори кои се протегаат низ првото 

полнење на првото тело, каде што секој од 

мноштвото отвори дефинира поголем отворен 

крај и помал отворен крај, како на првата 

надворешна така и на втората надворешна 

површина;  

еден од: {i} најмалку еден отвор за заклучување 
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и {ii} игла за заклучување, отворот за 

заклучување се протега низ првото полнење на 

првото тело;  

втора плоча, која има:  

второ тело со трета надворешна површина и 

четврта надворешна површина и второ 

полнење распоредено меѓу нив; и  

мноштво конектори кои се протегаат од третата 

надворешна површина на второто тело, 

мноштвото конектори се конфигурирани да 

може да се отстранат од мноштвото отвори;  

другиот од: {i} барем едниот отвор за 

заклучување и {ii} игла за заклучување, отворот 

за заклучување се протега низ второто 

полнење на второто тело;  

иглата за заклучување е конфигурирана да ја 

прицврсти првата плоча и втората плоча преку 

најмалку еден отвор за заклучување;  

куќиште прицврстено на првата плоча и 

конфигурирано да се поврзува со пруклучното 

вратило за трактор; и 

имплементирачка оска што се протега од 

четвртата надворешна површина на втората 

плоча, имплементирачката оска е 

конфигурирана да може да се отстранува од 

уредот за користење.  

  

има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  A 61B 5/05, A 61B 5/00  

(11)  12564   (13) Т1 

(21)  2022/482   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201161453852 P  17/03/2011  US and 

33275510 P  08/05/2010  US 

(96)  06/05/2011 EP19190000.0 

(97)  31/08/2022 EP3581105 

(73)  The Regents of the University of California 

and Bruin Biometrics, LLC 

1111 Franklin Street 12th Floor Oakland CA 

94607-5200 , US and 10877 Wilshire Boulevard, 

Suite 1600 Los Angeles, CA 90024, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  Sarrafzadeh, Majid; Kaiser, William; Mehrnia, 

Alireza; Bates-Jensen, Barbara; Wang, Frank; 

Lam, Yeung; Flesch, Michael and Boystak, Joseph 

(54)  АПАРАТ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ НА 

ЧИРЕВИ СО СКЕНИРАЊЕ НА 

СУБЕПИДЕРМАЛНА ВЛАЖНОСТ 

(57)  1  Апарат за детектирање суб-

епидермална влажност (SEM), назначено со 

тоа, што содржи: 

аранжман на сензори (14) за биполарна 

радиофреквенција (RF), секој сензор содржи 

прва електрода (36) и втора електрода (38) 

вградени на склоп од флексибилен 

биокомпатибилен супстрат (16), секој сензор е 

конфигуриран да мери еквивалентен 

субепидермален капацитет, 

аранжман од сензори за притисок (11) што е 

конфигуриран да детектира применет притисок 

на секој сензор за биполарна 

радиофреквенција, и 

кутија со електроника (22) што е поединечно 

поврзана со жица со секоја од првата и втората 

електрода, 

каде што еквивалентниот субепидермален 

капацитет е индикатор на SEM. 

  

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/7088, A 61P 25/14, A 61P 21/00

  

(11)  12566   (13) Т1 

(21)  2022/483   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201662436223 P  19/12/2016  US; 

201762443484 P  06/01/2017  US; 201762479178 

P  30/03/2017  US and 201762562146 P  

22/09/2017  US 

(96)  14/12/2017 EP17826645.8 

(97)  17/08/2022 EP3554552 

(73)  Sarepta Therapeutics, Inc. 

215 First Street, Suite 415 Cambridge, MA 

02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PASSINI, Marco, A. and  HANSON, Gunnar, 

J. 

(54)  ЕГЗОН-ПРЕСКОКНУВАЧКИ ОЛИГОМЕР 

КОНЈУГАТИ ЗА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 
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(57)  1  Антисензитивен олигомер конјугат со 

Формулата (IV): 

 

  

или фармацевтски прифатлива сол на истиот. 

  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  E 06B 3/54, E 06B 3/263  

(11)  12567   (13) Т1 

(21)  2022/484   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20170100009  13/01/2017  GR 

(96)  15/01/2018 EP18708467.8 

(97)  22/06/2022 EP3568560 

(73)  Orama Minimal Frames Ltd 

Germanikos Dromos 20 300 Loutraki Attikis, 

GR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  TSIMBIKOS, Georgios 

(54)  ПОЛУ-НЕВИДЛИВА КОМБИНАЦИЈА ЗА 

ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ КОЈА ОВОЗМОЖУВА 

НЕПРЕЧЕНО ПОМИНУВАЊЕ 

(57)  1  Полу-невидлива комбинација на 

термоизолациони профили на долниот дел на 

лизгачките врати и прозорци што овозможува 

непречено поминување на луѓе и предмети над 

него, која содржи: 

а) најмалку еден термоизолационен профил кој 

се нарекува рамка (1) и е прилагоден да биде 

цврсто прицврстен за конструктивните 

компоненти на зградата; 

b) најмалку еден термоизолационен профил кој 

се нарекува појас (3) кој е опремен со 

соодветен канал во U-облик (18) за да може да 

прими термоизолационен панел или 

застаклување (19); и 

c) најмалку еден цевчест термоизолационен 

профил кој се нарекува додадена хоризонтална 

потпора (2); 

 

каде што, во монтирана состојба, додадената 

хоризонтална потпора (2) и појасот (3) се 

поврзуваат преку проекции (26b, 15a, 15b) и 

шуплини (26a, 16a, 16b), соодветно откако 

притисокот ќе се примени надолжно на 
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профилите во Π-облик (4a, 4b; 4c, 4d); 

каде што, во монтирана состојба, споменатиот 

појас (3) и горниот дел од споменатата 

додадена хоризонтална потпора (2) се 

наведнуваат на видлив дел над подот, 

каде што, во монтирана состојба, споменатата 

додадена хоризонталната потпора (2) и 

споменатиот појас (3) се лизгаат во жлебот за 

движење (34) на рамката (1), и 

каде што, во монтирана состојба, споменатата 

рамка (1) и долниот дел од споменатата 

додадена хоризонтална потпора (2) се под 

подот, 

се карактеризира со тоа што 

појасот (3) е направен од ПВЦ или зајакнат 

Полиамид а додадената хоризонтална потпора 

(2) е направена од Полиамид или Полиестер, 

наведениот Полиамид или Полиестер вклучува 

или не фиберглас и се произведува со метод на 

пултрузија. 

  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4418, A 61K 31/5377, A 61K 9/24, 

A 61P 31/12, A 61P 31/18, A 61P 43/00  

(11)  12568   (13) Т1 

(21)  2022/485   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201361887574 P  07/10/2013  US 

(96)  06/10/2014 EP18179796.0 

(97)  27/07/2022 EP3421033 

(73)  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Unlimited Company 

Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KOO, Otilia May Yue; NIKFAR, Faranak; 

TAO, Jing; KOTTALA, Niranjan Kumar and VARIA, 

Sailesh A. 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН НА ХИВ 

СО АТАЗАНАВИР И КОБИЦИСТАТ 

(57)  1  Двослојна таблета која содржи 

атазанавир и кобицистат и фармацевтски 

прифатлив носач, споменатата таблета содржи 

помалку од или еднакво на околу 0.2% 

разградувач  

  

или 

  

  

има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 07K 7/64, A 61K 9/00, A 61K 38/12, A 61P 

43/00, A 61P 11/08, A 61P 11/00  

(11)  12569   (13) Т1 

(21)  2022/486   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  16020210  31/05/2016  EP 

(96)  31/05/2017 EP17733738.3 

(97)  06/07/2022 EP3463281 

(73)  Spexis AG 

Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil , CH 

(74)  Влатко Величковски, адвокат  

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

(72)  LUDIN, Christian; BRUIJNZEEL, Piet; 

ZIMMERMANN, Johann;  BARTH, Philip; 

CHEVALIER, Eric and KELLER, Manfred 

(54)  БЕТА-ШНОЛЕСТ ПЕПТИДОМИМЕТИК СО 

ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ЕЛАСТАЗА 

И НЕГОВИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА АЕРОСОЛ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој се состои од 

активното соединение cyclo(-OctG-Glu-Thr-Ala-

Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-Tyr-DPro-Pro-); или која 

било негова фармацевтски прифатлива сол; 

каде што  

OctG е (S)-2-аминодеканска киселина; 

DPro е D-пролин; 

натриум хлорид; 

и опционално еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи разредувачи, ексципиенси или 

носачи; 

за употреба во метод за превенција, 

справување или лекување на болести или 

состојби на белите дробови настанати со 

посредно дејство или како резултат на 

активноста на човечка неутрофилна еластаза 

кај субјект, 

каде што болестите или состојбите на белите 

дробови настанати со посредно дејство или 

како резултат на активноста на човечка 

неутрофилна еластаза се белодробни 

заболувања избрани од дефициенција на алфа-

1 антитрипсин (AATD), цистична фиброза (CF), 

бронхиектазии неасоцирани со цистична 

фиброза (NCFB) или хронична опструктивна 

белодробна болест (COPD), или инфекции на 

белите дробови кои предизвикуваат болести 

или состојби на белите дробови, со посредно 

дејство на активноста на човечка неутрофилна 

еластаза.  

  

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

(51)  C 07K 7/64, A 61K 9/00, A 61K 38/12, A 61P 

43/00, A 61P 11/08, A 61P 11/00  

(11)  12570   (13) Т1 

(21)  2022/487   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  16020210  31/05/2016  EP 

(96)  31/05/2017 EP17733737.5 

(97)  06/07/2022 EP3463280 

(73)  Spexis AG 

Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil , CH 

(74)  Влатко Величковски, адвокат  

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

(72)  LUDIN, Christian and KELLER, Manfred 

(54)  БЕТА-ШНОЛЕСТ ПЕПТИДОМИМЕТИК СО 

ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ЕЛАСТАЗА 

И НЕГОВИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА АЕРОСОЛ 

(57)  1  Фармацевтска аеросол за белодробна 

администрација која содржи дисперзирана 

течна фаза и континуирана гасна фаза, каде 

што дисперзираната течна фаза 

(a) се состои од водени капки кои го сочинуваат 

активното соединение  

cyclo(-OctG-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-

Tyr-DPro-Pro-); 

или која било негова фармацевтски 

прифатлива сол; каде што 

OctG е (S)-2-аминодеканска киселина; 

DPro е D-пролин; 

(b) има масен среден дијаметар од 1,5 μm до 5 

μm; и  

(c) има дистрибуција на големината на капките 

со геометриско стандардно отстапување од 1,2 

до 1,7, измерено како што е опишано во описот; 

  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07D 451/04, C 07D 403/12, C 07D 451/14, 

A 61K 31/506, A 61K 45/06, A 61P 37/06, A 61P 

17/00, A 61P 17/14  

(11)  12571   (13) Т1 

(21)  2022/488   (22) 20/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201762577852P  27/10/2017  US 

(96)  26/10/2018 EP18801171.2 

(97)  07/09/2022 EP3672965 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DABROS, Marta; MCKINNELL, Robert 

Murray; HUDSON, Ryan; NZEREM, Jerry; KOZAK, 

Jennifer and BRANDT, Gary E.L. 

(54)  ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЕ КАКО ЈАК 

КИНАЗЕН ИНХИБИТОР 

 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

или негова фармацевтска-прифатлива сол.  

  

има уште 28 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

 

(51)  B 02C 2/10, B 02C 23/00, A 47J 42/06, A 

47J 42/46  

(11)  12572   (13) Т1 

(21)  2022/489   (22) 19/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201810260452  27/03/2018  CN 

(96)  12/11/2018 EP18912412.6 

(97)  29/06/2022 EP3778030 

(73)  Shenzhen Elemex Technology, Ltd 

Shenzhen, Guangdong 518000, CN 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  LIU, Alex and LIU, Hongjin 

(54)   АВТОМАТСКА МЕЛНИЦА И МЕТОД ЗА 

МЕЛЕЊЕ СО НЕА 

(57)  1  Автоматска мелница, се состои од 

контролна структура и најмалку еден уред со 

сад за материјал, каде контролната структура 

се состои од уред за вртење и спојна структура 

поврзана за уредот за вртење, и тело на уредот 

со сад за материјал (20), глава за мелење (22) 

фиксно поврзана за телото на уредот со сад за 

материјал, ракавец за мелење (25) ротационо 

поврзан за главата за мелење, засек (201) во 

телото на уредот со сад за материјал, и 

поврзувачка структура споена со засекот, 

главата за мелење е вклопена во ракавецот за 

мелење, и главата за мелење и ракавецот за 

мелење го дефинираат делот за материјал (40) 

за сместување на материјал, делот за вртење 

преку спојната структура го тера телото на 

садот за материјал да се врти, и телото на 

садот за материјал  ја тера главата за мелење 

да ротира, главата за мелење се движи 

релативно кон ракавецот за мелење, на начин 

да помеѓу главата за мелење и ракавецот за 

мелење материјалот се меле во прав. 

 

  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

 

(51)  A 61K 31/337, A 61K 41/00, A 61K 9/107, A 

61K 49/22, A 61K 49/00  

(11)  12573   (13) Т1 

(21)  2022/490   (22) 21/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20131293  27/09/2013  NO 

(96)  26/09/2014 EP14847119.6 

(97)  27/07/2022 EP3049117 

(73)  EXACT THERAPEUTICS AS 

Østre Aker vei 19 0581 Oslo , NO 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  HEALEY, Andrew John; SONTUM, Per 

Christian and KVÅLE, Svein 

(54)  ДОСТАВУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ СО 

ПОСРЕДСТВО НА УЛТРАЗВУК 

(57)  1  Кластер композиција која што содржи 

суспензија на кластери во воден 

биокомпатибилен медиум, каде што наведените 

кластери имаат дијаметар во опсег од 1 до 10 

µm, и заобленост < 0.9 и содржат: 

(i) прва компонента која што содржи гасен 

микро меур и прв стабилизатор за да го 

стабилизира наведениот микро меур, каде што 

гасот од гасниот микро меур содржи сулфур 

хексафлуорид, C3-6 перфлуорокарбон, азот, 

воздух или смеса од нив; и 

(ii) втора компонента која што содржи 

микрокапка составена од масна фаза и втор 

стабилизатор за да ја стабилизира наведената 

микрокапка, каде што маслото содржи дифузна 

компонента способна да дифундира внатре во 

наведениот гасен микромеур така што барем 

привремено ја зголемува неговата големина, и 

каде што масната фаза содржи делумно или 

потполно халогенизиран јавлеводород или 

смеса од нив; 

 

каде што микромеурите и микрокапките од 

наведените прва и втора компонента имаат 

спротивни површински полнежи и ги формираат 

наведените кластери преку привлекувачки 

електростатски интеракции, каде што првиот 

стабилизатор и вториот стабилизатор 

поединечно имаат нето електростатски полнеж 

кој што е спротивен на оној од другиот, и 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

каде што првиот стабилизатор и вториот 

стабилизатор секој независно содржи 

фосфолипид, протеин или полимер. 

 

  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  H 03M 13/11  

(11)  12576   (13) Т1 

(21)  2022/491   (22) 21/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20080017279  26/02/2008  KR; 20080022484  

11/03/2008  KR and 20080025144  18/03/2008  

KR 

(96)  26/02/2009 EP21158617.7 

(97)  31/08/2022 EP3849088 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. and 

Postech Academy-Industry- Foundation 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Gyeonggi-do 

Suwon-si 16677 , KR and Pohang University of 

Science and Technology San 3Hyoja-dong 

Nam-gu, Pohang-si Gyeongsangbuk-do, KR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Myung, Seho; Kwon, Hwan-Joon; Kim, Jae-

Yoel; Lee, Hak-Ju; Kim, Kyung-Joong; Yang, 

Kyeong-Cheol and Yang, Hyun-Koo 

(54)  МЕТОД И АПАРАТ ЗА КОДИРАЊЕ И 

ДЕКОДИРАЊЕ НА КАНАЛИ ВО 

КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ СО КОРИСТЕЊЕ 



 

 

36 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

КОДОВИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПАРИТЕТ СО 

НИСКА ГУСТИНА 

(57)  1  Метод за кодирање податоци за 

генерирање на проверка на паритет со ниска 

густина, LDPC, код од предавател во 

радиодифузен систем,  

при што LDPC кодот се добива со кодирање 

преку користење на матрица за проверка на 

паритет со должина од Nинформативен дел со 

должина на информации Kи паритетен дел со 

должина на паритет од (N1-K1), K1 колоните во 

информативниот дел се групирани во K1/M1 

групи колони, каде секоја група колони опфаќа 

M1 колони, и  

каде N1 е 16200, K1 е 7200, и M1 е 360,  

каде што LDPC кодот има должина еднаква на 

N1 бити, K1 информативните битови 

одговараат на информативниот дел, а N1-K1 

паритетните битови одговараат на делот за 

паритет,  

каде што информативниот дел има структура 

дефинирана со: 

  

каде:  

i = индекс што покажува ith група колони;  

j = индекс што покажува jth колона во група 

колони 

  

M1 = број на колони по група колони;  

Di = степен, т.е. број на записи кои не се нула, 

од 0th колона во секоја ith група колони; 

 = позиции на редови со вредност 1 во 0th 

колона во секоја ith група колони; и 

 = позиции на редови со вредност 1 во jth 

колона во ith група колони, 

Методот опфаќа:  

одредување број m на групи информативни 

битови меѓу K1/M1 = 20 групи информативни 

битови кои одговараат на групи колони, врз 

основа на број KΔ на информативни битови кои 

ќе се скратат, каде KΔ = K1 - K2 кај кој K2 e 

должина на информации на скратен LDPC код 

кој ќе се добие преку скратување на LDPC 

кодот, и  ; и 

скратување на сите информативни битови 

вклучени во m групи информативни битови што 

одговараат на индексите π(0), ..., π(m-1) врз 

основа на модел за скратување, моделот за 

скратување се одредува врз основа на шема за 

модулација,  

при што во случај кога шемата за модулација е 

16 квадратна амплитудна модулација, QAM, 

шема за модулација, моделот за скратување е 

дефинирана со следнава табела 

  

методот дополнително се состои од LDPC-

кодирање на информативни битови вклучувајќи 

ги и скратените информативни битови кои ќе го 

генерираат LDPC кодот.  

  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

 

(51)  G 01N 33/15, A 61K 31/416, A 61K 31/437, 

A 61K 31/4418, A 61K 31/4439, A 61K 31/519, A 

61K 31/53, A 61K 31/5377, A 61K 31/00, A 61K 

31/496, A 61P 21/00  

(11)  12575   (13) Т1 

(21)  2022/492   (22) 21/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201762568673 P  05/10/2017  US; 

201762568754 P  05/10/2017  US; 201862682563 

P  08/06/2018  US and 201862682565 P  

08/06/2018  US 

(96)  05/10/2018 EP18792812.2 

(97)  27/07/2022 EP3691620 

(73)  Fulcrum Therapeutics, Inc. 

26 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts 02139  

, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WALLACE, Owen Brendan; CACACE, 

Angela Marie; ROJAS SOTO, Luis Gustavo 

Alejandro; THOMPSON, Lorin A., III; RONCO, 

Lucienne V.; CHANG, Aaron Nakwon; SHEN, Ning 

and ROBERTSON, Alan Scott 

(54)  P38 КИНАЗА ИНХИБИТОРИ КОИ 

НАМАЛУВААТ DUX4 ЕКСПРЕСИЈА И 

ЕКСПРЕСИЈА НА НИЗВОДНИ ГЕНИ ЗА 

ТРЕТМАН НА 1FSHD 

(57)  1  p38 киназа инхибитор за употреба во 

метод за лекување на фацило скапуло 

хумерална мускулна дистрофија (FSHD), 

методот опфаќа давање на ефективна 

количина на p38 киназа инхибитор на субјект кој 

има потреба од тоа, каде што p38 киназа 

инхибиторот се карактеризира со Формула (V'): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

има уште 13 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

 

(51)  B 05B 17/00, B 05B 17/06, A 61M 11/00, A 

61M 15/00  

(11)  12574   (13) Т1 

(21)  2022/493   (22) 21/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  20200168231  06/04/2020  EP; 20200168245  

06/04/2020  EP; 20200168938  09/04/2020  EP; 

2019IB60808  15/12/2019  WO; 2019IB60810  

15/12/2019  WO; 2019IB60811  15/12/2019  WO 

and 2019IB60812    15/12/2019  WO 

(96)  15/12/2020 EP20214228.7 

(97)  27/07/2022 EP3837999 

(73)  Shaheen Innovations Holding Limited 

Unit 2, Level 7, Al Sila Tower Abu Dhabi Global 

Market Square 

Al Maryah Island, Abu Dhabi , AE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LAHOUD, Imad; ALSHAIBA SALEH 

GHANNAM ALMAZROUEI, Mohammed; BHATTI, 

Sajid; MACHOVEC, Jeff and LAMOUREUX, 

Clement 

(54)  ИНХАЛАТОРИ НА ПАРЕА 

(57)  1  Инхалатор на пареа за создавање на 

пареа за инхалација на корисник, уредот се 

состои од: 

 генератор на пареа (201) што вклучува: 

 куќиште на генератор на пареа (204) кое 

е издолжено и се состои од отвор за довод на 

воздух (207) и отвор за излез на пареа (208); 

 течна комора (218) во куќиштето на 

генераторот на пареа (204), течната комора 

(218) е за чување на течност за атомизирање; 

 комора за соникација (219) во куќиштето 

на генераторот на пареа (204); 

 капиларен елемент (222) што се протега 

помеѓу течната комора (218) и комората за 

соникација (219) така што првиот дел од 

капиларниот елемент (222) е во течната комора 

(218) а вториот дел од капиларниот елемент 

(222) е во комората за соникација (219); 

 ултрасоничен конвертор (215) кој има 

вообичаено рамна површина за атомизација 

која е обезбедена во комората за соникација 

(219), ултрасоничниот конвертор (215) е 

монтиран во куќиштето на генераторот на 

пареа (204) така што рамнината на површината 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

за атомизација е 

 значително паралелна со 

лонгитудиналната должина на куќиштето на 

генераторот на пареа (204), каде што парче од 

вториот дел на капиларниот елемент (222) е 

наметнат врз делот од површината за 

атомизација и каде што ултрасоничниот 

конвертор (215) е конфигуриран за да ја 

вибрира површината за атомизација за да се 

атомизира течноста носена од вториот дел од 

капиларниот елемент (222) за да се генерира 

пареа која се состои од атомизирана течност и 

воздух во рамки на комората за соникација 

(219); и 

 уред за проток на воздух што 

обезбедува патека за проток на воздух помеѓу 

отворот за влез на воздух (207), комората за 

соникација (219) и отворот за излез на пареа 

(208) така што вовлекувањето на корисникот на 

отворот за излез на пареа (208) вовлекува 

воздух низ отворот за влез (207), преку 

комората за соникација (219) и извлекува 

воздух низ отворот за излез на пареа (208), со 

пареата генерирана во комората за соникација 

(219) која се изнесува преку воздухот низ 

отворот за излез на пареа (208) за инхалација 

од страна на корисникот, карактеризирано во 

тоа што инхалаторот на пареа понатаму се 

состои од: уред двигател (202) што вклучува: 

батерија (250); 

 AC двигател за конвертирање на 

напонот од батеријата во AC погонски сигнал на 

претходно одредена фреквенција за 

придвижување на ултрасоничниот конвертор 

(215); 

 уред за следење на активната моќност 

за следење на активната моќност користена од 

ултрасоничниот конвертор (215) кога 

ултрасоничниот конвертор (215) е придвижуван 

од AC погонскиот сигнал, каде уредот за 

следење на активната моќност обезбедува 

сигнал за следење кој ја покажува активната 

моќност што се користи од ултрасоничниот 

конвертор (215); 

 процесор за контролирање на AC 

двигателот и за примање на следењето на 

погонскиот сигнал од уредот за следење на 

активната моќност; и 

 инструкции за складирање на меморија 

кои, кога ги извршува процесорот, 

предизвикуваат процесорот да: 

А. го контролира AC двигателот да 

емитува AC погонски сигнал до ултрасоничниот 

конвертор (215) на претходно одредена 

модулирана фреквенција; 

Б. ја пресметува активната моќност што cе 

користи од ултрасоничниот конвертор (215) врз 

основа на сигналот за следење; 

В. го контролира AC двигателот за 

модулирање на AC погонскиот сигнал за да се 

максимализира активната моќност што се 

користи од ултрасоничниот конвертор (215); 

Г. складира запис во меморијата од 

максималната активна моќност што ја користи 

ултрасоничниот конвертор (215) и 

модулираната фреквенција на AC погонскиот 

сигнал; 

Д. ги повторува чекорите А-Г за претходно 

одреден број на повторувања со зголемување 

на модулираната фреквенција со секое 

повторување така што по претходно 

одредениот број на повторувања, 

модулираната фреквенција се има зголемено 

од почетна модулирана фреквенција до крајна 

модулирана фреквенција; 

Ѓ. ја идентификува од записите 

складирани во меморијата оптималната 

фреквенција за AC погонскиот сигнал која е 

модулираната фреквенција на AC погонскиот 

сигнал на која се користи максималната 

активна моќност од страна на ултрасоничниот 

конвертор (215); и 

Е. го контролира AC двигателот да 

емитува AC погонски сигнал до ултрасоничниот 

конвертор (215) на оптималната фреквенција за 

придвижување на ултрасоничниот конвертор 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(215) за да се атомизира течност. 

  

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07C 57/46, C 07C 229/26, C 07C 57/32, A 

61K 31/192, A 61K 31/198, A 61P 1/16  

(11)  12577   (13) Т1 

(21)  2022/494   (22) 22/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  166676 P  03/04/2009  US 

(96)  01/04/2010 EP20161306.4 

(97)  03/08/2022 EP3686183 

(73)  Ocera Therapeutics, Inc. 

675 McDonnell Blvd. Hazelwood, MO 63042, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(72)  MANINI, Peter; ANDERSON, Keith; 

BEHLING, Jim; FIGINI, Attilia; DOUGAN, Christine 

Henderson and WATT, Stephen William 

(54)  L-ОРНИТИН ФЕНИЛАЦЕТАТ И 

ПОСТАПКИ ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/82, C 07K 14/725  

(11)  12578   (13) Т1 

(21)  2022/495   (22) 22/09/2022 

(45) 31/01/2023 

(30)  201662369883 P  02/08/2016  US 

(96)  31/07/2017 EP17749580.1 

(97)  06/07/2022 EP3494133 

(73)  The U.S.A. as represented by the 

Secretary, Department of Health and Human 

Services 

Office of Technology Transfer 

National Institutes of Health 

6701 Rockledge Drive, Suite 700 MSC 7788 

Bethesda, MD 20892-7788 , US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(72)  ROBBINS, Paul F.; TRAN, Eric; LU, Yong-

Chen;  ROSENBERG, Steven A. and ZHENG, Zhili 

(54)  АНТИ-KRAS-G12D T КЛЕТОЧНИ 

РЕЦЕПТОРИ 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023 
 

(57)  1  Изолиран или пречистен, KRAS G12D-

специфичен TCR кој опфаќа аминокиселински 

секвенци SEQ ID NO: 9-11 и (i) SEQ ID NO: 12-

14 или (ii) SEQ ID NO: 20-22. 

  

  

има уште 23 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2022 - 31/12/2022  
 

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 (11) (13) 

8A61P1/16 8C07C229/26 12577 T1 

8C07K14/725 8C07K14/725 12578 T1 

8A61P11/00 8A61K38/12 12569 T1 

8A61P11/08 8A61K38/12 12569 T1 

8A61P11/08 8A61K38/12 12570 T1 

8A61P43/00 8A61K38/12 12570 T1 

8C07K7/64 8A61K38/12 12570 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 12571 T1 

8A47J42/06 8A47J42/06 12572 T1 

8B05B17/06 8A61M11/00 12574 T1 

8E02F5/08 8E02F5/10 12551 T1 

8E02F5/10 8E02F5/10 12551 T1 

8A61K31/58 8C07J43/00 12559 T1 

8A61K38/02 8A61K38/16 12562 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 12562 T1 

8A61K31/496 8A61K31/00 12575 T1 

8C07D413/14 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D495/04 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D263/14 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D401/06 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D413/06 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D417/06 8A01N43/64 12555 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 12546 T1 

8G01N33/50 8A61K39/00 12546 T1 

8A61K47/00 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K39/35 8C07K16/18 12557 T1 

8A47J42/46 8A47J42/06 12572 T1 

8A61K31/337 8A61K49/00 12573 T1 

8A61K49/00 8A61K49/00 12573 T1 

8A61K9/107 8A61K49/00 12573 T1 

8E02F5/14 8E02F5/10 12551 T1 

8C07K14/725 8A61K38/00 12552 T1 

8A61K9/00 8C07K14/54 12558 T1 

8A61P25/28 8A61K38/16 12562 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/00 12575 T1 

8C07D498/08 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D263/06 8A01N43/64 12555 T1 

8A61B5/05 8A61B5/05 12564 T1 

8A61K31/4418 8A61K9/24 12568 T1 

8A61P31/18 8A61K9/24 12568 T1 

8A23L33/10 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K31/375 8A61K38/40 12548 T1 

8A61P25/00 8C07K16/28 12549 T1 

8A61P37/08 8C07K16/18 12557 T1 

8A61K31/198 8C07C229/26 12577 T1 

8A61P43/00 8A61K38/12 12569 T1 

8B02C2/10 8A47J42/06 12572 T1 

8A61M11/00 8A61M11/00 12574 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12552 T1 

8C07K14/705 8C07K14/54 12558 T1 

8A61P21/00 8A61K9/00 12561 T1 

8H03M13/11 8H03M13/11 12576 T1 

8A61K31/58 8C07D243/16 12553 T1 

8A61K45/06 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D413/12 8C07D243/16 12553 T1 

8A61K31/422 8A01N43/64 12555 T1 

8A61K31/427 8A01N43/64 12555 T1 

8A61P35/00 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D233/02 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D233/22 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D277/04 8A01N43/64 12555 T1 
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8A01B71/06 8A01B71/06 12563 T1 

8E06B3/54 8E06B3/54 12567 T1 

8A61P43/00 8A61K9/24 12568 T1 

8A61P37/04 8A61K39/00 12546 T1 

8A61K31/708 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K31/192 8C07C229/26 12577 T1 

8C07C57/32 8C07C229/26 12577 T1 

8C07C57/46 8C07C229/26 12577 T1 

8A61K38/12 8A61K38/12 12569 T1 

8C07K7/64 8A61K38/12 12569 T1 

8A61P17/00 8A61K31/506 12571 T1 

8B02C23/00 8A47J42/06 12572 T1 

8A61K48/00 8A61K38/00 12552 T1 

8A61K38/20 8C07K14/54 12558 T1 

8C07K14/54 8C07K14/54 12558 T1 

8A61P25/00 8A61K9/00 12561 T1 

8A61K31/519 8A61K31/00 12575 T1 

8A61P31/12 8C07D243/16 12553 T1 

8A61P31/16 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D417/14 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D513/04 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D233/54 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D413/04 8A01N43/64 12555 T1 

8A61P31/12 8A61K9/24 12568 T1 

8A61K33/26 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K38/40 8A61K38/40 12548 T1 

8A61P25/00 8A61K38/40 12548 T1 

8B21D22/06 8B21D22/06 12550 T1 

8A61K9/00 8A61K38/12 12569 T1 

8A61P17/14 8A61K31/506 12571 T1 

8A61P37/02 8A61K38/16 12562 T1 

8A61K31/416 8A61K31/00 12575 T1 

8A61K31/4418 8A61K31/00 12575 T1 

8A61K31/53 8A61K31/00 12575 T1 

8A61B5/00 8A61B5/05 12564 T1 

8A61K9/24 8A61K9/24 12568 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12546 T1 

8A61P3/00 8A61K38/40 12548 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12549 T1 

8A61K9/00 8A61K38/12 12570 T1 

8C07D403/12 8A61K31/506 12571 T1 

8A61M15/00 8A61M11/00 12574 T1 

8E02F5/12 8E02F5/10 12551 T1 

8C07K14/705 8A61K38/00 12552 T1 

8A61K38/17 8C07K14/54 12558 T1 

8A61K31/57 8C07J43/00 12559 T1 

8A61P21/02 8A61K9/00 12561 T1 

8A61P25/20 8A61K9/00 12561 T1 

8A61P25/24 8A61K9/00 12561 T1 

8A61K9/19 8A61K38/16 12562 T1 

8G01N33/15 8A61K31/00 12575 T1 

8A61K31/5513 8C07D243/16 12553 T1 

8A61K31/56 8C07D243/16 12553 T1 

8A61P11/00 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D243/16 8C07D243/16 12553 T1 

8C07D471/08 8C07D243/16 12553 T1 

8A61B5/00 8A61B5/00 12554 T1 

8A61K31/41 8A01N43/64 12555 T1 

8E06B3/263 8E06B3/54 12567 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 12546 T1 

8A23L33/16 8A61K38/40 12548 T1 

8B21D24/04 8B21D22/06 12550 T1 

8B21D35/00 8B21D22/06 12550 T1 

8A61K45/06 8A61K31/506 12571 T1 

8A61P37/06 8A61K31/506 12571 T1 

8C07D451/04 8A61K31/506 12571 T1 

8C07D451/14 8A61K31/506 12571 T1 

8A61K41/00 8A61K49/00 12573 T1 

8C07K14/545 8C07K14/54 12558 T1 

8C07J43/00 8C07J43/00 12559 T1 

8A61K31/135 8A61K9/00 12561 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12561 T1 

8A61K31/437 8A61K31/00 12575 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/00 12575 T1 

8A61P21/00 8A61K31/00 12575 T1 

8A61K31/07 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K45/06 8A61K38/40 12548 T1 

8A61P31/12 8C07K16/28 12549 T1 

8C07C229/26 8C07C229/26 12577 T1 

8C07K14/82 8C07K14/725 12578 T1 

8A61K38/12 8A61K38/12 12570 T1 

8A61P11/00 8A61K38/12 12570 T1 
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8A61K49/22 8A61K49/00 12573 T1 

8B05B17/00 8A61M11/00 12574 T1 

8A61K48/00 8C07K14/54 12558 T1 

8A61K9/127 8C07K14/54 12558 T1 

8A61P25/14 8C07J43/00 12559 T1 

8A61K9/20 8A61K9/00 12561 T1 

8A61P25/04 8A61K9/00 12561 T1 

8A61P25/22 8A61K9/00 12561 T1 

8A61K9/70 8A61K38/16 12562 T1 

8A61K31/00 8A61K31/00 12575 T1 

8C07D491/048 8C07D243/16 12553 T1 

8A01N43/64 8A01N43/64 12555 T1 

8A61K31/4178 8A01N43/64 12555 T1 

8C07D401/04 8A01N43/64 12555 T1 

8A61K31/5377 8A61K9/24 12568 T1 

8A61K9/28 8A61K38/40 12548 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 12549 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12549 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 12557 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) 

BeiGene Switzerland GmbH A 61K 39/395 MK/P/2022/0469 T1 

BeiGene Switzerland GmbH A 61P 31/12 MK/P/2022/0469 T1 

BeiGene Switzerland GmbH A 61P 35/00 MK/P/2022/0469 T1 

BeiGene Switzerland GmbH C 07K 16/28 MK/P/2022/0469 T1 

BeiGene Switzerland GmbH A 61P 25/00 MK/P/2022/0469 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company A 61P 43/00 MK/P/2022/0485 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company A 61P 31/18 MK/P/2022/0485 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company A 61K 9/24 MK/P/2022/0485 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company 
A 61K 
31/5377 MK/P/2022/0485 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company 
A 61K 
31/4418 MK/P/2022/0485 T1 

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company A 61P 31/12 MK/P/2022/0485 T1 

Bruin Biometrics, LLC A 61B 5/00 MK/P/2022/0474 T1 

Bruin Biometrics, LLC A 61B 5/00 MK/P/2022/0482 T1 

Bruin Biometrics, LLC A 61B 5/05 MK/P/2022/0482 T1 

Celgene Corporation A 61K 38/00 MK/P/2022/0472 T1 

Celgene Corporation C 07K 14/725 MK/P/2022/0472 T1 

Celgene Corporation C 07K 14/705 MK/P/2022/0472 T1 



 

 

45 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2022 - 31/12/2022  
 

Celgene Corporation A 61K 48/00 MK/P/2022/0472 T1 

EXACT THERAPEUTICS AS A 61K 9/107 MK/P/2022/0490 T1 

EXACT THERAPEUTICS AS A 61K 49/22 MK/P/2022/0490 T1 

EXACT THERAPEUTICS AS A 61K 49/00 MK/P/2022/0490 T1 

EXACT THERAPEUTICS AS A 61K 41/00 MK/P/2022/0490 T1 

EXACT THERAPEUTICS AS A 61K 31/337 MK/P/2022/0490 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 513/04 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/16 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 243/16 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/12 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/14 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 417/14 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/08 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
C 07D 
491/048 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 495/04 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07D 498/08 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 11/00 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/58 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. 
A 61K 
31/5513 MK/P/2022/0473 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/12 MK/P/2022/0473 T1 

Faron Pharmaceuticals OY G 01N 33/50 MK/P/2022/0466 T1 

Faron Pharmaceuticals OY C 07K 16/28 MK/P/2022/0466 T1 

Faron Pharmaceuticals OY A 61P 37/04 MK/P/2022/0466 T1 

Faron Pharmaceuticals OY A 61P 35/00 MK/P/2022/0466 T1 

Faron Pharmaceuticals OY A 61K 39/00 MK/P/2022/0466 T1 

Frimline Private Limited A 61P 25/00 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61P 3/00 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 9/28 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 47/00 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 45/06 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 38/40 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 33/26 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/708 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/375 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/07 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 23L 33/16 MK/P/2022/0468 T1 

Frimline Private Limited A 23L 33/10 MK/P/2022/0468 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/00 MK/P/2022/0492 T1 
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Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/416 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. 
A 61K 
31/4418 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. 
A 61K 
31/4439 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. 
A 61K 
31/5377 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/53 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2022/0492 T1 

Fulcrum Therapeutics, Inc. G 01N 33/15 MK/P/2022/0492 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/08 MK/P/2022/0471 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/14 MK/P/2022/0471 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/12 MK/P/2022/0471 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/10 MK/P/2022/0471 T1 

Läpple Automotive GmbH B 21D 22/06 MK/P/2022/0470 T1 

Läpple Automotive GmbH B 21D 24/04 MK/P/2022/0470 T1 

Läpple Automotive GmbH B 21D 35/00 MK/P/2022/0470 T1 

Mapi Pharma Limited A 61P 25/28 MK/P/2022/0480 T1 

Mapi Pharma Limited A 61K 9/70 MK/P/2022/0480 T1 

Mapi Pharma Limited A 61K 9/19 MK/P/2022/0480 T1 

Mapi Pharma Limited A 61K 38/16 MK/P/2022/0480 T1 

Mapi Pharma Limited A 61K 38/02 MK/P/2022/0480 T1 

Mapi Pharma Limited A 61P 37/02 MK/P/2022/0480 T1 

ModernaTX, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. C 07K 14/54 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 9/127 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 48/00 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 38/20 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 38/17 MK/P/2022/0476 T1 

ModernaTX, Inc. C 07K 14/545 MK/P/2022/0476 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. C 07C 57/46 MK/P/2022/0494 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. C 07C 57/32 MK/P/2022/0494 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. C 07C 229/26 MK/P/2022/0494 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. A 61P 1/16 MK/P/2022/0494 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. A 61K 31/198 MK/P/2022/0494 T1 

Ocera Therapeutics, Inc. A 61K 31/192 MK/P/2022/0494 T1 

Ohio State Innovation Foundation A 61P 35/00 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation A 61K 31/427 MK/P/2022/0475 T1 
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Ohio State Innovation Foundation A 61K 31/422 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation 
A 61K 
31/4178 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation A 61K 31/41 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation A 01N 43/64 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 233/02 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 417/06 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 233/22 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 233/54 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 263/06 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 263/14 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 277/04 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 401/04 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 401/06 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 413/04 MK/P/2022/0475 T1 

Ohio State Innovation Foundation C 07D 413/06 MK/P/2022/0475 T1 

Orama Minimal Frames Ltd E 06B 3/263 MK/P/2022/0484 T1 

Orama Minimal Frames Ltd E 06B 3/54 MK/P/2022/0484 T1 

PTO Solutions, LLC A 01B 71/06 MK/P/2022/0481 T1 

Postech Academy-Industry- Foundation H 03M 13/11 MK/P/2022/0491 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/35 MK/P/2020/0164 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/18 MK/P/2020/0164 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/08 MK/P/2020/0164 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/57 MK/P/2022/0477 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/58 MK/P/2022/0477 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/14 MK/P/2022/0477 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2022/0477 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61P 25/14 MK/P/2022/0483 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. 
A 61K 
31/7088 MK/P/2022/0483 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2022/0483 T1 

Shaheen Innovations Holding Limited A 61M 11/00 MK/P/2022/0493 T1 

Shaheen Innovations Holding Limited B 05B 17/06 MK/P/2022/0493 T1 

Shaheen Innovations Holding Limited A 61M 15/00 MK/P/2022/0493 T1 

Shaheen Innovations Holding Limited B 05B 17/00 MK/P/2022/0493 T1 

Shenzhen Elemex Technology, Ltd A 47J 42/46 MK/P/2022/0489 T1 

Shenzhen Elemex Technology, Ltd B 02C 23/00 MK/P/2022/0489 T1 

Shenzhen Elemex Technology, Ltd B 02C 2/10 MK/P/2022/0489 T1 

Shenzhen Elemex Technology, Ltd A 47J 42/06 MK/P/2022/0489 T1 

Spexis AG A 61K 38/12 MK/P/2022/0486 T1 

Spexis AG C 07K 7/64 MK/P/2022/0486 T1 

Spexis AG A 61P 11/00 MK/P/2022/0486 T1 
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Spexis AG A 61K 9/00 MK/P/2022/0486 T1 

Spexis AG A 61P 11/08 MK/P/2022/0486 T1 

Spexis AG A 61P 43/00 MK/P/2022/0486 T1 

Spexis AG A 61P 43/00 MK/P/2022/0487 T1 

Spexis AG C 07K 7/64 MK/P/2022/0487 T1 

Spexis AG A 61K 38/12 MK/P/2022/0487 T1 

Spexis AG A 61K 9/00 MK/P/2022/0487 T1 

Spexis AG A 61P 11/00 MK/P/2022/0487 T1 

Spexis AG A 61P 11/08 MK/P/2022/0487 T1 

The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of 
Health and Human Services 
 
Office of Technology Transfer 
 
National Institutes of Health C 07K 14/725 MK/P/2022/0495 T1 
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The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of 
Health and Human Services 
 
Office of Technology Transfer 
 
National Institutes of Health C 07K 14/82 MK/P/2022/0495 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61P 17/00 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61P 17/14 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61P 37/06 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 403/12 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 451/04 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61K 45/06 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61K 31/506 MK/P/2022/0488 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 451/14 MK/P/2022/0488 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61K 31/135 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61K 9/00 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61K 9/20 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 21/00 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 25/24 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 25/00 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 25/04 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 25/20 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 25/22 MK/P/2022/0479 T1 

Tonix Pharma Holdings Limited A 61P 21/02 MK/P/2022/0479 T1 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023  
 

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот 
завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  
 

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

и список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2013/91 (220) 04/02/2013 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕВРО МЛЕКАРА 

ДООЕЛ Скопје ул.34. бр.13, Илинден, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела и розова 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, 

мраз  

кл. 32  пиво, минерална сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2019/868 (220) 12/07/2019 

(442) 31/01/2023 

(731) Владимир Вуксановиќ ул. Васил 

Ѓоргов 33-А-58, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, зелена, бела 

(531) 27.05.17;27.05.25;29.01.03;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течно органско  микробиолошо 

ѓубриво од калифорниски црви/ѓубриво од 

животинско потекло  

кл. 41  консултативни услуги за 

одгледување на калифорницки црвии 

производство на органско ѓубриво од 

калифорниски црви  

 

(210) TM  2021/165 (220) 24/02/2021 

(442) 31/01/2023 

(731) KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA 

Rua Saulo Wesley G. Peres, 769, Bairro 

Novo Parque São Vicente, Birigui, São 

Paulo, Brasil. CEP: 16200-319, BR 

(740) Влатко Величковски, адвокат  ул. 

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

(540)  

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

црна, сива 

(531) 03.01.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, чевли, влечки, сандали, 

патики и чорапи  

 

(210) TM  2022/54 (220) 27/01/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за трговија и услуги 

БЕЈБИШОП ОНЛАЈН ДООЕЛ Скопје Бул. 

„Видое Смилевски Бато“ бр. 43, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Гордан Симоновски, адвокат ул. 

Пајко Маало бб, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) кафена, зелена, розева, портокалова 

(531) 02.05.01;02.05.03;02.09.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел - маса од дрво, столче од 

дрво, интерактивна табла  

кл. 35  интернет продажба  

 

(210) TM  2022/302 (220) 25/03/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) ОПТИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп 

Бул.Гоце Делчев 10-2 ДП, Прилеп, MK 

(540) 

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила; леќи; леќи за 

корегирање; садови за леќи; очила; стакла 

за очила; рамки за очила; навлаки за 

очила; очила за сонце  

кл. 14  накит  

кл. 16  пенкала  

кл. 18  ранци; кожени ремени; женски 

чанти; џебни паричници  

кл. 44  оптичарски услуги  

 

(210) TM  2022/337 (220) 07/04/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Васил Стефановски бр.5 Скопје-

Центар, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 05.07.21;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхрана за луѓе  

 

(210) TM  2022/386 (220) 20/04/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) ПЗУ ЕТЕРНА дент Ул.Орце 

Николов 190-1/1 Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 02.09.10;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство  

 

(210) TM  2022/387 (220) 20/04/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) ПЗУ ЕТЕРНА дент Ул.Орце 

Николов 190-1/1 Скопје, MK 

(540)  
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(531) 26.13.25;27.01.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство  

 

(210) TM  2022/550 (220) 23/05/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

STAR GUARDIAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бебешки масла; влажни марамици за 

бебиња; гелови за капење; масла за 

капење; прашоци за капење; соли за 

капење; креми за тело; масла за тело; 

спрејови за тело; освежувачи за здив; 

пенливи купки; козметички препарати; 

козметика; средства за чистење на заби; 

сапуни за лице; мириси; шампони за коса; 

балсами за коса; сапуни за раце; лосиони 

за раце; течни сапуни; шминка; течности 

за плакнење на уста; немедицински 

препарати за обликување на коса; 

немедицински производи за заштита од 

сонце за козметичка употреба; 

немедицински препарати за нега на усни; 

парфеми; шампони за домашни миленици; 

гелови за туширање; препарати за 

заштита од сонце; препарати за сончање; 

гелови за чистење на заби; пасти за заби  

кл. 9  апликациски софтвер; аудио 

звучници; полначи на батерии; батерии; 

кациги за велосипеди; празни мемориски 

флеш картички; празни USB уреди; 

фотоапарати; футроли за мобилни 

телефони; процесори (централни единици 

за обработка на податоци) (компјутерски 

хардвер); приклучни станици за 

компјутери; компјутерски хардвер; 

компјутерски глувчиња; компјутерски 

монитори; компјутери; софтвер за 

компјутерски игри; украсни магнети; 

дигитални материјали, имено, токени кои 

не се менуваат (NFTs); дигитални медии, 

имено, аудио-визуелни медиски содржини 

од област на забава, музика, видео игри, 

играње на видео игри и натреварувања во 

видео игри, кои може да се преземат; 

дигитални медии, имено медиски 

содржини од областа на забава, музика, 

музички видео записи, видео игри и 

играње на видео игри, кои може да се 

преземат; уреди за пренос (стриминг) на 

дигитални медии; дигитални ознаки; 

софтвер за компјутерски игри, кој може да 

се преземе; софтвер за видео игри, кој 

може да се преземе; софтвер за игри со 

проширена реалност кој може да се 

преземе; компјутерски софтвер за чување 

на екран кој може да се преземе; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за управување со трансакции 

користејќи blockhain технологија; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за трговија, гледање и 

управување со дигитално 

колекционерство, имено, за уметност, 

целулоидни фолии за цртани филмови, 

слики, фотографии, картички за трговија и 

видео записи; софтвер за позадина за 

компјутери кој може да се преземе; 

дигитални медии кои може да се преземат, 

имено, дигитално колекционерство 

создадено со софтверска технологија врз 
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основа на blockhain; дигитална музика која 

може да се преземе; електронски 

публикации кои може да се преземат, 

имено, стрипови, графички романи, 

списанија, прирачници и билтени на поле 

на забава; кинематографски филмови, 

телевизиски програми и други забавни 

програми со кратка форма од област на 

анимација, комедија, драма, фантазија и 

научна фантастика кои може да се 

преземат; музички датотеки кои може да 

се преземат; софтвер за пренос (стриминг) 

на аудио-визуелни медиски содржини по 

пат на интернет и на мобилни уреди; 

виртуелни производи кои може да се 

преземат; виртуелни производи кои може 

да се преземат, имено, компјутерски 

софтверски програми кои содржат ресурси 

во игра, токени и виртуелна валута за 

употреба во видео игри и виртуелни 

светови на мрежа; софтвер за преземање 

кој содржи виртуелна валута, имено, 

компјутерски програми кои содржат жетони 

во игра и валута за употреба на онлајн веб 

мрежи и мобилни видео игри; софтвер за 

игри за виртуелна реалност кој може да се 

преземе; дискови, ленти, кертриџи и 

оптички компакт дискови (ЦД-РОМ), сите 

со софтвер за коллпјутерски игри или 

видео игри; електронски апатати за 

забава, имено, програми снимени на 

електронски кола за апарати за забава со 

екрани од течни кристали; слушалки-

бубици; електронски приклучни 

станици;футроли за очила; очила; софтвер 

за игри; слушалки; слушалки за употреба 

со компјутери; интерактивен софтвер за 

игри; интерактивен забавен компјутерски 

софтвер за видео игри; интерактивни 

мултимедијални програми за видео игри; 

леќи за камери за паметни телефони; 

магнетно кодирани картички за подарок; 

главни компјутери (mainframes компјутери); 

полначи на батерии за мобилни телефони; 

батерии за мобилни телефони; засилувачи 

на сигнал за мобилни телефони; мобилни 

телефони; моноподи за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, камери, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

преносни компјутери; телефонски припејд 

картички за повици, магнетно кодирани; 

однапред снимени компакт дискови кои 

содржат музика и филмски звучни записи; 

однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

филмови, телевизиски програми и кратки 

забавни програми во форма на анимација, 

комедија, фантазија и научна фантастика; 

однапред снимени видео дискови и DVD-а 

кои содржат филмови, телевизиски 

програми и кратки забавни програми во 

форма на анимација, комедија, фантазија 

и научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видео игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; заштита за 

екрани за мобилни телефони; ЅD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; софтвер за 

обезбедување емотикони; звучници; 

преносни звучни снимки; преносни видео 

записи; футроли за очила за сонце; очила 

за сонце; таблет компјутери; телефони; 

касети за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

игри со виртуелна реалност; безжични 

полначи; проширувачи на домет на 

безжични мрежи  

кл. 14  нараквици за зголб на нога; bangles  

нараквици; нараквици (накит); накит за 

тело; украси за прстени за клучеви или 

алки (привезоци) за клучеви; чокер 

ѓердани; часовници; цврсти нараквици за 
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зглоб; копчиња за манжетни; обетки на 

штипка; обетки; накит; кутии за накит; 

привезоци (накит); торбички за накит; 

привезоци за клучеви; прстени за клучеви; 

украсни игли за ревери (накит); медаљони; 

огрлици; прстени за нос; привезоци 

(накит); накит за миленичиња; брош-игли; 

прстени како накит; шамар (slap) 

нараквици; пресувани ковани парички како 

сувенир; ремени за часовници; сатови; 

медали; ковани парички; колекционерски 

парички (монети); меморијални парички 

(монети); златни прачки и златници; 

златни кованици; непарични кованици  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици кои се 

врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 25  артикли за облека; покривала за 

глава; бандани; ремени (облека); капи за 

бејзбол; плетени капи; чизми; облека; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за Ноќ на вештерките; капи, шешири; 

спортски маици со качулка; облека за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; предмети кои се носат 

околу врат (облека); панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; шорцеви; сукњи; 

облека за спиење; папучи; чорапи; долни 

делови на тренерки; џемпери; горни 

делови на тренерки; костими за капење; 

маици со кратки ракави; хулахопки и 

хеланки; маици (облека); тренерки; долна 

облека  

кл. 28  aкциони фигурички играчки и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; карневалски маски; 

декоративни ветрокази (играчки); 

декоративни спинери кои се движат на 

ветер (играчки); игри со коцки; кукли и 

додатоци за нив; електронски акциони 

играчки; електронски уреди за игри; 

опрема што се продава како единица за 

играње игри со карти; електронски рачни 

единици за игри; играчки во облик на 

ликови од фантазија; игри и играчки; 

тастатури за играње на игри; глувчиња за 

играње игри; сложувалки; музички играчки; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; игри со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; сликички за размена (карти за 

игри); машини за видео игри  

кл. 32  пиво; коктели на база на пиво; 

флаширана вода за пиење; газирана вода; 

енергетски напитоци; напитоци со вкус на 

овошје; напитоци од овошен сок; 

изотонични пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски 

напитоци збогатени со хранливи состојки; 
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безалкохолни напитоци; спортски 

напитоци; зеленчукови-овошни сокови; 

вода за пиење  

кл. 35   услуги на онлајн продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; услуги на продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; обезбедување на онлајн пазари 

на дигитални имоти за купувачи и 

продавачи на крипто-токени  

кл. 38  аудио емитување; услуги на 

емитување и пренос (стриминг) на аудио-

визуелни медиски содржини во област на 

разонода, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натпреварувања во играње 

на видео игри по пат на интернет; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

аудио и видео програми по пат на 

интернет; пренос (стриминг) на податоци; 

пренос (стриминг) на аудио, визуелен и 

аудиовизуелен материјал по пат на 

интернет; телекомуникации; пренос на 

пишани и дигитални комуникации; видео 

емитување; пренос на видео содржина на 

барање; веб пренос (стриминг) кој 

представува пренос на податоци, 

информации и аудио-визуелни податоци 

по пат на интернет или други компјутерски 

мрежи; пренос на пораки, кодирани слики 

и звуци  

кл. 41  услуги на забавни паркови; видео 

продукција на проширена реалност; 

забава; услуги на разонода; услуги на 

разонода во вид на создавање, 

развивање, дистрибуција, продукција и 

пост-продукција на кинематографски 

филмови, 

телевизиски програми и мултимедијални 

забавни содржини; услуги на разонода во 

вид на тековни телевизиски серии и 

филмови и филмови во област на акциони 

авантури, анимации, аниме, комедии, 

фантазии, мјузикли, научна фантастика и 

спортови; услуги на разонода во вид на 

продукција и изведување на настапи, 

турнири, натпреварувања и концерти; 

услуги на разонода, имено организирање и 

водење на натпревари и турнири во 

компјутерски и видео игри во живо; 

обезбедување на аудио и видео 

презентации од областа на натпревари и 

турнири во компјутерски и видео игри по 

пат на веб страна кои не можат да се 

преземат; обезбедување на информации 

за разонода во врска со натпревари и 

турнири во компјутерски и видео игри по 

пат на веб страна кои не можат да се 

преземат; услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци со 

обожаватели (фанови) и конфереции од 

област на забава, гејминг, видео игри и е-

спортови; услуги на разонода, имено, 

овозможување на пристап на онлајн 

дигитални колекции кои не може да се 

преземат, имено, уметност, фотографии, 

слики, анимации и видео записи за 

употреба во дигитални опкружувања со 

цел на разонода; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на електронски, 

компјутерски и видео игри обезбедени 

преку Интернет средства; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми, е-спортски настани, посебни 

настани и мултимедијална забавна 

содржина преку веб страница кои не може 

да се преземат; обезбедување на услуги 

на разонода преку онлајн стриминг; 

организирање на костимирани забавни 

настани; продукција и дистрибуција на 

кинематографски филмови и телевизиски 

програми; обезбедување веб страна која 
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содржи телевизиски емисии, филмови и 

мултимедијални забавни содржини кои не 

може да се преземат; ставање на 

располагање на кинематографски 

филмови, телевизиски емисии, е-спортски 

настани, специјални настани и 

мултимедијални забавни содржини, кои не 

може да се преземат, по пат на видео 

записи на барање; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн информации за разонода кои не 

може да се преземаат; обезбедување на 

онлајн стрипови, кратки приказни и романи 

во слики кои не може да се преземаат; 

обезбедување на видео снимки и други 

мултимедијани дигитални содржини кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; обезбедување 

видео игри и компјутерски игри кои може 

да се преземат, пристапат и играат по пат 

на компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедвање на 

игри засновани на интернет; 

обезбедување на звучни снимки преку 

онлајн стриминг; обезбедување на видео 

снимки преку онлајн стриминг; видео 

продукција на виртуелна реалност 

 

  

 

(210) TM  2022/551 (220) 26/05/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Владица Стојановиќ бул.АСНОМ 

бр.88/2-3, 1000, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА-

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.04.17;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бањарки; влечки; влечки за капење; 

водоотпорна облека; водоотпорни костуми 

за скијање на вода; гаќички за капење; 

градници; додатоци против лизгање на 

обувки; долна облека за апсорбирање пот; 

дресови [облека]; елеци; капи; капи за 

капење; качкети; костуми за капење; 

кратки чорапи; комбинезони [облека]; 

ленти за обувки што се зашиваат меѓу 

долниот и горниот дел за зацврстување; 

маици со кратки ракави; облека за 

велосипедисти; облека за гимнастика; 

облека за на плажа; обувки за гимнастика; 

обувки за на плажа; ракавици без прсти; 

ракавици [облека]; спортски дресови; 

спортски обувки; спортски трегер-маици; 

спортски чевли; трикоа; трикотажа; 

трикотажна облека; хеланки [панталони]; 

чорапи  

кл. 28  костими за пливање; дискови за 

спортови; отскочни даски [спортска 

опрема]; штитници за нозе [спортска 

опрема]; штитници за лакти [спортска 

опрема]; штитници за колена [спортска 

опрема]; заштитни потполнки [делови од 

спортски одела]; отскочни даски [спортска 

опрема]; статички велосипеди за вежбање; 

базени за пливање [објекти за игра]; даски 

за пливање на стомак; машки потпирачи 

за атлетика [спортска опрема]; појаси за 
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пливање; стартни блокови за спортови; 

штици за пливање  

кл. 35  промоција на спортски натпревари 

и настани; агенциски услуги за промоција 

на спортските личности; промоција на 

стоки и услуги преку спонзорство на 

спортски настани; промоција на стоки и 

услуги преку спонзорство на меѓународни 

спортски настани; промовирање на стоки и 

услуги на други лица преку организирање 

спонзори да ги здружат нивните стоки и 

услуги со спортски натпревари; 

промовирање на стоки и услуги на други 

лица преку организирање спонзори да ги 

поврзат нивните стоки и услуги со 

спортски активности  

кл. 41  организирање спортски натпревари; 

обезбедување спортска опрема; услуги на 

спортски кампови; организирање време на 

спортски натпревари  

 

(210) TM  2022/569 (220) 30/05/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за промет и услуги 

ПАЛАС-М-ТИ-ДИ-ЖИ-КИ-АН ДООЕЛ 

Скопје ул.КОЗЛЕ бр.88 згр.бр.1/4-6, 

Карпош, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црвена, црна, сина 

(531) 18.01.09;27.05.17;27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  такси превоз; резервација за 

превоз; испорачување стоки  

 

(210) TM  2022/572 (220) 31/05/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL  AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME", also trading as 

"EKO ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 

Marousi, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, сива, бела 

(531) 07.11.10;26.04.16;26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички; кодирани 

кредитни картички; кодирани пластични 

картички; магнетни дебитни картички; 

магнетни картички; електронски картички 

за попуст; смарт картички за лојалност; 

кодирани картички за лојалност; кодирани 

(магнетни) картички; кодирани картички; 

магнетни кодирани картички  

кл. 16  кредитни картички без магнетно 

кодирање; дебитни картички без магнетно 

кодирање; отпечатени картички  

кл. 35  услуги на картички за лојалност; 

услуги на програми за лојалност, 

поттикнување и бонуси; организација, 

управување и надгледување на шеми за 

лојалност и шеми за поттикнување; 

промовирање на продажба преку 

потрошувачки програми за лојалност; 

управување шеми за лојалност на 

потрошувачи, поттикнување на 

потрошувачи или шеми за промоција  
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кл. 36  услуги на кредитни картички; 

издавање кредитни и дебитни картички; 

обезбедување кредитни и дебитни 

картички; издавање вредносни купони во 

врска со потрошувачки шеми за лојалност; 

финансиски работи  

 

(210) TM  2022/585 (220) 03/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за издавачка дејност 

ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје ул. 

„Самоилова“ бр. 152, 1000, Скопје, MK 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.„М.Т. Гологанов“ бр. 59/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

LOGOS.A 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, обработка на 

текстови  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; објавување текстови; 

објавување книги; преведување  

 

(210) TM  2022/586 (220) 03/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за издавачка дејност 

ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје ул. 

„Самоилова“ бр. 152, 1000, Скопје, MK 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.„М.Т. Гологанов“ бр. 59/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

ЛОГОС.А 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, обработка на 

текстови  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; објавување текстови; 

објавување книги; преведување  

 

(210) TM  2022/587 (220) 03/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за издавачка дејност 

ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје ул. 

„Самоилова“ бр. 152, 1000, Скопје, MK 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.„М.Т. Гологанов“ бр. 59/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафеноцрвена, црна, бела 

(531) 26.04.16;26.11.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, обработка на 

текстови  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; објавување текстови; 

објавување книги; преведување  

 

(210) TM  2022/602 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Јанковски Леон ул.Даме Груев 

бр.5/3, Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела 

(531) 26.04.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2022/603 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Јанковски Леон ул.Даме Груев 

бр.5/3 Скопје - Центар, 1000, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.04.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2022/604 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство, 

градежништво, транспорт и услуги 

ИНТЕРКАР ГЛОБАЛ КОРПОРАТИОН 

ДОО Гостивар ул."Кеј Братство 

Единство" бр.3, Гостивар, MK 

(740) Александар Симјаноски, адвокат 

ул.„Струшка“ бр.25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(531) 26.13.25;26.15.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал,кабли 

(метални неелектрични кабли), /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 
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електрични кабли (кабелски спојки), 

електрични кабли (носачи на електрични 

калеми), електрични кабли (обвивки за 

електрични кабли), електрични 

приклучоци, електрични утикачи, 

електрични проводници  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на големо и мало (електрични 

кабли)  

 

(210) TM  2022/605 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство, 

градежништво, транспорт и услуги 

ИНТЕРКАР ГЛОБАЛ КОРПОРАТИОН 

ДОО Гостивар ул."Кеј Братство 

Единство" бр.3, Гостивар, MK 

(740) Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела, кафеана, жолта 

(531) 26.02.08;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал,кабли 

(метални неелектрични кабли), /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли (кабелски спојки), 

електрични кабли (носачи на електрични 

калеми), електрични кабли (обвивки за 

електрични кабли), електрични 

приклучоци, електрични утикачи, 

електрични проводници  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на големо и мало (електрични 

кабли)  

 

(210) TM  2022/607 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

VERSAHALER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инхалатори  

 

(210) TM  2022/608 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DELTOKLIK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инхалатори  

 

(210) TM  2022/609 (220) 09/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

WAVEHALER 



 

 

62 

 

Трговски марки / Markat tregtare 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инхалатори  

 

(210) TM  2022/610 (220) 14/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(300)  

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 мансарда 1, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 02.09.08;26.13.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2022/612 (220) 16/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Хо Ши Мин бр.327/Б, Чаир, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црвена , бела, тегет 

(531) 24.09.11;24.09.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на конгреси, бизнис 

форуми, семинари  

 

(210) TM  2022/620 (220) 20/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME, also trading as 

"EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 

Marousi, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 
(591) темно виолетова, црвена, бела, сива  

(531) 26.04.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  лубриканти за општа намена, 

воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 
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направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вкпучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро-карбонски соединенија, хидро- 

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј  

кл. 35  малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со: лубриканти за општа 

намена, воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро- карбонски соединенија, хидро-

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не- 

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј  

 

(210) TM  2022/621 (220) 20/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(300)  

(731) SODILAC 68, rue de Villiers 92300 

LEVALLOIS-PERRET, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

DOUCEA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна за бебиња; млеко во прав за 

бебиња; млеко за бебиња; диететски 

суплементи за луѓе, имено за бебиња и 

доенчиња  

кл. 29  млеко; млечни производи; млеко 

збогатено со витамини; млеко со вкус; 

млечни десерти; пијалаци базирани на 

млеко во кои доминира млекото  

 

(210) TM  2022/627 (220) 24/06/2022 
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(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

FLAMING DESIRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за ззбава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање; компјутерски системи; 

компјутерски терминали; интерактивни 

терминали; мултимедијални терминали; 

електронски терминали за генерирање на 

лотарии; интерактивни терминали со 

екран на допир; екрани на допир за 

компјутери; електронски панели за 

прикажување; екрани со течни кристали; 

дигитални панели за прикажување на 

знаци; мултимедијален софтвер; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; компјутерски екрани; lcd 

дисплеи со голем екран; екрани со течни 

кристали [lcd] за домашни кина; софтвер 

за стриминг (пренос) на медиуми; 

компјутерски апликативен софтвер за 

пренос на аудио-визуелни медиумски 

содржини преку интернет; комунален 

софтвер; компјутерски програми, снимени; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за игри; помошен сервер; компјутерски 

програми, снимени; софтвер за виртуелна 

реалност; софтвер за игри; компјутерски 

програми за управување со мрежата; 

електронски билети за лотарија; 

платформи за компјутерски софтвер; 

оперативни системи; интерактивни 

компјутерски системи; програми за 

оперативен систем; софтвер за 

компјутерски игри за употреба со онлајн 

интерактивни игри; интерактивни казино 

игри обезбедени преку компјутер или 

мобилна платформа; софтвер за игри со 

автомати, игри за обложување и 

обложувања, видео слот игри, казино игри, 

игри на среќа и бинго игри обезбедени 

преку интернет и преку компјутерски 

мрежи и може да се играат на секаков тип 

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни 

игри, персонални компјутери, рачни уреди 

и мобилни телефони  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 
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машини за коцкање (слот 

машини).електронски игри; салонски игри; 

чипови за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за 

игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање; тркала за логарија; електронски 

цели за игри и спортови  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн 

казино и услуги за онлајн обложување; 

организација на лотарии; обезбедување 

игри со помош на компјутерски систем; 

онлајн интерактивна забава; онлајн казино 

услуги; услуги за онлајн игри преку 

мобилни уреди; обезбедување онлајн 

забава во вид на турнири за игри; 

обезбедување онлајн информации во 

областа на забавата со компјутерски игри; 

услуги за спортско обложување; онлајн 

услуги за спортско обложување; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување на оn-line 

игри и игри на среќа, особено користење 

на софтвер за игри, кој не може да се 

преземе  

 

(210) TM  2022/628 (220) 24/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

BURNING DESIRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за ззбава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 
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мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање; компјутерски системи; 

компјутерски терминали; интерактивни 

терминали; мултимедијални терминали; 

електронски терминали за генерирање на 

лотарии; интерактивни терминали со 

екран на допир; екрани на допир за 

компјутери; електронски панели за 

прикажување; екрани со течни кристали; 

дигитални панели за прикажување на 

знаци; мултимедијален софтвер; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; компјутерски екрани; lcd 

дисплеи со голем екран; екрани со течни 

кристали [lcd] за домашни кина; софтвер 

за стриминг (пренос) на медиуми; 

компјутерски апликативен софтвер за 

пренос на аудио-визуелни медиумски 

содржини преку интернет; комунален 

софтвер; компјутерски програми, снимени; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за игри; помошен сервер; компјутерски 

програми, снимени; софтвер за виртуелна 

реалност; софтвер за игри; компјутерски 

програми за управување со мрежата; 

електронски билети за лотарија; 

платформи за компјутерски софтвер; 

оперативни системи; интерактивни 

компјутерски системи; програми за 

оперативен систем; софтвер за 

компјутерски игри за употреба со онлајн 

интерактивни игри; интерактивни казино 

игри обезбедени преку компјутер или 

мобилна платформа; софтвер за игри со 

автомати, игри за обложување и 

обложувања, видео слот игри, казино игри, 

игри на среќа и бинго игри обезбедени 

преку интернет и преку компјутерски 

мрежи и може да се играат на секаков тип 

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни 

игри, персонални компјутери, рачни уреди 

и мобилни телефони  

кл. 28  игри; чипови (жетони) за коцкање; 

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот 

машини).електронски игри; салонски игри; 

чипови за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [lcd] лцд машини за 

игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање; тркала за лотарија; електронски 

цели за игри и спортови  

кл. 41  услуги за управување со казино; 
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функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн 

казино и услуги за онлајн обложување; 

организација на лотарии; обезбедување 

игри со помош на компјутерски систем; 

онлајн интерактивна забава; онлајн казино 

услуги; услуги за онлајн игри преку 

мобилни уреди; обезбедување онлајн 

забава во вид на турнири за игри; 

обезбедување онлајн информации во 

областа на забавата со компјутерски игри; 

услуги за спортско обложување; онлајн 

услуги за спортско обложување; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување на оn-line 

игри и игри на среќа, особено користење 

на софтвер за игри, кој не може да се 

преземе  

 

(210) TM  2022/630 (220) 27/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

"Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, беж, крем, бела 

(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; 

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 
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природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо; 

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 
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глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(210) TM  2022/631 (220) 27/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

"Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

Artisano 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; 

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 
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исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо; 

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 
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[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(210) TM  2022/632 (220) 27/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

"Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

Артисано 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; 

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 
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ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо; 

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(210) TM  2022/633 (220) 27/06/2022 



 

 

73 

 

Трговски марки / Markat tregtare 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

(442) 31/01/2023 

(731) Јованов Васко Ул.Ѓуро Салај бр.4, 

Кавадарци, MK 

(740) Јованов Васко ул. Љубљанска бр. 

16/1-12, 1000, Скопје 

(540)  

Шри Чинмој 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  објавување книги; организирање 

спортски натпревари; организирање и 

водење концерти; организирање изпожби 

за културни или образовни цели; 

организирање и водење работилници; 

организирање и водење семинари; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; објавување текстови со исклучок 

на рекламни текстови; електронско 

издаваштво; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

симпозиуми; изнајмување книги 

(библиотеки за изнајмување книги); звучни 

записи (изнајмување звучни записи); 

обезбедување услови за рекреирање; 

снимање микрофилмови; одржување 

претстави во живо; прикажување 

филмови; продукција на радио и 

телевизиски програми; производство на 

филмови  

 

(210) TM  2022/634 (220) 27/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Јованов Васко Ул.Ѓуро Салај бр.4, 

Кавадарци, MK 

(740) Јованов Васко ул. Љубљанска бр. 

16/1-12, 1000, Скопје 

(540)  

 

Sri Chinmoy 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  објавување книги; организирање 

спортски натпревари; организирање и 

водење концерти; организирање изпожби 

за културни или образовни цели; 

организирање и водење работилници; 

организирање и водење семинари; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; објавување текстови со исклучок 

на рекламни текстови; електронско 

издаваштво; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

симпозиуми; изнајмување книги 

(библиотеки за изнајмување книги); звучни 

записи (изнајмување звучни записи); 

обезбедување услови за рекреирање; 

снимање микрофилмови; одржување 

претстави во живо; прикажување 

филмови; продукција на радио и 

телевизиски програми; производство на 

филмови  

 

(210) TM  2022/636 (220) 27/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(300)  

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕКНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје Наум Наумовски Борче 50/3/-, 

1000, Скопје, MK 

(740) Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло сина, темно сина 
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(531) 26.05.18;26.13.25;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивни легури и 

полу-производи направени од овие 

материјали; железо за градежништво; 

подлоги и узенгии од обични метали за 

грабди; обични метали во форма на плоча, 

шипка, стап, профил, табли и плочи; 

производи и материјали од обичен метал 

што се користат за складирање, обвивање, 

пакување и намена за заштита, метални 

контејнери (складирање, транспорт), 

градби од метал, метални рамки за 

градба, метални столбови за градба, 

метални кутии, контејнери за пакување од 

метал, алуминиумска фолија, огради 

направени од метал, метални заштитни 

огради, метални цевки, метални 

контејнери за складирање, метални 

контејнери за транспорт на производи, 

метални скали; врати, прозори, ролетни, 

жалузини и нивни каси и фитинзи од 

метал; железарија; ситна железарија од 

метал; завртки од метал; клинци; шајки; 

метални завртки; метални навртки; мутери 

од метал; навртки од метал; лушпи од 

метал; метални клинци; метални синџири; 

тркалца за мебел од метал; метални 

фитинзи за мебел; индустриски метални 

тркала; рачки на врати од метал; рачки на 

прозори од метал; шарки од метал; 

метални резиња; метални брави; метални 

клучеви за брави; метални прстени; 

метални макари  

кл. 17  материјали за изолација, 

материјали за запирање и запечатување: 

изолациони бои, изолациски ткаенини, 

изолациона траки и лента, изолациони 

навлаки за индустриски машини, 

изолациони соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен дихтунзи за мотори, цилиндри и 

мијалник за чешми за вода)  

кл. 19  градежни материјали (како готови 

производи) од бетон, гипс, глина, 

грнчарска глина, камен, мермер, дрво, 

пластика и синтетички материјали за 

градба, конструкција, за изградба на 

патишта, вклучени во оваа класа; 

неметални градби, неметални градежни 

материјали, неметални столбови за 

далноводи, огради кои не се од метал; 

природни и синтетички премази во вид на 

панели и табли, како градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив  

кл. 20  контејнери за пакување од дрво или 

пластика, кутии за употреба при транспорт 

или складирање, буриња, резервоари за 

складирање, резервоари, кутии, 

контејнери за складирање, контејнери за 

транспорт, ковчези, палети за товарење и 

затворачи за горенаведените стоки, на 

дрво или пластика  

кл. 35  соединување, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и узенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 

обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 
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прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 

електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(210) TM  2022/640 (220) 28/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) BJ Acquisition LLC 52-16 Barnett 

Avenue Long Island City, New York 11104, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

BETSEY JOHNSON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  канцелариски материјапи; тетратки 

со празни листови; блокови за скицирање; 

празни дневници за пишување; кеси за 

подароци; кутии за подароци; кутии за 

канцелариски материјали за на биро; 

хартиени салфетки  

кл. 20  кутии за складирање за општа 

употреба кои не се од метал  

кл. 21  хартиени чаши; чинии; садови за 

употреба во домаќинството  

 

(210) TM  2022/641 (220) 28/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(300)  

(731) BJ Acquisition LLC 52-16 Barnett 

Avenue Long Island City, New York 11104, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

LUV BETSEY BY BETSEY 

JOHNSON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

 

76 

 

Трговски марки / Markat tregtare 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

кл. 16  канцелариски материјали; тетратки 

со празни листови; блокови за скицирање; 

празни дневници за пишување; кеси за 

подароци; кутии за подароци; кутии за 

канцелариски материјапи за на биро; 

хартиени салфетки  

кл. 20  кутии за складирање за општа 

употреба кои не се од метал  

кл. 21  хартиени чаши; чинии; садови за 

употреба во домаќинството  

 

(210) TM  2022/642 (220) 29/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Тевдовски Горан ул.Ѓуро Салај 

бр.27, 1000, Скопје, MK 

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591) темно кафена, кафена, бела 

(531) 26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање; 

аутсорсинг услуги (поддршка за бизниси); 

бизнис информации; бизнис испитување; 

бизнис истражување; бизнис проценки; 

изнајмување билборди; изнајмување 

рекламен простор; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; рекламирање; советување 

за бизнис работење; услуги на 

телемаркетинг  

кл. 36  агенции за недвижности; агенции за 

станови; брокерство; известување за цени 

за хартии од вредност; издавање 

вредносни купони; изнајмување 

канцеларии (недвижности); изнајмување 

станови; инвестирање средства; 

посредници за недвижности; наплаќање 

кирија; проценување недвижен имот; 

советување во врска со финансии; 

управување со недвижни имоти; услуги на 

берзанско посредување; финансиски 

информации; финансиски проценки 

(осигурување, недвижнини)  

кл. 44  психолози (услуги на психолози); 

терапевтски услуги  

 

(210) TM  2022/643 (220) 30/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Pharmactive Ilac San.ve. Tic. 

A.S.Mahmutbey Mah. Tasocagi Yolu 

Caddesi Solen Rezidance APT No. 19/1/11 

Bagcilar-Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

MANTAZOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/649 (220) 30/06/2022 

(442) 31/01/2023 

(300)  

(731) EURO TSA S.r.l.Strada Statale 

Cremasca 591, 10 24040 Fornovo San 

Giovanni (BG), IT 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

BRIONFLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат 

во земјоделство, градинарство и 

шумарство; ѓубрива; природни ѓубрива; 

органско ѓубриво; течна замена за 

ѓубриво; ѓубриво за земјоделство; азотна 

вар [ѓубриво]; ѓубрива кои содржат 

антиоксиданти; ѓубриво во течна форма; 

ѓубриво во цврста форма; адитиви 

(хемиски) за ѓубрива; ѓубрива со додадени 

микроорганизми; ѓубрива за саксиски 

растенија; ѓубрива направени од морски 

компоненти; ѓубрива за користење на 

трева или тревни површини; ѓубрива 

добиени со третман на измет од земјени 

црви; фертилизатори; морски треви 

[фертилизатори]; азотни фертилизатори; 

фосфатни фертилизатори; соли од 

алкални метали и или соли од алкални 

земјено базирани фертилизатори; 

натриумови соли, фертилизатори 

базирани на калиум, калциум, магнезиум, 

алуминиум, силикон или железо; тресет 

фертилизатор; фертилизатори во течна 

форма; фертилизатори во вид на 

суспензија; фертилизатори во вид на 

дисперзија; фертилизатори во цврста 

форма или во гранули или прашкаста 

форма или во форма на прашок за 

квасење за примена кај корења во земјата 

и за фолиарна апликација кај земјоделски 

насади, растенија, зеленчук и цвеќиња; 

комплексни фертилизатори; 

фертилизаторни соединенија; 

фертилизатори базирани на уреа и или 

фосфати и или азот и или амониум и или 

нитрат и или нитрит и или силикат и или 

сулфат; фертилизатори со амониум 

хлорид и или фертилизатори со калиум 

хлорид и или фертилизатори базирани на 

амониум нитрат и или натриум нитрат и 

или калцинирани калиумови 

фертилизатори и или калциум силикатни 

фертилизатори и или амониум сулфатни 

фертилизатори и или калиум сулфатни 

фертилизатори и или фертилизатори 

базирани на калциумови фосфати; 

додатоци и адјуванти за прихрана на 

зеленчук; додатоци и адјуванти базирани 

на хранливи елементи и био-стимулирачки 

соединенија  

кл. 5  анти-криптограмски производи и 

препарати; анти-паразитни производи и 

препарати; производи и препарати за 

уништување на штетни животни; 

хербициди; фунгициди; инсектициди; 

отрови за глувци; акарициди; нематоциди; 

родентициди  

 

(210) TM  2022/657 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ 

ул.11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, магента, темно сина 

(531) 26.11.01;26.13.25;27.05.17;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи и осигурување; 

финансиски работи поврзани со лизинг во 

областа на автомобилска индустрија  
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(210) TM  2022/658 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје ул. 

11-ти Октомври бр.7, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, магента, темносина 

(531) 26.11.01;26.13.25;27.05.17;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи и осигурување; 

финансиски работи поврзани со лизинг во 

областа на автомобилска индустрија  

 

(210) TM  2022/659 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ 

ул.11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, магента, црна 

(531) 26.11.01;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи и осигурување; 

финансиски работи поврзани со лизинг во 

областа на автомобилска индустрија  

 

(210) TM  2022/660 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ 

ул.11-ти Октомври бр. 7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, магента, црна 

(531) 26.11.01;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи и осигурување; 

финансиски работи поврзани со лизинг во 

областа на автомобилската индустрија  

 

(210) TM  2022/664 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Wanli Tire Corporation Limited NO.3 

WANLI ROAD, AOTOU CONGHUA, 

GUANGZHOU, GUANGDONG, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми за возила; автомобилски гуми; 

пневматски гуми; надворешни гуми за 

пневматски гуми; внатрешни гуми за 

пневматски гуми; опрема за поправка на 

внатрешни гуми; велосипедски гуми; 

цврсти гуми за возила; внатрешни гуми за 

велосипеди; тубелес гуми за велосипеди  

 

(210) TM  2022/665 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 
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(731) ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ 

Скопје Бул.Партизански одреди 

156А,1000,Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, кафена, зелена, жолта, бела 

(531) 25.01.19;29.01.03;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони; балсам за коса  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги на агенција 

за увоз-извоз; улсуги на трговија на големо 

и мало со: шампони; балсам за коса  

 

(210) TM  2022/666 (220) 06/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Viatris Healthcare D.o.o.115a, 

Bulevar Mihajla Pupina, Novi 

Beograd,11070 , RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје 

(540)  

FLAVOMYLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски 

препарати;фармацевтски препарати за 

третман на васкуларни нарушувања: 

фармацевтски производи кои содржат 

биофлавоноиди  

 

(210) TM  2022/669 (220) 12/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) Друштво за трговија производство 

и услуги ЛЕИБАХ ДООЕЛ увоз-извоз 

Гостивар 

ул.Борче Јованоски 63/-, 1230, Гостивар, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.01.14;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; преработка на месо и месни 

производи; подготвени производи и јадења 

од месо; продукти од месо, риба, живина и 

дивеч; екстракти од месо; посолено месо; 

месо, конзервирано; замрзнато-сушено 

месо; галби [јадење од месо приготвено на 

скара]; чипс од компири; кефир [пијалок од 

млеко]  

кл. 30  сосови (како мирудии); мирудии; 

пити со месо; сафт од печено месо; 

сендвичи; сендвичи со месо; донер и 

дурум; донер и дурум со говедско, 

пилешко и свинско месо; тортиљи; 

преливи за салати  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; служење храна и пијалаци; 
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ресторани; ресторани со 

самопослужување; кантини; снек-барови  

 

(210) TM  2022/677 (220) 19/07/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) ОКТА АД – Скопје ул. 1 бр.25 

Миладиновци, Илинден, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, сива, бела 

(531) 24.17.02;26.04.12;26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички; кодирани 

кредитни картички; кодирани пластични 

картички; магнетни дебитни картички; 

магнетни картички; електронски картички 

за попуст; смарт картички за лојалност; 

кодирани картички за лојалност; кодирани 

(магнетни) картички; кодирани картички; 

магнетни кодирани картички  

кл. 16  кредитни картички без магнетно 

кодирање; дебитни картички без магнетно 

кодирање; отпечатени картички  

кл. 35  услуги на картички за лојалност; 

услуги на програми за лојалност, 

поттикнување и бонуси; организација, 

управување и надгледување на шеми за 

лојалност и шеми за поттикнување; 

промовирање на продажба преку 

потрошувачки програми за лојалност; 

управување шеми за лојалност на 

потрошувачи, поттикнување на 

потрошувачи или шеми за промоција  

кл. 36  услуги на кредитни картички; 

издавање кредитни и дебитни картички; 

обезбедување кредитни и дебитни 

картички; издавање вредносни купони во 

врска со потрошувачки шеми за лојалност; 

финансиски работи  

 

(210) TM  2022/732 (220) 08/08/2022 

(442) 31/01/2023 

(731) ПЗУ Д-р Борислава ул."Благоја 

Тоска" бр.31, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црвено, сина 

(531) 02.03.16;02.09.01;27.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги во областа на 

гинекологија и акушерство  
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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/2019/0868 

1 MK/T/2022/0649 

3 MK/T/2022/0550 

3 MK/T/2022/0665 

4 MK/T/2022/0620 

5 MK/T/2022/0337 

5 MK/T/2022/0621 

5 MK/T/2022/0643 

5 MK/T/2022/0649 

5 MK/T/2022/0666 

6 MK/T/2022/0604 

6 MK/T/2022/0605 

6 MK/T/2022/0636 

9 MK/T/2022/0302 

9 MK/T/2022/0550 

9 MK/T/2022/0572 

9 MK/T/2022/0604 

9 MK/T/2022/0605 

9 MK/T/2022/0627 

9 MK/T/2022/0628 

9 MK/T/2022/0677 

10 MK/T/2022/0607 

10 MK/T/2022/0608 

10 MK/T/2022/0609 

12 MK/T/2022/0664 

14 MK/T/2022/0302 

14 MK/T/2022/0550 

16 MK/T/2022/0302 

16 MK/T/2022/0572 

16 MK/T/2022/0640 

16 MK/T/2022/0641 

16 MK/T/2022/0677 

17 MK/T/2022/0636 

18 MK/T/2022/0302 

18 MK/T/2022/0550 

19 MK/T/2022/0636 

20 MK/T/2022/0054 

20 MK/T/2022/0636 

20 MK/T/2022/0640 

20 MK/T/2022/0641 

21 MK/T/2022/0640 

21 MK/T/2022/0641 

25 MK/T/2021/0165 

25 MK/T/2022/0550 

25 MK/T/2022/0551 

28 MK/T/2022/0550 

28 MK/T/2022/0551 

28 MK/T/2022/0627 

28 MK/T/2022/0628 

29 MK/T/2013/0091 

29 MK/T/2022/0602 

29 MK/T/2022/0603 

29 MK/T/2022/0621 

29 MK/T/2022/0669 

30 MK/T/2013/0091 

30 MK/T/2022/0602 

30 MK/T/2022/0603 

30 MK/T/2022/0630 

30 MK/T/2022/0631 

30 MK/T/2022/0632 

30 MK/T/2022/0669 

32 MK/T/2013/0091 

32 MK/T/2022/0550 

35 MK/T/2022/0054 

35 MK/T/2022/0550 

35 MK/T/2022/0551 

35 MK/T/2022/0572 

35 MK/T/2022/0585 

35 MK/T/2022/0586 

35 MK/T/2022/0587 

35 MK/T/2022/0604 

35 MK/T/2022/0605 

35 MK/T/2022/0610 

35 MK/T/2022/0620 

35 MK/T/2022/0630 

35 MK/T/2022/0631 

35 MK/T/2022/0632 

35 MK/T/2022/0636 

35 MK/T/2022/0642 

35 MK/T/2022/0665 

35 MK/T/2022/0677 

36 MK/T/2022/0572 

36 MK/T/2022/0642 

36 MK/T/2022/0657 

36 MK/T/2022/0658 

36 MK/T/2022/0659 

36 MK/T/2022/0660 

36 MK/T/2022/0677 

38 MK/T/2022/0550 

39 MK/T/2022/0569 
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41 MK/T/2019/0868 

41 MK/T/2022/0550 

41 MK/T/2022/0551 

41 MK/T/2022/0585 

41 MK/T/2022/0586 

41 MK/T/2022/0587 

41 MK/T/2022/0602 

41 MK/T/2022/0603 

41 MK/T/2022/0612 

41 MK/T/2022/0627 

41 MK/T/2022/0628 

41 MK/T/2022/0633 

41 MK/T/2022/0634 

43 MK/T/2022/0602 

43 MK/T/2022/0603 

43 MK/T/2022/0669 

44 MK/T/2022/0302 

44 MK/T/2022/0386 

44 MK/T/2022/0387 

44 MK/T/2022/0642 

44 MK/T/2022/0732 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

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) 

BJ Acquisition LLC MK/T/2022/0640 

BJ Acquisition LLC MK/T/2022/0641 

EURO TSA S.r.l. MK/T/2022/0649 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL  AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME", also trading as "EKO ABEE MK/T/2022/0572 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" MK/T/2022/0620 

KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA MK/T/2021/0165 

Novartis AG MK/T/2022/0607 

Novartis AG MK/T/2022/0608 

Novartis AG MK/T/2022/0609 

Pharmactive Ilac San.ve. Tic. A.S. MK/T/2022/0643 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) MK/T/2022/0550 

SODILAC MK/T/2022/0621 

Viatris Healthcare D.o.o. MK/T/2022/0666 

Wanli Tire Corporation Limited MK/T/2022/0664 

Јанковски Леон MK/T/2022/0602 

Јанковски Леон MK/T/2022/0603 

Јованов Васко MK/T/2022/0633 

Јованов Васко MK/T/2022/0634 

Владимир Вуксановиќ MK/T/2019/0868 

Владица Стојановиќ MK/T/2022/0551 

Друштво за издавачка дејност ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0585 

Друштво за издавачка дејност ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0586 

Друштво за издавачка дејност ЛОГОС-А ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0587 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0630 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0631 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0632 

Друштво за производство, градежништво, транспорт и услуги ИНТЕРКАР 

ГЛОБАЛ КОРПОРАТИОН ДОО Гостивар MK/T/2022/0604 

Друштво за производство, градежништво, транспорт и услуги ИНТЕРКАР 

ГЛОБАЛ КОРПОРАТИОН ДОО Гостивар MK/T/2022/0605 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕВРО МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје MK/T/2013/0091 
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Трговски марки / Markat tregtare 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКНОПАНЕЛ ДОО Скопје MK/T/2022/0636 

Друштво за промет и услуги ПАЛАС-М-ТИ-ДИ-ЖИ-КИ-АН ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0569 

Друштво за трговија и услуги БЕЈБИШОП ОНЛАЈН ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0054 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0627 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0628 

Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2022/0612 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2022/0610 

Друштво за трговија производство и услуги ЛЕИБАХ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар MK/T/2022/0669 

ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0665 

НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ MK/T/2022/0337 

ОКТА АД - Скопје MK/T/2022/0677 

ОПТИЛ увоз-извоз ДОО Прилеп MK/T/2022/0302 

ПЗУ Д-р Борислава MK/T/2022/0732 

ПЗУ ЕТЕРНА дент MK/T/2022/0386 

ПЗУ ЕТЕРНА дент MK/T/2022/0387 

СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ MK/T/2022/0657 

СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ MK/T/2022/0659 

СТОПАНСКА БАНКА АД  СКОПЈЕ MK/T/2022/0660 

СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје MK/T/2022/0658 

Тевдовски Горан MK/T/2022/0642 
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Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  1/2023 - 31/01/2023  
 

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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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  01/2023 - 31/01/2023 
 

(111)  31349  (151)  26/12/2022 

(210)  TM  2019/897 (220)  24/07/2019 

(181)  24/07/2029 

(450)  31/01/2023 

(732)  Сотир Сотировски ул. Самоилова 

бр. 116, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни, рачно покренувачки алати и 

нивни резервни делови  

кл. 9  грамофонски плочи, касети, видео 

касети, оптички дискови, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање звук, 

компакт дискови [аудио-видео] и останати 

записи на звук и слики, УСБ-приклучоци 

кл. 16  налепници, печатени работи, 

фотографии, производи од хартија и 

картон (кои не се опфатени со другите 

класи), билети, брошури, летоци, печатени 

материјали, постери, материјал за настава 

и обука (освен апарати), пластични 

материјали за амбалажа, клишиња и 

производи за повез на книги кл. 17  

предмети од пластика (полупреработени) 

кл. 35  реклама и пропаганда, 

организирање изложби, промоции и модни 

ревии, маркетинг, односи со јавноста, 

промовирање на продажба за трети лица, 

екламирање, телевизиско рекламирање, 

претставување на производите, 

продукција на програми за телевизиска 

продажба, рекламирање преку радио, 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи), лепење плакати, обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги, објавување рекламни 

текстови кл. 41  забава, известување за 

забави, организирање и водење концерти, 

продавање билети [забава] разонода, 

услуги на резервирање на билети за 

концерти, електронско издаваштво, забави 

(планирање забави), известување за 

забави, известување за рекреација, 

изнајмување аудио опрема, изнајмување 

звучни записи, обезбедување услуги за 

караоке, продукција на шоу програми, 

продукција на музика, продукција на радио 

и телевизиски програми, резервирање 

места за шоу програми,снимање 

видеоленти, агенција за резервација на 

билети, услуги на агенција за резервација 

на билети  

 

(111)  31359  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2019/1176 (220)  25/10/2019 

(181)  25/10/2029 

(450)  31/01/2023 

(732)  3M Company 3M Center, 2501 

Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, 

US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

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

1000, Скопје 

(540)  

 

MICROPORE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лепливи ленти за медицинска 

употреба  

 

(111)  31354  (151)  17/01/2023 

(210)  TM  2021/572 (220)  31/05/2021 

(181)  31/05/2031 

(450)  31/01/2023 
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(732)  Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи кл. 35  рекламирање 

(огласување), телевизиско рекламирање, 

рекламирање преку интернет и сите 

останати видови рекламирање, он-лајн 

продажба, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, ширење рекламни огласи, 

претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки кл. 43  достава на 

храна и пијалаци, услуги на посредување, 

услуги за обезбедување храна и пијалаци, 

услуги на достава на храна и пијалаци за 

непосредна потрошувачка, храна и 

пијалаци за носење, кетернинг услуги, 

кетеринг за храна и пијалаци  

 

(111)  31353  (151)  17/01/2023 

(210)  TM  2021/573 (220)  31/05/2021 

(181)  31/05/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 
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канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(111)  31352  (151)  17/01/2023 

(210)  TM  2021/609 (220)  03/06/2021 

(181)  03/06/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

kliknijadi.mk 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, комири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(111)  31351  (151)  17/01/2023 

(210)  TM  2021/632 (220)  08/06/2021 

(181)  08/06/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

кликнијади.мк 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 
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сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(111)  31350  (151)  10/01/2023 

(210)  TM  2021/1071 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Станчевска Кумева Лидија and 

Николовски Дејан ул. Народен фронт 

бр. 7-18, 1000, Скопје, MK and ул. Мице 

Козар бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(740)  Станчевска Кумева Лидија ул. 

Народен фронт бр. 7-18, Скопје 

(540)  

 

NET PRESS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски изданија што можат да 

се симнат од интернет  

кл. 16  печатени публикации  

кл. 35  комерцијално информативни 

агенции  

 

(111)  31357  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2021/1122 (220)  29/10/2021 

(181)  29/10/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Друштво за промет и услуги АДЕ 

КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ул. Стојна 

Стевкова бр. 149, 1000, Скопје, MK 

(740)  Лидија Ристовски, адвокат бул. Гоце 

Делчев бр.7 ДТЦ Мавровка ламела Ц4/8, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  крем-путер; овошни желеа  

кл. 30  бисквити; бонбони; вафли; земички; 

колач; карамели [бонбони]; чоколадо; 

фондани [слаткарски производи]; чајни 

колачиња; слатки; пралини; крекери; 

чоколаден мус; плочки од житарки  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; 

безалкохолни овошни пијалаци  

 

(111)  31356  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2021/1124 (220)  29/10/2021 

(181)  29/10/2031 

(450)  31/01/2023 

(732)  Трговско друштво за внатрешен и 

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)  

 

(591)  сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  витамински производи  

 

(111)  31355  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2022/150 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  31/01/2023 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ISOSKIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31358  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2022/152 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/01/2023 

(300)  97008609  02/09/2021  US 

(732)  Massey Ferguson Corp. 4205 River 

Green Parkway, Duluth, GA 30096, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  комбајн жетвари; земјоделски 

машини што се влечат со трактор, имено 

жетвари, косилки, железни брани, плугови, 

сејалки, семенски дупчалки, машини за 

балирање на сено, култиватори, вршачи, 

жетвари, комбајни и гребла за сено; 

земјоделски машини за садење семиња, 

имено сејалки; земјоделска машина за 

садење; земјоделски машини, имено 

алирачи за сено; земјоделски лифтови; 

балари за земјоделска употреба; балирачи 

за сено; земјоделски машини за садење 

семиња; земјоделски машини, имено 

жетвари, косилки, железни брани, плугови, 

сејалки, семенски дупчалки, машини за 

балирање на сено, култиватори, вршачи, 

жетвари, комбајни и гребла за сено.  

кл. 12  трактори; трактори за земјоделски 

цели  

 

(111)  31361  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2022/276 (220)  17/03/2022 

(181)  17/03/2032 

(450)  31/01/2023 

(732)  TIUMSUN RUBBER TIRE 

(WEIHAl)CO., LTD. No.l, Tengsen Road, 

Weihai Economic and Technological 

Development Zone, Shandong Province, 

CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  зелена, жолта, виолетова, бела, 

светло кафена, сива 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; пневматски 

гуми; гуми за возила; гуми за мотори; гуми 

за велосипеди; шарки на вулканизирани 

гуми; внатрешни гуми за велосипеди; 

возила (амортизери за возила); калници; 

амортизери за автомобили  

 

(111)  31360  (151)  20/01/2023 

(210)  TM  2022/278 (220)  21/03/2022 

(181)  21/03/2032 

(450)  31/01/2023 

(732)  Blueprint Medicines Corporation 45 

Sidney Street, 02139 Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

AYVAKYT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на рак и мастоцитоза  
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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) 

5 31355 

5 31356 

5 31359 

5 31360 

7 31358 

8 31349 

9 31349 

9 31350 

12 31358 

12 31361 

16 31349 

16 31350 

17 31349 

29 31351 

29 31352 

29 31353 

29 31354 

29 31357 

30 31351 

30 31352 

30 31353 

30 31354 

30 31357 

32 31357 

35 31349 

35 31350 

35 31351 

35 31352 

35 31353 

35 31354 

41 31349 

43 31351 

43 31352 

43 31353 

43 31354 
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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) 

3M Company 31359 MK/T/2019/1176 

Blueprint Medicines Corporation 31360 MK/T/2022/0278 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31355 MK/T/2022/0150 

Massey Ferguson Corp. 31358 MK/T/2022/0152 

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAl)CO., LTD. 31361 MK/T/2022/0276 

Друштво за промет и услуги АДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 31357 MK/T/2021/1122 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје 31354 MK/T/2021/0572 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје 31353 MK/T/2021/0573 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје 31352 MK/T/2021/0609 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје 31351 MK/T/2021/0632 

Николовски Дејан 31350 MK/T/2021/1071 

Сотир Сотировски 31349 MK/T/2019/0897 

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 31356 MK/T/2021/1124 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 1663 

(732) Mondelez Europe GmbH Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, CH 

 

(111) 3324 

(732) Lactalis Heritage Dairy, Inc. a Delaware corporation 540 West Madison Street, Suite 

300, Chicago, IL 60661, US 

 

(111) 9333 

(732) Mondelez Europe GmbH Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, CH 

 

(111) 8907 

(732) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 9838 

(732) UPJOHN US 2 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 11388 

(732) UPJOHN US 2 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 16257 

(732) Благоја Бањански ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 16258 

(732) Благоја Бањански ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 13667 

(732) UPJOHN US 2 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 19678 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18673 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18672 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18667 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 
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(111) 18668 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18669 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18310 

(732) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 20954 

(732) Pathway IP II GmbH Dammstrasse 19, 6300 Zug, CH 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 4963 

(732) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP 

 

(111) 4201 

(732) GGB U.S. Holdco LLC.700 Mid Atlantic Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US 

 

(111) 3468 

(732) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP 

 

(111) 3469 

(732) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP 

 

(111) 1383 

(732) PETROL d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, 1527, Ljubljana, SI 

 

(111) 1384 

(732) PETROL d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, 1527, Ljubljana, SI 

 

(111) 6461 

(732) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP 

 

(111) 10070 

(732) Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и безалкохони 

пијалоци ГРОЗД Струмица ул.Цветан Димов  ББ - Стадион , 2400 Струмица, 2400, 

Струмица, MK 
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(111) 11855 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11861 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11851 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11850 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11842 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11849 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 12517 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11841 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 12776 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11848 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11847 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 19588 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11845 

(732) АДИНГ АД СКОПЈЕ ул. “Новоселски пат” бр.11 (1049) Скопје, Скопје, Скопје, MK 

 

(111) 11843 

(732) АДИНГ АД Скопје ул. Новоселски пат бр. 11 (1409) Скопје – Ѓорче Петров, Скопје, 

MK 
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(111) 11938 

(732) KEDRION S.P.A.  LOCALITA' AI CONTI , 55051 CASTEL VECCHIO PASCOLI-BARGA- 

LUCCA, IT 

 

(111) 11450 

(732) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Avenida Tercera entre 78 y 80, Centro de Negocios 

Miramar, Edificio Habana, 3er. Piso, Playa, La Habana, CU 

 

(111) 19678 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18673 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18672 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18667 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18668 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18669 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 18310 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 19804 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 19805 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 19806 

(732) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

 

(111) 20954 

(732) Pathway IP Sarl 26 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LU 

 

(111) 20945 
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(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Bűyűkdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye ISTANBUL, TR 

 

(111) 21027 

(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 1 F., No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 

112, TW 

 

(111) 24093 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ ДОО Скопје 

ул.ЗИГМУНД ФРОЈД Бр.41 - Карпош, 1000, Скопје, MK 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

 

(111) 20757 

(732) Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ 

увоз-извоз с.Колешино Ново Село Населено место без уличен систем бр. 6 Колешино, 

Ново Село, MK 

 

(111) 26089 

(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / RIPËRTËRITJA LICENCËS 

 

(111) 22286   MK/T/ 2013/526      
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 641   (186) 29/12/2033 

(111) 640   (186) 29/12/2033 

(111) 507   (186) 15/09/2033 

(111) 3998   (186) 06/02/2033 

(111) 3999   (186) 06/02/2033 

(111) 4261   (186) 10/02/2033 

(111) 4336   (186) 25/06/2033 

(111) 4345   (186) 20/08/2033 

(111) 1702   (186) 20/08/2033 

(111) 1712   (186) 20/08/2033 

(111) 1324   (186) 25/01/2033 

(111) 1383   (186) 18/01/2033 

(111) 1384   (186) 19/02/2033 

(111) 1346   (186) 20/12/2033 

(111) 3223   (186) 15/09/2033 

(111) 11752   (186) 29/10/2032 

(111) 11855   (186) 22/11/2032 

(111) 11861   (186) 22/11/2032 

(111) 11850   (186) 22/11/2032 

(111) 11842   (186) 22/11/2032 

(111) 12517   (186) 22/11/2032 

(111) 11841   (186) 22/11/2032 

(111) 12776   (186) 22/11/2032 

(111) 11848   (186) 22/11/2032 

(111) 11847   (186) 22/11/2032 

(111) 19588   (186) 22/11/2032 

(111) 11845   (186) 22/11/2032 

(111) 12113   (186) 09/12/2032 

(111) 11764   (186) 14/01/2033 

(111) 11540   (186) 07/02/2033 

(111) 12099   (186) 18/02/2033 

(111) 11678   (186) 18/02/2033 

(111) 11938   (186) 07/03/2033 
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(111) 20528   (186) 12/03/2033 

(111) 12114   (186) 18/03/2033 

(111) 11434   (186) 16/04/2033 

(111) 11670   (186) 24/04/2033 

(111) 11566   (186) 24/04/2033 

(111) 11565   (186) 24/04/2033 

(111) 12414   (186) 16/07/2033 

(111) 16042   (186) 17/12/2033 

(111) 22617   (186) 14/08/2032 

(111) 21245   (186) 08/10/2032 

(111) 21233   (186) 16/10/2032 

(111) 21234   (186) 16/10/2032 

(111) 22571   (186) 09/11/2032 

(111) 20954   (186) 22/11/2032 

(111) 20945   (186) 23/11/2032 

(111) 23720   (186) 22/11/2032 

(111) 21207   (186) 26/11/2032 

(111) 23254   (186) 27/11/2032 

(111) 20911   (186) 30/11/2032 

(111) 20912   (186) 30/11/2032 

(111) 20913   (186) 30/11/2032 

(111) 20914   (186) 30/11/2032 

(111) 20915   (186) 30/11/2032 

(111) 20916   (186) 30/11/2032 

(111) 20917   (186) 05/12/2032 

(111) 20918   (186) 05/12/2032 

(111) 20949   (186) 21/12/2032 

(111) 20994   (186) 03/01/2033 

(111) 21034   (186) 08/01/2033 

(111) 21035   (186) 08/01/2033 

(111) 20992   (186) 16/01/2033 

(111) 21024   (186) 18/01/2033 

(111) 21002   (186) 21/01/2033 

(111) 21027   (186) 22/01/2033 

(111) 21008   (186) 05/02/2033 

(111) 21292   (186) 25/02/2033 
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(111) 22295   (186) 03/06/2033 

(111) 22286   (186) 03/06/2033 

(111) 22732   (186) 16/07/2033 

(111) 22778   (186) 26/07/2033 

(111) 22181   (186) 04/10/2033 

(111) 22177   (186) 09/10/2033 

 

 

 

 

 



205 

(111) 31346 
Датата на регистрирање на трговската 
марка треба да биде: 
(151) 12/01/2023 
 
(111) 31347 
Датата на регистрирање на трговската 
марка треба да биде: 
(151) 12/01/2023 
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