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Патенти / Patentat

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

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

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

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

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) H 01M 4/00, H 01M 10/00
(11) 12458

(13) А

(21) 2021/644

(22) 12/08/2021
Важен продукт на хемискиот процес е
гасовитиот водород кој се складира во
резервоарот (10). Исто така, помал дел од
водородот се апсорбира и во талогот (2), кој
најчесто е метален хидрид.

(45) 30/10/2022
(73) Јаќовски Владимир ул.Кеј 13
Ноември,бр20/7,Скопје, MK
(54) ВОДОРОДНА БАТЕРИЈА
(57)
Водороднa батеријa е систем кој служи за
генерирaње нa електрична енергија, но и за
генерирање и складирање на гасовито
гориво, во облик на водород.

Практични особености на водородната
батерија се:
-ниска цена на чинење на добиената
електрична енергија и водородот,

Овој систем се состои од хемиски реактор
(1), електролит (3) и шупливи метални
електроди (4) и (5). Како електролит се
користи течен раствор од неоргански и
органски супстанци.

-долго време на траење на батеријата, со
можност на замена на електродата што
најбрзо се троши,

Електричната струјз што тече низ
електродите, електролитот и проводниците,
може да се користи како независен извор на
електричнз енергија, но и за регулирање на
хемиските процеси што се одвивазт во
хемискиот реактор.

-можност за едноствна индивидуална
примена на предложената батеријз, т. е.
водородната батерија претставува независен
извор нз енергија дури и кога не можат да се
користат посложени системи за дистрибуција
на водородот.
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Системот во кој се одвива опишаниот процес
се состои од хемиски реактор (1),
електеролит (2), метални електроди (4) и (5),
кои се поврзани во електрично коло. Како
електролит се користи течна смеша на
неоргански и органски супстанци (меѓу кои и
отпадна биомаса).

(51) H 01M 14/00
(11) 12467
(21) 2021/645

(13) А
(22) 12/08/2021

(45) 30/10/2022
(73) Јаќовски Владимир ул.Кеј 13
Ноември,бр20/7,Скопје, MK
(54) ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КАКО

Овој пронајдок овозможува претварање на
хемиската енергија во електрична енергија,
која може да се искористи не само како
активатор и регулатор на самиот процес, но
и како независен извор на електрична
енергија.

АКТИВАТОР НА ХЕМИСКИТЕ ПРОЦЕСИ
(57)
Опишаниот пронајдок - Електрична енергија
како активатор на хемиските процеси,
претставува систем кој овозможува да се
генерира електрична енергија во текот на
одвивање на самиот хемиски процес,
Системот обезбедува висок степен на
претварање на хемиската енергија што се
ослободува во хемиската реакција во
електрична енергија, која понатаму може да
се користи за различни цели.

Исто така овој систем овозможува да се
искористат и сите продукти на хемискиот
процес во облик на тврда, течна или
гасовита фаза.
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ПРЕНОС / BARTJE
(11) 8433
(73) Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint-Georges 5, BE-4000 LiŁge,Belgium, BE
(11) 8433
(73) Estetra S.P.R.L. Rue Saint-Georges 5, BE-4000 LiŁge,Belgium, BE
(11) 8433
(73) Neuralis S.P.R.L. Rue Saint-Georges 5, BE-4000 LiŁge,Belgium, BE
(11) 10046
(73) AIC246 GmbH&Co.KG Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE
(11) 12047
(73) Varelotteriet A/S Rosbæksvej 5, 2100 København Ø, DK

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 4562
(73) FMC Agro Singapore Pte.Ltd 10 Marina Boulevard#40 - 01,Marina Bay Financial Centre,
018983 Singapore,Singapore, SG
(11) 7134
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 8212
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 8312
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 8171
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9610
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9518
7
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(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 10416
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9678
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9960
(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 11721
(73) Scholar Rock, Inc. 301 Binney Street, 3rd Floor Cambridge, MA 02142, US
(11) 11454
(73) Scholar Rock, Inc. 301 Binney Street, 3rd Floor Cambridge, MA 02142, US

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(11) 2696
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 6202
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 3539
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 3808
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11243
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 4452
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 4882
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 5438
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(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 5348
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 5639
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 5714
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 6307
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 6741
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 6751
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 7204
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 7134
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 7364
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 7737
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 8212
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 8406
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 8271
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 8312
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI

9

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 30/10/2022

(11) 8171
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 8651
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 8805
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 9610
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9518
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 10416
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 9678
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 10704
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 9960
(73) Metso Minerals Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI
(11) 10338
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 10671
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 10605
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11641
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11742
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
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(11) 11460
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11910
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11810
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11729
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11917
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11995
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 11996
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 12218
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 12292
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11)
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
(11) 12360
(73) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US
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ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1017
(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001,
US
(11) 983
(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY 301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001,
US
(11) 1824
(73) SCHERING CORPORATION 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 070330530, US
(11) 1953
(73) Novablend AG Neugasse 22 6300 Zug, CH
(11) 2059
(73) Vimar SpA 36063 Marostica (VI), IT
(11) 2403
(73) MSD ITALIA S.r.I. 151 Via Vitorchiano, 00189 Rome, IT
(11) 2217
(73) ARCH SAYERLACK COATINGS S.R.L. 40065 Pianoro (Bologno), IT
(11) 2149
(73) Amcor Flexibles Transpac Da Vincilaan 2 1930 Zaventem, BE
(11) 2108
(73) Pentafragas, Dimitrios 17 Elaionon Street, 190 09 Pikermi Attika, GR
(11) 2312
(73) Aurinia Pharmaceuticals Inc. 1203- 4464 Markham Street, Victoria, British Columbia V8Z
7X8,, CA
(11) 2588
(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, US
(11) 2503
(73) Acambis, Inc. 38 Sidney Street / Cambridge, MA 02139, US
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(11) 2840
(73) NORTON HEALTHCARE LIMITED Regent House 5-7 Broadhurst Gardens, Swiss
Cottage London NW6 3RZ, GB
(11) 2506
(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 2639
(73) RE. LE. VI. S.P.A. Via Postumia, 1 46040 RODIGO (MN), IT
(11) 3216
(73) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby, US
(11) 2823
(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(11) 3040
(73) APOGEPHA ARZNEIMITTEL GmbH
Kyffhauserstr.27 / D-01309 Dresden, DE
(11) 2972
(73) Aurinia Pharmaceuticals Inc.
1203- 4464 Markham Street, Victoria, British Columbia V8Z 7X8,, CA
(11) 3414
(73) H. LUNDBECK A/S 2500 Valby-Copenhagen, DK
(11) 3616
(73) Amgen Inc Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(11) 3531
(73) MSD ITALIA S.r.l. Via Vitorchiano 151, 00189 Rome, IT
(11) 3906
(73) EHA Spezialmaschinenbau GmbH 35239 Steffenberg, DE
(11) 4310
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799 , US
(11) 4828
(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош Бул. Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000
Скопје, MK and у.Орце Николов бр.190/3/8 Скопје, MK
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(11) 4814
(73) Ширкоски Живко ул.Борка Спиркоски 28 Прилеп, MK
(11) 4812
(73) УШЕВСКИ, Војо ул.Андреј Мазон бр.4 1000 Скопје, MK
(11) 4961
(73) Matrizyme Pharma Corporation 50 Viewmount Avenue Toronto, ON M6B 1T4, CA
(11) 4778
(73) Amgen Inc.; THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The
Government of the United States of America, represented by The Secretary , Department of
Health and Human Services National Institutes of Health Office of Technology Transfer
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799 , US; 201 West 7th Street, Austin,
Texas 78701, US and Suite 325, 6011 Executive Boulevard Rockville, MD 20852-3804, US
(11) 6862
(73) Nektar Therapeutics San Francisco, CA 94185, US
(11) 6931
(73) Dompé farmaceutici s.p.a. 20122 Milano, IT
(11) 8733
(73) Nektar Therapeutics San Francisco, CA 94158, US
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ФАРМАЦЕВТСКИ СМЕСИ КОИ ГО СОДРЖАТ

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/4545, A 61P 25/18
(11) 12456

(13) Т1

ИСТИОТ

(21) 2021/184

(22) 23/02/2021

(57) 1 Тетрахидратна форма на соединението
со формула (А)

(45) 30/10/2022
(30) EP20170305310 21/03/2017 EP
(96) 20/03/2018 EP18711350.1
(97) 17/02/2021 EP3601252
(73) Bioprojet 30 rue des Francs Bourgeois
75003 Paris, FR
(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(72) CAPET, Marc; SCHWARTZ, Jean-Charles
and LECOMTE, Jeanne-Marie
(54) ТЕТРАХИДРАТ НА ЛИГАНДОТ НЗ,
ПРОЦЕС ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И

(А):(3S)-4-{4-[3-(3-метилпиперидин1ил)пропокси]фенил}пиридин1-оксид,
дихидрохлорид.
има уште 9 патентни барања
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(51) A 61K 31/4178, A 61K 31/4184, A 61K

(54) АЗАСЕТРОН ЗА УПОТРЕБА ВО

31/46, A 61K 31/538, A 61K 45/06, A 61P 27/16,

ТРЕТМАН НА ГУБЕЊЕ НА СЛУХОТ

A 61P 43/00
(11) 12466

(13) Т1

(57) 1 Инхибитор на калцинеурин од
семејството сетрон за употреба во третманот

(21) 2021/617

(22) 03/08/2021

на сензоневрално губење на слухот кај субјект
кој има потреба од тоа, при што

(45) 30/10/2022
(30) EP15167992 18/05/2015 EP and
US201562163177P 18/05/2015 US

сензоневралното губење на слухот е
идиопатско сензоневрално губење на слухот,

(96) 18/05/2016 EP16725074.5

сензоневрално губење на слухот предизвикано

(97) 09/06/2021 EP3297628
(73) Sensorion 375 rue du Professeur Joseph

од бучава, сензоневрално губење на слухот
поврзано со возраста или ототоксичен лек -

Blayac 34080 Montpellier, FR
(74) Друштво за застапување од областа на

индуцирано сензоневрално губење на слухот, и
при што споменатиот инхибитор на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

калцинеурин е азасетрон или негова
фармацевтски прифатлива сол.

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

има уште 10 патентни барања

(72) DYHRFJELD-JOHNSEN, Jonas
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(51) C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 23/00, A

ТРЕТМАН НА СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ СО

61P 25/00, A 61P 25/02, A 61P 25/04, A 61P

NMDA

25/08, A 61P 25/18, A 61P 25/20, A 61P 25/28, A
61P 27/02, A 61P 27/16, A 61P 3/00, A 61P 3/10,

(57) 1 Соединение со формула (I):

A 61P 35/00, A 61P 9/10, A 61P 1/14, A 61P 1/04,
A 61P 1/00

Или негова фармацевтски прифатена сол, каде
што:

(11) 12468
(21) 2021/618

(13) Т1
(22) 03/08/2021

R1 е водород или C1-C6 алкил;
секој од R2 и R3 е независно водород, C1-C6

(45) 30/10/2022

алкил, или карбоциклил, или

(30) US201662359532P 07/07/2016 US
(96) 07/07/2017 EP17742595.6

R2 и R3, заедно со јаглеродниот атом на кој се
прикачени, формираат 3-8-член прстен;

(97) 12/05/2021 EP3481846
(73) Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street

R6 е отсутен или водород;
R11a е водород или C1-C6 алкил и R11b е -OH,

Cambridge, MA 02142, US
(74) Друштво за застапување од областа на

или C1-C6 алкил, или R11a и R11b се споени
заедно за да формираат оксо; и

индустриската сопственост ЖИВКО

----- претставува единечна или двојна врска,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје

при што кога едната ----- е двојна врска, другата
----- е единечна врска;

(72) LA, Daniel; GRIFFIN, Andrew; SALITURO,
Francesco, G.; ROBICHAUD, Albert, Jean;

и кога една од ----- е двојна врска, R6 е отсутен;
каде алкил и карбоциклил групи се опционално

MARTINEZ BOTELLA, Gabriel and HARRISON,
Boyd, L.
(54) 11-СУПСТИТУИРАНИ 24-

супституирани.
има уште 16 патентни барања

ХИДРОКСИСТЕРОЛИ ЗА УПОТРЕБА ВО
(54) CD73 ИНХИБИТОРИ

(51) C 07D 403/04, A 61K 31/513, A 61P 35/00
(11) 12459
(21) 2022/143

(13) Т1
(22) 09/03/2022

(57) 1 Соединение со формулата:

(45) 30/10/2022
(30) 201862636978P 01/03/2018 US and
201862775553P 05/12/2018 US
(96) 22/02/2019 EP19709335.4
(97) 16/02/2022 EP3759096
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate
Center Indianapolis, IN 46285, US

кадешто n е 0-3;
R1 е -H, -F, -гем-дифлуоро, -гем-диметил,

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

-C1-4 алкил, -CHF2, -CF2CH3 или -CH2CH2F; и

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WANG, Yan; ZHAO, Genshi; DALLY, Robert

R2 е избран од -H, -CH3, -F, -Cl, -CN, или OCH3;

Dean; GARCIA PAREDES, Maria Cristina; HEINZ,
Lawrence Joseph II; HOWELL, Jennifer Marie and
NJOROGE, Frank George

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 15 патентни барања

(51) C 09C 1/50

(11) 12460
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(21) 2022/186

(22) 29/03/2022

печка за саѓи (3) кој содржи зона на реакција

(45) 30/10/2022

(3б) и завршна зона (3в), со инјектирање вода

(30) 16176599 28/06/2016 EP and 17150513
06/01/2017 EP

во масло или биконтинуирана микроемулзија
(в) што содржи маслена суровина од саѓи и

(96) 28/06/2017 EP17734057.7
(97) 09/03/2022 EP3475367
(73) CARBONX IP 3 B.V. Rembrandt Tower,
35th Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam

наночестички од метален катализатор, во
зоната на реакција (3б) која е на температура

, NL

пожелно над 1100°C, пожелно до 3000°C,

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

попожелно до 2500°C, најпожелно до 2000°C, за
производство на мрежи со кристална структура

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

на јаглерод (д), пренесувајќи ги овие мрежи (д)
во завршна зона (3в) и гаснење или запирање

(72) VAN RAALTEN, Rutger Alexander David and
SORDI, Daniela
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА МРЕЖИ СО

на формирањето на мрежи со кристална
јаглеродна структура во завршната зона со

КРИСТАЛНА СТРУКТУРА НА ЈАГЛЕРОД

има уште 6 патентни барања

од над 600°C, пожелно над 700°C, попожелно
над 900°C, уште попожелно над 1000°C,

прскање со вода (г).

(57) 1 Постапка за производство на мрежи со
кристална структура на јаглерод во реакторна

(51) A 23L 33/135, A 61K 39/02, A 61K 35/74, A

(21) 2022/196

61P 19/02, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 37/00,
A 61P 43/00, A 61P 11/06, A 61P 1/00, A 61P

(45) 30/10/2022
(30) 20180171893 11/05/2018 EP;

17/06

20180178136 15/06/2018 EP; 20180010386

(11) 12461

(13) Т1

(22) 05/04/2022

25/06/2018 GB; 20180013460 17/08/2018 GB;
18
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20180017642 29/10/2018 GB; 20180020256

Parthena; ETTORRE, Anna; DINAN, Ted and

12/12/2018 GB and 20180020264 12/12/2018
GB
(96) 13/05/2019 EP19725068.1

CRYAN, John
(54) СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ
БАКТЕРИСКИ ВИДОВИ

(97) 16/03/2022 EP3743086
(73) 4D Pharma Research Limited

(57) 1 Состав којшто содржи бактериски вид од
генот Мегасфера, за употреба во лекување на

Life Sciences Innovation Building Cornhill
Road Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

болест за стимулирање на имуниот систем,
кадешто бактерискиот вид има 16s rRNA

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

генетска секвенца којашто е барем 97%

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MULDER, Imke Elisabeth; HOLT, Amy Beth;

идентична со SEQ ID NO:1.
има уште 15 патентни барања

AHMED, Suaad; YUILLE, Samantha; FOTIADOU,

(51) C 07D 413/10, C 07D 413/12, A 61K

(45) 30/10/2022

31/4245, A 61K 31/519, A 61K 31/277, A 61K

(30) 201662353350P 22/06/2016 US;

31/138, A 61K 31/436, A 61P 35/00
(11) 12462
(13) Т1

201662377497P 19/08/2016 US and
201762461546P 21/02/2017 US

(21) 2022/197

(96) 20/06/2017 EP17816081.8

(22) 06/04/2022
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(97) 16/03/2022 EP3474841
(73) Ellipses Pharma Ltd 10 Stratton Street
London, W1J 8LG , GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HATTERSLEY, Gary; SAEH, Jamal; YU,
Ziyang; MILLER, Chris and BIHANI, Teeru
(54) AR+ ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК
НА ГРАДИ
(57) 1 Соединение коешто е RAD140

негова фармацевтска прифатлива сол или
негов фармацевтски прифатлив растворувач за

(Соединение III):

употреба во постапка за лекување на AR+/ER+
рак на гради.
има уште 12 патентни барања

(51) C 07K 16/28
(11) 12463

(13) Т1

(97) 19/01/2022 EP3502138
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel,

(21) 2022/198

(22) 07/04/2022

CH

(45) 30/10/2022

(74) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 15 а13, 1000 Скопје

(30) 41356710 P 15/11/2010 US
(96) 14/11/2011 EP19154482.4
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(72) Heusser, Christoph; Rush, James and

аминокиселинска секвенца од СЕК ИД БР: 12,

Vincent, Karen
(54) ТИВКИ FC ВАРИЈАНТИ НА АНТИ-CD40
АНТИТЕЛА

за употреба во третманот на автоимуни

(57) 1 Изолирано антитело насочено против
таргет CD40 полипептид (СЕК ИД БР:28),

комбинација со имуносупресивни лекови или
антиинфламаторни лекови.

нарушувања и/или инфламаторни нарушувања,
каде што антителото се администрира во

назначено со тоа, што наведеното антитело
содржи тежок ланец на аминокиселинска
секвенца од СЕК ИД БР: 11 и лесен ланец на

има уште 4 патентни барања

(51) D 04B 1/08, D 04B 1/26, D 04B 1/18, D 04B

ЗА КРУЖНО ПЛЕТЕЊЕ, И ЦЕВЧЕСТ ДЕЛ

1/10
(11) 12464

ДОБИЕН СО ОВОЈ МЕТОД
(13) Т1

(57) 1 Метод за производство на цевчести

(21) 2022/199

(22) 06/04/2022

делови (1) со дел за прицврстување (2) на

(45) 30/10/2022
(30) 2014MI01568 11/09/2014 IT and

опачината наменет да биде насочен кон кожата
на корисникот, со помош на машина за кружно

2015UB02134 13/07/2015 IT
(96) 09/09/2015 EP15781586.1

плетење, кој се состои од машина за кружно
плетење на чорапи која има најмалку две

(97) 30/03/2022 EP3191634
(73) Calzificio Pinelli S.r.l. Via Germania 11

хранилки или влезови, од кои барем еден е во
можност да доведува само голо еластомерско

46042 Castel Goffredo, IT

предиво (3), уреди за бирање на игли со цел да

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

може да ги движи некои од иглите за да земаат
предиво од хранилките, додека другите игли се

(72) PINELLI, Enzo; PINELLI, Michele and
PINELLI, Luca
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЦЕВЧЕСТИ ДЕЛОВИ СО ДЕЛ ЗА

исклучени од земање предиво или
поставувањето на предиво во хранилките, се

ПРИЦВРСТУВАЊЕ СО ПОМОШ НА МАШИНА

за “вметнување” до позиција за “отпуштање”

случува за да се активираат иглите да земаат
предиво или хранилките за предиво во позиција
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или со цел да се придвижат иглите во позиција

плетиво барем со иглите кои се држеа во

“пропуштање” за нивно исклучување од земање

позиција “пропуштање” од првата хранилка,

на предиво или поставување на предивата во
хранилките, најмалку една игла од група на

најмалку една игла, која подигнала голо
еластомерско предиво (3) од првата хранилка,

последователни игли е активирана со цел да се
земе голо еластомерско предиво (3) во

е активирана да зема предиво или предива
поставени во најмалку една последователна

позиција “отпуштање” додека другите игли од
најмалку една група игли се задржани или се

хранилка во позиција за “вметнување” и каде
иглите или цилиндерот од иглите од машината

движат да се движат во позиција “пропуштање”

се составени од претходно определен број на

и со тоа да бидат исклучени од земање на голо
еластомерското предиво (3), и споменатите

групи на игли, секоја составена од претходно
определен број на последователни игли, кои се

игли од најмалку една група игли се активира со
едно последователно хранење со цел да се

избрани и активирани во хранилките или
магацините на машината во најмалку една

земе предивото или предивата поставени во
последователните хранилки и да формираат

група на игли.
има уште 6 патентни барања

(51) A 61K 31/4196, A 61K 47/20, A 61K 47/34, A

C/ Julián Camarillo 35 28037 Madrid , ES

61K 9/00, A 61K 9/10, A 61P 35/00
(11) 12465
(13) Т1

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(21) 2022/200

(72) GUTIERRO ADURIZ, Ibon and FRANCO
RODRÍGUEZ, Guillermo
(54) Инјектабилни композиции кои содржат
летрозол или анастрозол

(22) 07/04/2022
(45) 30/10/2022

(30) 201231271 03/08/2012 ES
(96) 29/07/2013 EP13742226.7

(57) 1 Композиција соодветна за формирање

(97) 26/01/2022 EP2879661
(73) Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

интрамускулен имплант in situ што содржи
22

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

биоразградлив термопластичен полимер на

имплант или in situ имплант во вид на гел при

полилактична киселина (PLA), DMSO и

контакт со воденеста течност или таа на

соединение на инхибитор на ароматаза кое е
летрозол или анастрозол, само или во

телото, со терапевтски вредности по in vivo
администрација од најмалку 100 nmol/mL за

комбинација, што се карактеризира со тоа што
соединението на инхибитор на ароматаза е во

повеќе од 60 дена, при што растворот што
содржи DMSO и PLA е 40-43 % од тежината на

суспензија во раствор што содржи DMSO и PLA
и претставува помеѓу 20-30 % од тежината на

100 % лактична PLA и 57-60 % од тежината на
DMSO.

вкупната композиција, каде што композицијата

има уште 11 патентни барања

може да се стврдне, да формира цврст in situ

(51) A 01K 67/027, G 01N 33/50, C 07K 14/725

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old

(11) 12471

(13) Т1

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059US

(21) 2022/401

(22) 26/07/2022

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(45) 30/10/2022
(30) 201462083653P 24/11/2014 US and
201562106999P 23/01/2015 US

(72) THURSTON, Gavin; LAI, Ka-Man Venus;
MURPHY, Andrew J.; OLSON, Kara L.; SMITH,

(96) 23/11/2015 EP20160251.3
(97) 11/05/2022 EP3689140

Eric and GUO, Dayong
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(54)

НЕ-ХУМАНИ ЖИВОТНИ КОИ

на ендоген CD3γ локус на глушец, секвенца на

ИЗРАЗУВААТ ХУМАНИЗИРАН CD3

нуклеинска киселина која кодира химеричен

КОМПЛЕКС
(57) 1 Генетски модифициран глушец кој

протеин CD3γ човек/глувче што содржи амино
киселинска секвенца наведена во SEQ ID

содржи
на ендоген CD3ε локус на глушец, секвенца на

NO:26,
каде што глувчето изразува на површината на

нуклеинска киселина која кодира химеричен
протеин CD3ε човек/глувче што содржи амино

неговите Т-клетки функционален хуманизиран
CD3 комплекс кој ги содржи химеричките

киселинска секвенца наведена во SEQ ID

човечко/глувче CD3ε, CD3δ и CD3γ протеини и

NO:24,
на ендоген CD3δ локус на глушец, секвенца на

каде што ендогените CD3ε, CD3δ и CD3γ локи
на глувчето се генетски модифицирани за да не

нуклеинска киселина која кодира химеричен
протеин CD3δ човек/глувче што содржи амино

изразуваат функционални екстрацелуларни
домени на ендогени CD3ε, CD3δ и CD3γ

киселинска секвенца наведена во SEQ ID
NO:25, и

протеини на глувци.
има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 31/245, A 61K 31/46, A 61K 47/02, A
61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 27/02

(30) 201462016502P 24/06/2014 US;
201462096433P 23/12/2014 US; 201514726139

(11) 12470
(21) 2022/402

(13) Т1
(22) 26/07/2022

29/05/2015 US and 201562151926P 23/04/2015
US

(45) 30/10/2022

(96) 23/06/2015 EP15811865.3
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(97) 01/06/2022 EP3160471
(73) Sydnexis, Inc. 445 Marine View Ave. Suite

(57) 1 Офталмолошки состав, кој содржи од

295 Del Mar, CA 92014, US

и деутерирана вода, на pD од 4,2 до 7,9, каде
што мускаринскиот антагонист е атропин или

0,001 wt% до 0,05 wt% мускарински антагонист

(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
Народен Фронт 21/4/5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(72) OSTROW, Gregory, I.; WIDDER, Kenneth, J.

атропин сулфат.

and BAKER, David, S.
(54) ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТАВИ ШТО

има уште 17 патентни барања

СОДРЖАТ МУСКАРИНСКИ АНТАГОНИСТ И
ДЕУТЕРИРАНА ВОДА

(51) C 07K 7/62, A 61K 38/12

(30) 20130009248 22/05/2013 GB and

(11) 12457

(13) Т1

20140004301 11/03/2014 GB

(21) 2022/403

(22) 28/07/2022

(96) 21/05/2014 EP14726731.4
(97) 29/06/2022 EP2999711

(45) 30/10/2022
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(73) Spero Therapeutics, Inc.

и полимиксин соединението е соединение со

675 Massachusetts Avenue, 14th Floor

формула (I):

Cambridge, MA 02139 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BROWN, Pamela; DAWSON, Michael;
SIMONOVIC, Mona; BOAKES, Steven and
DUPERCHY, Esther
(54) ПОЛИМИКСИН ДЕРИВАТИ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА
ЗАЕДНО СО РАЗЛИЧНИ АНТИТЕЛА
(57) 1 Полимиксин соединение за употреба во
постапка за лекување или профилакса, во

и негови фармацевтски прифатливи соли и
солвати,

комбинација со активен агенс или полимиксин
соединение и активен агенс за употреба во
постапка за лекување или профилакса, или

кадешто:
-X- е -C(O)-, -NHC(O)-, -OC(O)-, -CH2- или -SO2-

активен агенс за употреба во постапка за
лекување или профилакса во комбинација со

, така што кадешто -X- е -C(O)-; и
-R1 заедно со карбонил група и азот алфа за
јаглеродот кон којшто тие се сврзани е

полимиксин соединение, како што е за
употреба во постапка за лекување на микробна

фенилаланин, леуцин или валин остаток како
што е фенилаланин или леуцин остаток како

инфекција,
кадешто активниот агенс е избран од групата
составена од:

што е D-фенилаланин или D-леуцин;
-R2 заедно со карбонилната група и азот алфа

рифампицин, рифабутин, рифалазил,
рифапентин, и рифамиксин;

за јаглеродот кон којшто тие се сврзани е
луцин, треонин, изо-леуцин, фенилаланин,
валин или нор-валин остаток како што е леуцин

оксацилин, метицилин, ампицилин,
клоксацилин, карбеницилин, пиперацилин,

или треонин остаток како што е L-леуцин или Lтреонин;

трикарцилин, флуклоксацилин и нафцилин;
азитромицин, кларитромицин, еритромицин,
телитромицин, цетромицин и солитромицин;

-R3 заедно со карбонилната група и азот алфа
за јаглеродот кон којшто тие се сврзани, е

азтреонам и BAL30072;
меропенем, дорипенем, имипенем, ертапенем,

треонин или леуцин остаток како што е треонин
остаток како што е L-треонин;
-R4 е C1-6 алкил супституиран со една

биапенем, томопенем и панипенем;
тигециклин, омадациклин, еравациклин,

хидроксилна група или една амино група, како
што е -R4 заедно со карбонилната група и азот

доксициклин и миноциклин; ципрофлоксацин,
левофлоксацин, моксифлоксацин и
делафлоксацин;

алфа за јаглеродот кон којшто тие се сврзани, е
α,γ-диаминобутирична киселина (Dab), серин

фуцидинска киселина;
новобиоцин;

остаток, треонин остаток, лизин остаток,
орнитин остаток или α,β-диаминопропионска
киселина (Dap), како што е Dab, како што е L-

таикопланин, телаванцин, далбаванцин и
оритаванцин,

Dab;

и негови фармацевтски прифатливи соли и
солвати;

-A- е ковалентна врска или амино киселина како
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што е α-амино киселина;

и -R7 заедно со азотниот атом од C4-10

-R5 е G-L2-L1-,

хетероциклил; и кадешто арил група е присутна

- G е избран од:
C2-12 алкил,

во -R5 е независно опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти избрани од -

C5-12 арил,
C3-10 циклоалкил,

C1-10 алкил, како што е -C1-4 алкил, хало, -CN,
-NO2, -CF3, -NR10C(O)R10, -OCF3, -CON(R10)2,

- L1- е ковалентна врска, C1-12 алкилен или C212 хетероалкилен,

-COOR9, -OCOR10, -NR10COOR10, OCON(R10)2, -NR10CON(R10)2, -OR9, -SR9, -

- L2- е ковалентна врска или C4-10

NR10SO2R10, -SO2N(R10)2 и -SO2R10 кадешто

хетероциклилен,
со клаузула дека -L1- не е C1-12 алкилен кога -

секој -R9 е независно -C1-10 алкил, како што е C1-4 алкил и секој -R10 е независно -H или -C1-

G е C2-12 алкил, и G-L2-L1- е супституиран со:
(i) една, две или три хидроксил групи, или

10 алкил, како што е -C1-4 алкил;
и кадешто алкил, циклоалкил, или

(ii) една, две или три групи -NR6R7, или
(iii) една или две групи -NR6R7, и една, две или

хетероциклил група е присутна во -R5 е
независно опционално супституиран со еден

три хидроксил групи,

или повеќе супституенти избрани од -C1-10

со клаузула дека (i), (ii) и (iii) се опционално
супституенти кога -L1- е азот-којшто содржи C2-

алкил, како што е -C1-4 алкил, хало, -CN, -NO2,
-CF3, -C(O)R10, -NR10C(O)R10, -OCF3, -

12 хетероалкилен и/или -L2- е азот-којшто
содржи C4-10 хетероциклилен,

CON(R10)2, -COOR9, -OCOR10, -NR10COOR10,
-OCON(R10)2, -NR10CON(R10)2, -OR9, -SR9, -

или -R5 е D-L1-, кадешто -D е C4-10
хетероциклил и -L1- е дефинирано погоре и O-

NR10SO2R10, -SO2N(R10)2 и -SO2R10 кадешто
секој -R9 е независно -C1-10 алкил, како што е

L1- е супституиран со:

-C1-4 алкил и секој -R10 е независно -H или -

(i) една, две или три хидроксил групи, или
(ii) една, две или три групи -NR6R7, или

C1-10 алкил, како што е -C1-4 алкил, со
исклучок на алкил којшто не е супституиран со

(iii) една или две групи -NR6R7, и една, две или
три хидроксил групи,

алкил;
-R8 е метил или водород како што е метил;

со клаузула дека (i), (ii) и (iii) се опционално
супституенти кога -L1- е азот-којшто содржи C2-

со клаузула дека кога соединение со формула
(I) не е соединение кадешто -X- и -R5 заедно се

12 хетероалкилен и/или -D е азот-којшто

L-α-амино киселина како што е Lys, Arg, Dap,

содржи C4-10 хетероциклил,
секој -R6 е независно водород или C1-4 алкил;

Ser, Phe, Trp, Leu, Ala, α,γ-диаминобутирична
киселина (Dab) или α,β-диаминопропионска

секој -R7 е независно водород или C1-4 алкил;
или -NR6R7 е гванидин група; или

киселина (Dap), опционално заедно со Dgp и
Abu.

кога -G е C3-10 циклоалкил или C5-12 арил, -R6

има уште 14 патентни барања
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(51) A 01N 59/16, A 01N 59/20, A 61K 33/02, A

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

61K 33/30, A 61K 33/34, A 61P 31/02
(11) 12469
(13) Т1

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(72) HALL, Tony, John
(54) ACID-SOLUBILIZED COPPER-ZINCAMMONIUM COMPLEXES, COMPOSITIONS,

(21) 2022/404

(22) 28/07/2022
(45) 30/10/2022

(30) 201314106676 13/12/2013 US
(96) 12/12/2014 EP14869541.4

PREPARATIONS, METHODS, AND USES

(97) 29/06/2022 EP3079476
(73) VM Agritech Limited
5 Burns Close, Long Crendon Aylesbury,

воден раствор кој содржи хидриран бакар

Buckinghamshire HP18 9BX, GB

основна амониумова сол додадена во
растворот за да се генерира нерастворлив

(57) 1 Антимикробен состав кој содржи:
сулфат; и еквимоларна количина на цинкова
сол во растворот;

28

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

комплекс бакар-цинк-амонијак; и

раствори комплексот бакар-цинк-амонијак и да

најмалку една киселина растворлива во вода

се контролира pH на така формираниот

избрана од групата која се состои од сулфурни,
хлороводородни, фосфорични и фосфорни

проѕирно син раствор.
има уште 9 патентни барања

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

(51)

(51) основен / bazë

8A61P25/28

8C07J9/00

8A61P27/16
8A61P35/00

(11)

(13)

8A61P31/02

8A61K33/02

12469

T1

12468

T1

8C09C1/50

8C09C1/50

12460

T1

8C07J9/00

12468

T1

8A61K31/4196

8A61K9/00

12465

T1

8C07J9/00

12468

T1

8A61K47/20

8A61K9/00

12465

T1

8A01N59/16

8A61K33/02

12469

T1

8A61K47/34

8A61K9/00

12465

T1

8A01N59/20

8A61K33/02

12469

T1

8A61K31/46

8A61K31/538

12466

T1

8A61K31/513

8C07D403/04

12459

T1

8A61K31/538

8A61K31/538

12466

T1

8A61P11/06

8A61K35/74

12461

T1

8A61P43/00

8A61K31/538

12466

T1

8A61K31/277

8A61K31/277

12462

T1

8A61K38/12

8C07K7/62

12457

T1

8A61K31/4245

8A61K31/277

12462

T1

8A61P1/00

8C07J9/00

12468

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

12463

T1

8A61P1/14

8C07J9/00

12468

T1

8C07K7/62

8C07K7/62

12457

T1

8A61P27/02

8C07J9/00

12468

T1

8A61K31/575

8C07J9/00

12468

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

12471

T1

8A61K33/02

8A61K33/02

12469

T1

8G01N33/50

8A01K67/027

12471

T1

8A61K33/34

8A61K33/02

12469

T1

8A61P35/00

8C07D403/04

12459

T1

8A23L33/135

8A61K35/74

12461

T1

8A61K39/02

8A61K35/74

12461

T1

8A61P19/02

8A61K35/74

12461

T1

8A61P17/06

8A61K35/74

12461

T1

8A61P35/00

8A61K35/74

12461

T1

8A61P35/00

8A61K31/277

12462

T1

8C07D413/12

8A61K31/277

12462

T1

8C07D413/10

8A61K31/277

12462

T1

8D04B1/18

8D04B1/10

12464

T1

8D04B1/26

8D04B1/10

12464

T1

8A61P35/00

8A61K9/00

12465

T1

8A61K45/06

8A61K31/538

12466

T1

8A61K31/4178

8A61K31/538

12466

T1

8A61P25/02

8C07J9/00

12468

T1

8A61P25/00

8C07J9/00

12468

T1

8A61P25/04

8C07J9/00

12468

T1

8A61K9/00

8A61K31/46

12470

T1

8A61P3/00

8C07J9/00

12468

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

12461

T1

8A61P9/10

8C07J9/00

12468

T1

8A61P37/00

8A61K35/74

12461

T1

8A61P1/00

8A61K35/74

12461

T1

8A61P25/18

8C07D401/12

12456

T1

8A61K31/519

8A61K31/277

12462

T1

8A61P23/00

8C07J9/00

12468

T1

8A61K31/4545

8C07D401/12

12456

T1

8A61P25/18

8C07J9/00

12468

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

12465

T1

8A61K33/30

8A61K33/02

12469

T1

8A61K9/10

8A61K9/00

12465

T1
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8A61K31/4184

8A61K31/538

12466

T1

8A61P3/10

8C07J9/00

12468

T1

8A61P1/04

8C07J9/00

12468

T1

8C07J9/00

8C07J9/00

12468

T1

8A61P25/08

8C07J9/00

12468

T1

8A61K31/245

8A61K31/46

12470

T1

8A61K47/02

8A61K31/46

12470

T1

8A61K31/46

8A61K31/46

12470

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

12459

T1

8A61K9/08

8A61K31/46

12470

T1

8A61P3/10

8A61K35/74

12461

T1

8A61P27/02

8A61K31/46

12470

T1

8A61P43/00

8A61K35/74

12461

T1

8C07K14/725

8A01K67/027

12471

T1

8C07D401/12

8C07D401/12

12456

T1

8A61K31/138

8A61K31/277

12462

T1

8D04B1/08

8D04B1/10

12464

T1

8A61K31/436

8A61K31/277

12462

T1

8D04B1/10

8D04B1/10

12464

T1

8A61P27/16

8A61K31/538

12466

T1

8A61P25/20

8C07J9/00

12468

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)

4D Pharma Research Limited

A 61P 43/00

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 37/00

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 3/10

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 19/02

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 1/00

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 11/06

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 23L 33/135

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 39/02

MK/P/2022/0196

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 17/06

MK/P/2022/0196

T1

Bioprojet

C 07D 401/12

MK/P/2021/0184

T1

Bioprojet

A 61P 25/18

MK/P/2021/0184

T1

Bioprojet

A 61K 31/4545

MK/P/2021/0184

T1

CARBONX IP 3 B.V.

C 09C 1/50

MK/P/2022/0186

T1

Calzificio Pinelli S.r.l.

D 04B 1/08

MK/P/2022/0199

T1

Calzificio Pinelli S.r.l.

D 04B 1/10

MK/P/2022/0199

T1

Calzificio Pinelli S.r.l.

D 04B 1/18

MK/P/2022/0199

T1

Calzificio Pinelli S.r.l.

D 04B 1/26

MK/P/2022/0199

T1
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Eli Lilly and Company

A 61K 31/513

MK/P/2022/0143

T1

Eli Lilly and Company

C 07D 403/04

MK/P/2022/0143

T1

Eli Lilly and Company

A 61P 35/00

MK/P/2022/0143

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61K 31/519

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61P 35/00

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

C 07D 413/10

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

C 07D 413/12

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61K 31/277

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61K 31/138

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61K 31/436

MK/P/2022/0197

T1

Ellipses Pharma Ltd

A 61K 31/4245

MK/P/2022/0197

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61K 9/10

MK/P/2022/0200

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0200

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61K 9/00

MK/P/2022/0200

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61K 47/34

MK/P/2022/0200

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61K 31/4196

MK/P/2022/0200

T1

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

A 61K 47/20

MK/P/2022/0200

T1

Novartis AG

C 07K 16/28

MK/P/2022/0198

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2022/0401

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 14/725

MK/P/2022/0401

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

G 01N 33/50

MK/P/2022/0401

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61K 31/575

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 1/00

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 1/04

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 1/14

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 23/00

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/02

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/04

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/08

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/18

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/20

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 27/02

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 27/16

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 3/00

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 3/10

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 9/10

MK/P/2021/0618

T1

Sage Therapeutics, Inc.

C 07J 9/00

MK/P/2021/0618

T1

Sensorion

A 61K 31/4184

MK/P/2021/0617

T1
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Sensorion

A 61K 31/4178

MK/P/2021/0617

T1

Sensorion

A 61K 31/538

MK/P/2021/0617

T1

Sensorion

A 61K 45/06

MK/P/2021/0617

T1

Sensorion

A 61P 43/00

MK/P/2021/0617

T1

Sensorion

A 61P 27/16

MK/P/2021/0617

T1

Sensorion

A 61K 31/46

MK/P/2021/0617

T1

Spero Therapeutics, Inc.

A 61K 38/12

MK/P/2022/0403

T1

Spero Therapeutics, Inc.

C 07K 7/62

MK/P/2022/0403

T1

Sydnexis, Inc.

A 61P 27/02

MK/P/2022/0402

T1

Sydnexis, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2022/0402

T1

Sydnexis, Inc.

A 61K 47/02

MK/P/2022/0402

T1

Sydnexis, Inc.

A 61K 31/46

MK/P/2022/0402

T1

Sydnexis, Inc.

A 61K 31/245

MK/P/2022/0402

T1

Sydnexis, Inc.

A 61K 9/08

MK/P/2022/0402

T1

VM Agritech Limited

A 61K 33/34

MK/P/2022/0404

T1

VM Agritech Limited

A 61K 33/30

MK/P/2022/0404

T1

VM Agritech Limited

A 61K 33/02

MK/P/2022/0404

T1

VM Agritech Limited

A 01N 59/20

MK/P/2022/0404

T1

VM Agritech Limited

A 01N 59/16

MK/P/2022/0404

T1

VM Agritech Limited

A 61P 31/02

MK/P/2022/0404

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

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2021/605

(591) бела, сина, темно сина, црна

(220) 02/06/2021

(442) 30/10/2022
(731) Заштитно друштво за транспорт,
производство и угостителство АЛБИС

(531) 18.05.01;26.11.13;27.05.02

ДООЕЛ увоз-извоз с. Долна Бањица с.
Долна Бањица, MK

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(540)

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(551) индивидуална
(510, 511)

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2021/1356

(591) црна, бела, жолта
(531) 02.03.04;25.01.19;25.03.03;27.05.13

(220) 29/12/2021

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги ДИЕМ-ГП ДОО с. Негорци,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

Гевгелија, MK
(740) Димитар Атанасов ул. Варшавска бр.

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;

4/2-6, Карпош, Скопје
(540)

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз (замрзната
вода)
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

(591) златна, темо кафена
(531) 24.17.25;26.11.08;27.05.09

(210) TM 2021/912

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 07/09/2021

(442) 30/10/2022
(731) Здружение за подобро

кл. 29 ајвар

воздухопловство – АВИКОН ул. Ѓорче
Петров 27, Скопје, MK

(210) TM 2022/28

(220) 18/01/2022

(442) 30/10/2022
(731) Иван Јосимовски ул. Хо-Ши-Мин

(540)

бр. 345 б, 1000, Скопје, MK
(540)
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(591) црвена, жолта, сина

културни и образовни цели), пишување

(531) 25.01.19;27.05.02;27.07.02

текстови што не се рекламни,

(551) индивидуална
(510, 511)

преведување, публикации и дистрибуција
на печатени медиуми и снимки, разонода,

кл. 35 објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, рекламна

текстови (пишување текстови) што не
рекламни текстови, продавање на билети,

документација (уредување на рекламна
документација), ширење рекламен

услуги на репортери, фотографија,
фотографски репортажи, шоу програми,

материјал / трактати, проспекти, печатени

организирање шоу програми (импресарио

примероци/
кл. 38 електронска пошта, комуникации по

услуги), прикажување филмови,
продукција на радио и телевизиски

пат на сметачки терминали, сметач
(пренос на пораки и слики со сметач),

програми, продукција на шоу програми,
произвотство на филмови, радио и

телефонски врски, телефонски служби,
телеграфски служби, телекс служби,

телевизиски програми (продукција на
радио и телевизиски програми),

давање услуги за приклучување кон

синхронизација, титлување филмови,

глобални компјутерски мрежи (интернет
провајдер)

услуги на естрадни уметници (изведувачи)
кл. 42 тонски снимки (изнајмување на

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, обука, забава, спортски и

тонски снимки), креирање и одржување на
веб сајт за други, одржување (креирање)

културни активности, електронско
издаваштво, информации за образовни и

веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови (веб сајтови), дизајн

забавни настани, он-лајн публикување

(графички дизајн), електронско чување на

електронски книги и списанија,
обезбедување на електронски он-лајн

податоци

публикации што не можат да се
данлодираат, објавување текстови со

(210) TM 2022/116

(220) 09/02/2022

исклучок на рекламни текстови,
организирање избор на убавици,

(442) 30/10/2022
(731) Tymbark Bulgaria EOOD Village of
Kazachevo, 5548, Lovech region, BG

организирање и водење концерти, лотарии

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(организирање лотарии), организирање
саеми, организирање натпревари,

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

позирање на уметници како модели,
известување за забави, планирање

(540)

забави, организирање и водење на
работилници, организирање и водење
семинари, симпозиуми, спортски
натпревари, организирање изложби за
културни или образовни цели,
презентација на дела од
аудиовизуелнауметност или литература
пред јавноста за забавни или образовни
цели, изложби (организирање изложби за
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(591) нијанси на сина, нијанси на зелена,

обезбедување користење онлајн музика,

бела

која не може да се превземе

(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2022/282

(510, 511)
кл. 32 минерални и газирани води

(442) 30/10/2022
(731) EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

(220) 23/03/2022

ул.Аминта Трети бр.1, Скопје, MK
(210) TM 2022/118

(220) 09/02/2022

(540)

(442) 30/10/2022
(731) Tymbark Bulgaria EOOD Village of
Kazachevo, 5548, Lovech region, BG

(591) црвена, црна

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски програми и
софтвер
кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи; услуги на
банкарски заводи или институции
поврзани со нив, имено менувачници или
служби за надомест; услуги на кредитните

(591) нијанси на сина, нијанси на зелена,
бела
(531) 06.01.02;25.01.19

институции што не се банки, имено
кооперативни кредитни здруженија,
индивидуални финансиски претпријатија,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерални и газирани води

заемодавачи.; услуги на „инвестициска
доверба" на холдинг претпријатијата;

(210) TM 2022/159

услуги на трговските посредници со акции
и имот; услуги поврзани со монетарните

(220) 16/02/2022

(442) 30/10/2022
(731) ПОТИРОВ РИСТЕ ул. Перо Наков

работи што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со
издавањето патнички чекови и кредитни

бр. 106, 1000, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

писма
кл. 38 Телекомуникации

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

кл. 41 Обука; услуги на подучување луѓе
кл. 42 Научни и технолошки услуги и

(540)

КАЛДРМА

истражување и планирањето поврзано со

(551) индивидуална

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

(510, 511)
кл. 41 забава; продукција на музика;

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

услуги на компонирање на музика;
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за

нив; индустриски анализи и истражувачки

задоволување на потребите на

услуги; изработка и развој на комјутерски

поединците

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

(210) TM 2022/283

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

(220) 23/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) EOS Матрих ДООЕЛ Скопје
ул.Аминта Трети бр.1, Скопје, MK

поединците
(210) TM 2022/284

(540)

(220) 23/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) EOS Матрих ДООЕЛ Скопје
ул.Аминта Трети бр.1, Скопје, MK
(540)
(591) црвена
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски програми и

(591) црвена, црна
(531) 26.13.01;27.05.01;27.05.08

софтвер

(551) индивидуална

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи; услуги на

компјутери; компјутерски програми и
софтвер

банкарски заводи или институции
поврзани со нив, имено менувачници или

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг

служби за надомест; услуги на кредитните

услуги [поддршка на бизниси]

институции што не се банки, имено
кооперативни кредитни здруженија,

кл. 36 финансиски работи; услуги на
банкарски заводи или институции

индивидуални финансиски претпријатија,
заемодавачи.; услуги на „инвестициска

поврзани со нив, имено менувачници или
служби за надомест; услуги на кредитните

доверба" на холдинг претпријатијата;
услуги на трговските посредници со акции

институции што не се банки, имено
кооперативни кредитни здруженија,

и имот; услуги поврзани со монетарните

индивидуални финансиски претпријатија,

работи што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со

заемодавачи.; услуги на „инвестициска
доверба" на холдинг претпријатијата;

издавањето патнички чекови и кредитни
писма

услуги на трговските посредници со акции
и имот; услуги поврзани со монетарните

кл. 38 Телекомуникации
кл. 41 Обука; услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и

работи што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со

истражување и планирањето поврзано со

издавањето патнички чекови и кредитни
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писма

управување со деловни проекти за

кл. 38 телекомуникации

градежни проекти

кл. 41 обука; услуги на подучување луѓе

кл. 36 финансиско управување,
анализирање (финансиско анализирање),

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

советување во врска со финансии
кл. 41 академии [образование], образовни

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски

услуги, информирање за образование,
педагошки истражувања, професионално

хардвер и софтвер

насочување [совети во врска со

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

образованието и оспособувањето]
кл. 42 компјутерско програмирање,

задоволување на потребите на
поединците

изработка на компјутерски програми,
истражување и развој за други, одржување

(210) TM 2022/300

компјутерски програми, инсталирање
компјутерски програми, дигитализација на

(220) 25/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Melita & Partners SH.P.K Mati 1,
Rruga B. Residia 2 H-B, Nr. 6, Prishtine,

документи [скенирање]

KS

(210) TM 2022/301

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА, адвокат бул. Св.
Климент Охридски бр.63А/8, Центар-

(442) 30/10/2022
(731) АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.Александар Македонски бр.12, 1000,

Скопје, 1000, Скопје

Скопје, MK

(540)

(540)

(220) 25/03/2022

(591) портокалова, зелена, сина, жолта,
сива
(531) 26.02.01;26.07.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, нијанси на сина, жолта, нијанси
на розева, црна

кл. 35 агенции за увоз и извоз, агенции за
вработување, книговодство, изработка на

(531) 01.15.15;02.05.06;02.05.17;02.05.23
(551) индивидуална

изводи од сметки, советување за бизнис
работење и организација, советување за

(510, 511)

бизнис работење, советување за
организирање на работењето, раководење

кл. 3 козметички препарати; бебешки
марамчиња импрегнирани со средства за

(советодавни услуги за бизнис

чистење; лосиони за козметичка употреба;
козметички креми и лосиони; креми за

раководење), подготвување платни
списоци, деловно управување за

лице за козметичка употреба; креми за

независни вршители на услуги, услуги за
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раце; креми за кожа; креми за бебиња, не
за медицинска употреба; козметички

(210) TM 2022/303

препарати за нега на кожа; сапун; масло
за капење; бебешка пудра; козметика за

(442) 30/10/2022
(731) Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. ul.

деца; козметика и препарати за бањање,
не за медицинска употреба; парфимерија;

Nocznickiego 31 01-918 Warszawa, PL

етерични масла; стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба; производи

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

за отстранување шминка; масла за

(540)

(220) 29/03/2022

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

козметичка употреба; средства за чистење
на забите; паста за заби за деца;

NEVRAXIL
(551) индивидуална

ароматични есенцијални масла;
парфимерија за деца; пенливо средство за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

бебиња; препарати за капење; тоалетни
производи; млека за тело; пенливо

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

средство за капење; лосиони за бебиња;

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

шампони; лосиони за сончање; креми по
сончање; препарати за по сончање за

материјали за пломбирање заби и

козметичка употреба; детергенти;
производи за сончање [козметички

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

производи]; влажни марамчиња
импрегнирани со препарати за чистење;

штетници, фунгициди, хербициди

влажни марамчиња за козметичка

(210) TM 2022/304

употреба; лосиони за коса; лосиони за
тело

(220) 29/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) REMEDINA S.A. 23 Gounari & Areos

кл. 5 медицински креми; медицински
креми за кожа; медицински шампони;

Str, Kamatero, Attiki, 13451, GR
(740) БИНПРО дооел Скопје ул.Ленинова

медицински сапун; хранливи додатоци за
медицинска употреба; диететски

15a-13, 1000, Скопје
(540)

супстанции за медицинска употреба;

MEROVIA

додатоци во исхраната; диететски
додатоци за деца; храна за бебиња,

(551) индивидуална

фластери, пелени за бебиња
[непропустливи гаќички]; средства за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

дезинфекција
кл. 35 рекламирање;компјутерско

(210) TM 2022/306

(220) 29/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

рекламирање преку интернет;водење на
работење;управување со
работи;канцелариски
работи;обезбедување комерцијални
информации и советување на

bb, 26300, Vršac, RS

потрошувачите при изборот на производи
и услуги

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
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КУМАНОВО

(731) Intercontinental Great Brands LLC

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

100 Deforest Avenue, East Hanover New

(540)

Jersey 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа

ENANIDA

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2022/307

BELVITA ДОБРОТО
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЗАПОЧНУВА ТУКА

(220) 29/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS

(531) 24.17.08

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(554)
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 пекарски производи; производи од

(540)

печиво, препарати направени од житарки,
житарки за појадок, леб, двопек, слатки
или кисели бисквити, крекери, колачи,

ARTANIDA
(551) индивидуална

бисквити, наполитанки, торти, плочки од
житарки, вафли, торти, печива, ужинки кои

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2022/308

содржат чоколадо, трошки, тесто за
бисквити или печива, слаткарски
производи, мраз што се јаде, имено

(220) 29/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

производи од сладолед, десерти,
замрзнати печива и десерти, ладни печива

hemijska industrija Vršac Beogradski put

и десерти, сите горенаведени производи
не се посебно наменети за бебиња, деца и

bb, 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

новороденчиња

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(210) TM 2022/311

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(220) 30/03/2022

(551) индивидуална

(442) 30/10/2022
(300) 84473 05/10/2021 JM
(731) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow
Road, Menlo Park, California 94025, US

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 5 фармацевтски производи

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EYANIDA

(210) TM 2022/310

(220) 29/03/2022
(442) 30/10/2022
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Интернет и комуникациски
мрежи;компјутерски софтвер кој може да
се симнува за пронаоѓање содржини и
објавувачи на содржини, и за претплата на
содржини;софтвер кој може да се симнува
за креирање и управување со профили на
социјални медиуми и кориснички
сметки;интерактивна фото и видео
(531) 24.17.08

опрема, имено, киосци за сликање,

(551) индивидуална
(510, 511)

прикачување, уредување, печатење и
споделување дигитални слики и

кл. 9 софтвер кој може да се симнува во
вид на мобилна апликација;компјутерски

видеа;софтвер кој може да се симнува за
стриминг на мултимедијални забавни

хардвер;софтвер кој може да се симнува

содржини, аудио визуелни содржини,
видео содржини, и текст и податоци

за социјално вмрежување и креирање и
интеракција со онлајн заедници;софтвер

поврзани со нив;софтвер кој може да се

кој може да се симнува за креирање,
управување и пристап до групи во рамки

симнува за овозможување пренос на
слики, звук, аудио визуелни и видео

на виртуелни заедници;алатки за развој на
софтвер;софтвер кој може да се симнува

содржини и податоци;софтвер кој може да
се симнува за преправање фотографии,

за обезбедување развој, оценување,

слики и звук, видео, и аудио визуелни
содржини;софтвер кој може да се симнува

тестирање, и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносни

за користење при сликање и уредување

електронски комуникациски направи,
имено, мобилни телефони, смартфони,

фотографии и снимање и уредување
видеа;софтвер кој може да се симнува за

рачни компјутери и таблет
компјутери;софтвер кој може да се

обработка на слики, графички содржини,
звук, видео, и текст;софтвер кој може да

симнува за користење како апликациски

се симнува за собирање, управување,
организирање, синхронизација, и

програмски интерфејс (АПИ);софтвер кој
може да се симнува за организирање

складирање на податоци и

настани, пребарување настани,
закажување и управување со

информации;софтвер за е-трговија кој им
овозможува на корисниците да

настани;софтвер кој може да се симнува
за креирање, уредување, прикачување,

остваруваат електронски деловни
трансакции преку глобални компјутерски и

симнување, пристапување, гледање,

комуникациски мрежи;софтвер кој може да
се симнува и мобилен апликациски

објавување, прикажување, означување,
блогирање, стриминг, поврзување,

софтвер кој овозможува виртуелни

бележење, искажување чуства,
коментирање, интеракција, вградување, и

пазари;софтвер кој може да се симнува за
испраќање и примање електронски пораки,

споделување или поинакво обезбедување
на електронски медиумски содржини,

предупредувања, известувања и
потсетувања;софтвер кој може да се

слики, видео, звук, аудио визуелни

симнува за споделување
датотеки;софтвер за пораки кој може да се

содржини, податоци, и информации преку
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симнува;компјутерски софтвер за машини

визуелизација на содржини;софтвер,

за пребарување;софтвер кој може да се

фирмвер и хардвер за користење при

симнува за користење при креирање,
управување, мерење, и ширење реклами

следење и препознавање на слики, глас,
звук, движење, очи и

од други;рекламен сервер, имено,
компјутерски сервер за складирање

гестикулации;софтвер кој може да се
симнува за навигација во средини на

реклами и испорачување реклами до Веб
страници;софтвер кој може да се симнува

виртуелна реалност и зголемена
реалност;софтвер кој може да се симнува

за креирање, споделување, ширење и

за овозможување на корисниците да

објавување реклами;софтвер кој може да
се симнува за гео-локациски базирани

доживеат визуелизација, манипулација и
задлабоченост во виртуелна реалност и

реклами и промоција на производи и
услуги;софтвер кој може да се симнува кој

зголемена реалност;софтвер кој може да
се симнува за снимање, складирање,

овозможува индивидуалци, групи, фирми,
и брендови да креираат и одржуваат

пренесување, примање, прикажување и
анализирање податоци од компјутерски

онлајн присуство и да комуницираат со

хардвер кој може да се носи на

онлајн заедници за маркетиншки
цели;софтвер за виртуелна реалност кој

себе;софтвер кој може да се симнува за
користење при креирање и дизајнирање

може да се симнува;софтвер за зголемена
реалност кој може да се симнува;софтвер

виртуелна реалност и софтвер за
зголемена реалност;апликациски

за измешана реалност кој може да се
симнува;софтвер за виртуелна реалност

програмски интерфејс (АПИ) за
компјутерски софтвер за развој на

за интерактивна забава и игри со

искуства со виртуелна реалност и

виртуелна реалност;софтвер за зголемена
реалност за интерактивна забава и игри со

зголемена реалност;компјутерски хардвер
за игри со виртуелна

зголемена реалност;софтвер кој може да
се симнува за интегрирање на електронски

реалност;компјутерски хардвер за игри со
зголемена реалност;компјутерски хардвер

податоци со средини од реалниот живот за
целите на забава, образование, игри,

за игри со измешана
реалност;компјутерски хардвер за

комуницирање, и социјално

виртуелна реалност;компјутерски хардвер

вмрежување;софтвер кој може да се
симнува за користење при овозможување

за зголемена реалност;сензори за
следење на движење за технологија на

компјутери, конзоли за видео игри, рачни
конзоли за видео игри, таблет компјутери,

виртуелна реалност и зголемена
реалност;хардвер за виртуелна реалност,

мобилни направи, и мобилни телефони да
овозможуваат искуства на виртуелна

имено, сетови за на глава, очила, и
контролори за впуштање во искуства со

реалност и зголемена реалност;софтвер

виртуелна реалност и играње игри со

кој може да се симнува за работа,
конфигурирање, и управување на сетови

виртуелна реалност;хардвер за зголемена
реалност, имено, сетови за на глава,

за на глава и контролори за виртуелна
реалност;софтвер кој може да се симнува

очила, и контролори за впуштање во
искуства со зголемена реалност и играње

за препознавање на движења, следење
објекти, контрола на движење, и

игри со виртуелна реалност;компјутерски
направи кои може да се носат на себе
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сочинети главно од софтвер и екрани за

говор или јазик, софтвер за донесување

прикажување за поврзување со

одлуки, софтвер за преведување, софтвер

компјутери, таблет компјутери, мобилни
направи, и мобилни телефони со цел за

за препознавање на допир, софтвер за
разговорни прашања, софтвер за

обезбедување светски искуства со
виртуелна реалност и зголемена

претворање на природен говор во
машински извршливи команди, и софтвер

реалност;хардвер и софтвер за работа на
сензорни направи;електронски сензорни

за дигитални асистенти;софтвер за
виртуелни асистенти кој може да се

направи, камери, проектори, и микрофони

симнува кој може да извршува задачи или

за детекција, снимање и препознавање на
гестикулации, лица, и глас;хардвер и

услуги во име на корисник кој се активира
со внес од страна на корисникот,

софтвер за препознавање објекти,
гестикулации и команди од

информации за свесност за локација и
онлајн информации;софтвер кој може да

корисниците;софтвер за електронски игри
кој може да се симнува во вид на видео

се симнува за обезбедување кориснички
информации;софтвер кој може да се

игри, компјутерски игри, интерактивни

симнува за обезбедување електронски

мултимедијални игри, и игри со виртуелна,
зголемена и измешана

мапи;локациски свесен софтвер кој може
да се симнува за пребарување,

реалност;компјутерски софтвер за
контрола на работата на аудио и видео

утврдување, и споделување
локации;софтвер кој може да се симнува

направи;софтвер за видео
прикажување;софтвер кој може да се

за пребарување и идентификување
можности за вработување;софтвер кој

симнува за пристапување и гледање текст,

може да се симнува за идентификување и

слики и електронски податоци поврзани со
конференции во областа на развој на

кој овозможува корисниците да
контактираат владини

софтвер;софтвер кој може да се симнува
за претворање на природен говор во

претставници;софтвер кој може да се
симнува за обезбедување локациски

машински извршливи команди;софтвер кој
може да се симнува за платформи за

базирани информации за времето
надвор;софтвер кој може да се симнува за

олеснување на интеракција и комуникација

обезбедување, поврзување со, или за

помеѓу луѓе и АИ (вештачка
интелигенција);апликациски програмски

стриминг на вести или тековни настани и
информации;софтвер за родителска

интерфејс (АПИ) за користење при развој
на платформи за АИ (вештачка

контрола;компјутерски
софтвер;компјутерски оперативни

интелигенција), имено, ботови, витруелни
агенти и виртуелни асистенти;софтвер кој

системи;софтвер кој може да се симнува
за овозможување електронски направи да

може да се симнува, имено, интерфејс за

споделуваат податоци и да комуницираат

толкување за олеснување на
интеракцијата помеѓу луѓе и

помеѓу себе;компјутерски периферни
направи;периферни делови за компјутери

машини;софтвер за вештачка
интелигенција, имено, софтвер за

кои може да се носат на себе, таблет
компјутери, мобилни направи и мобилни

машинско учење, софтвер за визуелна
перцепција, софтвер за препознавање

телефони;направи за стриминг на
дигитални медиумски содржини;сетови за
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на глава и слушалки;хардвер со видео

за репродукција на звуци и

екран, имено, видео драјвери за видео

сигнали;електрични сензори;сензори за

очила;камери;батерии;кутии за
батерии;батериски пакувања;електрични

набљудување физички движења;СИМ
картички;софтвер кој може да се симнува

батериски направи кои може да се полнат,
имено, батерии кои може да се полнат и

за користење при управување со однос со
купувачи (ЦРМ);софтвер кој може да се

преносни снабдувачи со енергија;полначи
за батерии;надворешни батериски

симнува за олеснување и договарање за
финансирање и дистрибуција на собрани

пакувања кои може да се полнат за

средства и донации;софтвер кој може да

користење со мобилни електронски
направи;направи за полнење струја и

се симнува за онлајн добротворни услуги
за собирање средства и услуги за

управување со струја за мобилни
електронски направи;штандови за

финансиски донации;софтвер кој може да
се симнува за користење при услуги на

полнење за мобилни електронски
направи;надворешни полначи за

олеснување повици со глас преку
Интернет протокол (ВОИП), телефонски

користење со компјутери, таблет

повици, видео повици, текст пораки,

компјутери, мобилни направи и мобилни
телефони;безжични кутии за полнење за

инстант пораки и онлајн социјално
вмрежување;телекомуникациска опрема

користење со компјутери, таблет
компјутери, мобилни направи и мобилни

за обезбедување пристап на трети лица
до, и овозможување пренос на видео,

телефони;адаптери за струја;електрични
адаптери, кабли, и спојници;торби и кутии

податоци и глас преку, глобални
комуникациски мрежи, имено, мобилни и

специјално адаптирани за мобилни

пристапни компјутери и мобилни

електронски направи;заштитни обвивки и
кутии за мобилни електронски

телефонски терминали, базни
трансиверски станици и безжични радио

направи;држачи, стегачи за рака, штипки и
кутии за носење специјално адаптирани за

делови за нив, трансивери на податоци,
повторувачи на податоци, рутери и

мобилни електронски направи;држачи за
на ѕид за држење на мобилни електронски

контролни табли, трансмисиски кола,
интегрални кола, компјутерски хардвер,

направи;штандови за мобилни

мобилни клауд клиенти и сервери,

електронски направи;држачи за мобилни
електронски направи;далечински

мултиплексери, дигитални обработувачи
на сигнал, обработувачи на радио

управувачи за мобилни електронски
направи;звучници;електрични кабли за

фрекфенциски сигнал, мобилни контролни
кола, електрични контролори на воздушен

звучници и микрофони и спојници;делови
и опрема за електронски

сообраќај, електрични контролори за
мобилност, електрични контролори за

кабли;електронски кабли;кабли за пренос

пристап, електрични контролори за

на оптички сигнал;кабли за струја и
спојници за кабли;микрофони;ресивери на

далечински влезови, радио влезови,
антени, електронски радио компоненти,

звук;емитувачи на звук;видео екран кој се
поставува на глава;ресивери на

софтвер за телекомуникациски апликации,
и мобилни јадрени мрежи кои содржат

електронски сигнали;видео
ресивери;безжични емитувачи и ресивери

податочни трансивери, безжични мрежи и
порти за собирање, трансмисија и
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управување со податоци, глас и

звук за управување со лични

видео;комуникациски софтвер и

информации;софтвер за автоматизација

комуникациски компјутерски хардвер за
обезбедување пристап до

на домот и интеграција на домашни
направи;безжичен комуникациски софтвер

Интернет;телекомуникациска
опрема;радио ресивери и емитувачи;ГПС

за пренос на глас, звук, видео, и
податоци;софтвер кој може да се симнува

ресивери;софтвер кој може да се симнува
кој им овозможува на корисниците да

кој се користи за контролирање на
самостојни гласовно контролирани

извршуваат е-трговски трансакции преку

информации и направи за лична

Интернет и комуникациски
мрежи;компјутерски софтвер кој може да

помош;софтвер кој може да се симнува за
препознавање на глас за користење при

се симнува кој им овозможува на
корисниците да прават плаќања и пренос

поврзување со пренос на глас и
податоци;софтвер кој може да се симнува

на фондови;компјутерски софтвер кој
може да се симнува кој овозможува онлајн

за пристапување, разгледување, и
пребарување онлајн бази со податоци,

корисниците да прават плаќања и пренос

звук, видео, и мултимедијални содржини,

на фондови низ повеќе Веб страни и
мобилни апликации;компјутерски софтвер

игри, и софтверски апликации, и пазари за
софтверски апликации;софтвер кој може

кој може да се симнува за обработка на
електронски плаќања;компјутерски

да се симнува за користење за
електронски направи за поврзување и

софтвер во вид на машина за
копање;софтвер кој може да се симнува за

контрола на интернет на нештата
(ИОТ);компјутерски апликациски софтвер

олеснување машинско учење;софтвер кој

за рачни безжични направи, имено,

може да се симнува за градење
кориснички интерфејси;електронски

софтвер за контрола, интеграција, работа,
поврзување, и управување на

публикации кои може да се
симнуваат;софтвер кој може да се

информациски направи со гласовна
контрола, имено, клауд-поврзани и

симнува за испитување на
мислење;софтвер кој може да се симнува

гласовно контролирани паметни
електронски направи за широка

кој овозможува корисниците да

потрошувачка и електронски направи за

поставуваат прашања со опции за
одговор;интерактивна фото и видео

лична помош;софтвер кој може да се
симнува за обработка, репродукција,

опрема, имено, киоск компјутерски
хардвер за сликање, прикачување,

синхронизација, снимање, организирање,
симнување, прикачување, пренесување,

уредување, печатење и споделување
дигитални слики и видео;софтвер кој може

стриминг, примање, играње и гледање
текст, мултимедија и податочни

да се симнува за синхронизација на

датотеки;софтвер кој може да се симнува,

податоци помеѓу далечна станица или
направа и статична или далечна станица

за персонализирани, интерактивни
телевизиски (ТВ) програми и за користење

или направа;софтвер за гласовни команди
и препознавање, софтвер за

со прикажување и манипулирање на
визуелни медиумски содржини, графички

конвертирање на говор во
текст;софтверски апликации со обезбеден

слики, текст, фотографии, илустрации,
дигитални анимации, видео клипови,
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филмски снимки и звучни

електронска пошта, и други дигитални

податоци;софтвер кој може да се симнува

податоци, и за користење при

во вид на мобилна апликација за
телекомуникациски услуги за

обезбедување пристап до
Интернет;електронски

обезбедување пренос на глас, податоци,
видео, и медиумски содржини преку

тетратки;електронски лични
организатори;апарати за електронско

Интернет и светски распространетата
мрежа за компјутери или други преносни

снимање на глас и препознавање на
глас;преносни дигитални електронски

електронски направи за широка

направи за снимање, организирање,

потрошувачка;софтвер кој може да се
симнува за пребарување забавни

пренесување, манипулирање,
прегледување, и примање текст, податоци,

телевизиски истражувачки водичи;софтвер
кој може да се симнува за пребарување,

и дигитални датотеки;компјутерски
хардвер кој може да се носи на

лоцирање, собирање, индексирање,
поврзување, навигација, добивање,

себе;дигитални електронски направи кои
може да се носат на себе сочинети главно

симнување, примање, кодирање,

од софтвер за предупредувања, пораки,

декодирање, играње, складирање и
организирање текст, податоци, слики,

епошта, и потсетувања, и за снимање,
организирање, пренесување,

графички содржини, звук и видео на
глобална компјутерска мрежа;софтвер кој

манипулирање, прегледување, и примање
текст, податоци, звук, слики и дигитални

може да се симнува за зголемување на
мобилен пристап до Интернет преку

датотеки и екрани за
прикажување;софтвер кој може да се

компјутери, мобилни компјутери, и

симнува за пристапување, разгледување и

мобилни комуникациски направи;софтвер
кој може да се симнува за форматирање и

пребарување онлајн бази со
податоци;софтвер кој може да се симнува

конверзија на содржини, текст, визуелни
дела, звучни дела, аудиовизуелни дела,

за пристапување, надгледување,
пребарување, прикажување, читање,

литературни дела, податоци, датотеки,
документи и електронски дела во форма

препораки, споделување, организирање, и
бележење вести, спортови, време надвор,

компатибилна со преносни електронски

коментари, и други информации, содржини

направи и компјутери;електронска
комуникациска опрема и инструменти,

од списанија, блогови, и Веб страни, и
други текстови, податоци, графички

имено, мобилни и дигитални електронски
направи кои може да се носат на себе за

содржини, слики, звук, видео, и
мултимедиумски содржини;софтвер кој

испраќање и примање на текст, податоци,
звук, слики, и видео

може да се симнува за креирање,
пишување, дистрибуирање, симнување,

датотеки;телекомуникациски апарати и

пренесување, примање, играње,

инструменти, имено, звучници и
микрофони кои се продаваат како делови

уредување, извлекување, кодирање,
декодирање, прикажување, складирање и

од компјутери, мобилни и дигитални
електронски направи кои може да се носат

организирање текст, податоци, графички
содржини, слики, звук, видео, и

на себе за испраќање и примање
телефонски повици, текстуални пораки,

мултимедиумски содржини, електронски
изданија, и електронски игри;апарати за
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снимање, пренос или репродукција на звук

симнува кој ја олеснува способноста на

или слики;апарати за пренос на

корисниците да гледаат, анализираат,

комуникации;апарати за складирање на
податоци, имено, мобилни и дигитални

снимаат, складираат, набљудуваат,
управуваат, тргуваат и разменуваат

електронски направи кои може да се носат
на себе за складирање на текст, податоци,

дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин

звук, слики, и видео
датотеки;блокчеин;блокчеин

средства, дигитализирани средства,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

софтвер;софтвер кој може да се симнува

знаци;софтвер кој може да се симнува за

во областа на блокчеин;софтвер кој може
да се симнува за користење со дигитални

испраќање, примање, прифаќање,
купување, продавање, складирање,

валути, крипто валути и виртуелни
валути;софтвер за паричници за

пренесување, тргување и размена на
дигитални валути, виртуелни валути,

дигитални валути и за услуги за
чување;компјутерски софтвер кој може да

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

се симнува за користење како паричник за

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

криптовалути;хардвер паричник за
криптовалути;компјутерски софтвер кој

знаци;софтвер кој може да се симнува за
имплементирање и снимање финансиски

може да се симнува за користење како
дигитален паричник;компјутерски софтвер

трансакции;софтвер кој може да се
симнува за користење при финансиско

кој може да се симнува за користење како
електронски паричник;компјутерски

тргување;софтвер кој може да се симнува
за користење при финансиска

програми и компјутерски апликациски

размена;софтвер кој може да се симнува

софтвер кој може да се симнува за
електронско складирање на

за пристапување кон финансиски
информации и пазарни податоци и

податоци;софтвер кој може да се симнува
за обезбедување дигитални

трендови;софтвер кој може да се симнува
за обезбедување автентификација на

паричници;софтвер кој може да се
симнува за плаќања со дигитални валути и

страните во финансиски
трансакции;софтвер кој може да се

трансакции за размена;софтвер кој може

симнува за одржување леџери за

да се симнува за користење при
управување со портфолија од дигитални

финансиски трансакции;софтвер кој може
да се симнува за управување на

валути, виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

криптографска безбедност на електронски
преноси низ компјутерски мрежи;софтвер

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

кој може да се симнува за кодирање и
овозможување сигурен пренос на

знаци;софтвер кој може да се симнува за

дигитални информации преку

услуги на електронски паричници;епаричници кои може да се

Интернет;софтвер кој може да се симнува
кој им овозможува на корисниците да

симнуваат;софтвер за дистрибиурани
леџер платформи;софтвер за користење

пресметуваат параметри поврзани со
финансиски трансакции;софтвер кој може

со дистрибуирана леџер
технологија;софтвер кој може да се

да се симнува за пренос на електронски
фондови;софтвер кој може да се симнува
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за размена на валути;софтвер кој може да

блокчеин платформа;софтвер кој може да

се симнува за собирање и дистрибуција на

се симнува за користење при трансакции

податоци;софтвер кој може да се симнува
за платежни трансакции;софтвер кој може

со управување и имплементација на
дигитални валути, виртуелни валути,

да се симнува за поврзување компјутери
со локални бази со податоци и глобални

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

компјутерски мрежи;софтвер кој може да
се симнува за креирање бази со податоци

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;софтвер кој може да се симнува за

кои може да се пребаруваат со

креирање и управување налози за

информации и податоци;софтвер кој може
да се симнува за трансакции за

блокчеин платформи за користење при
управување со дигитални валути,

управување и валидација на дигитални
валути, виртуелни валути, криптовалути,

виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

дигитални средства, блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

знаци, крипто знаци и услужни

знаци;софтвер кој може да се симнува за

знаци;софтвер кој може да се симнува за
креирање и управување паметни

управување со налози за крипто валути и
дигитални валути;софтвер кој може да се

договори;софтвер кој може да се симнува
за управување плаќања и трансакции за

симнува за користење при плаќања,
купување, и инвестирање со користење на

размена;софтвер кој може да се симнува и
хардвер за користење како паричник за

дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин

дигитални валути, паричници за дигитални

средства, дигитализирани средства,

валути, паричници за дигитални средства,
паричник за крипто знаци, и паричници за

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;софтвер кој може да се симнува за

услуги;софтвер кој може да се симнува за
креирање децентрализирани и дигитални

користење при управување со конверзија
на дигитални валути, виртуелни валути,

валути од отворен извор, виртуелни
валути, криптовалути, дигитализирани

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

средства, дигитални знаци за користење

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

при блокчеин базирани
трансакции;компјутерски апликациски

знаци во тврди валути;софтвер кој може
да се симнува за налози за развој на,

софтвер за блокчеин платформи, имено,
софтвер за дигитална размена на

ангажирање, и управување со софтверски
апликации, и интеграција на софтверски

виртуелни предмети;софтвер кој може да
се симнува за креирање, продавање и

апликации за дигитални валути, виртуелни
валути, криптовалути, дигитални и

управување блокчеин базирани знаци или

блокчеин средства, дигитализирани

апликациски монети;софтвер кој може да
се симнува за користење при електронски

средства, дигитални знаци, крипто знаци и
услужни знаци;софтвер кој може да се

финансиски платформи;софтвер кој може
да се симнува за обработка на

симнува и хардвер за користење при
електронска размена на валути за

електронски плаќања и за пренесување
фондови до и од други;софтвер за

дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин
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средства, дигитализирани средства,

управување со информации за идентитет,

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

право на пристап до информативни

знаци;софтвер кој може да се симнува за
користење како апликациски програмски

ресурси и апликации и функционалност на
автентификации;софтвер кој може да се

интерфејс (АПИ) за развој, тестирање, и
интеграција на блокчеин софтверски

симнува за верификација на
идентификација на мрежи, услуги за

апликации;компјутерски хардвер за
копање дигитални валути, виртуелни

автентификација и управување со услуги
за безбедносни цели;софтвер за

валути, криптовалути, дигитални и

автентификација кој може да се симнува

блокчеин средства, и дигитализирани
средства;хардверски знаци за

за контрола на пристап до комуникации со
компјутери и компјутерски мрежи;магнетно

безбедност;конвертери за електронски
валути;софтвер кој може да се симнува,

кодирани кредитни картички и платежни
картички;направи за

имено, електронски финансиски
платформи кои вклучуваат повеќе видови

кодирање;безбедносни знаци;софтвер кој
може да се симнува за користење како

плаќања и трансакции во интегрирана

безбедносен знак;софтвер кој може да се

средина на мобилни телефони, лични
дигитални асистенти (ПДА), и Веб

симнува кој се користи при издавање
дигитални валути, виртуелни валути,

базирана средина;софтвер кој може да се
симнува за креирање знаци за користење

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

за плаќања за производи и услуги, и кој
може да се тргува или замени за

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;крипто знаци и услужни

вредноста во кеш;софтвер кој може да се

знаци;софтвер кој може да се симнува кој

симнува за управување со плаќања со
дигитални валути, виртуелни валути,

се користи при ревизија на дигитални
валути, виртуелни валути, криптовалути,

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци, пренос на пари, и пренос на

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;рекламен сервер, имено,

предмети;софтвер кој може да се симнува

компјутерски сервер за складирање

за користење како апликациски програмски
интерфејс (АПИ) софтвер за користење

реклами и испорачување реклами до Веб
страници;алтиметри;апликациски

при идентификација на компјутерски
хардверски направи;софтвер кој може да

програмски интерфејс (АПИ) за
компјутерски софтвер за развој на, и

се симнува за користење при
автентификација на кориснички пристап до

креирање доживувања со виртуелна
реалност, зголемена реалност и измешана

компјутери и компјутерски мрежи;софтвер

реалност;апликациски програмски

кој може да се симнува за користење при
олеснување безбедни трансакции;софтвер

интерфејс (АПИ) за компјутерски софтвер
кој олеснува онлајн услуги за социјално

кој може да се симнува за користење при
пристапување, читање, следење, и

вмрежување и за повраќање податоци,
прикачување, симнување, пристап и

користење блокчеин технологија;софтвер
кој може да се симнува и хардвер за

управување;апликациски програмски
интерфејс (АПИ) за софтвер кој олеснува
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онлајн услуги за социјално вмрежување и

часовници;компјутерски периферни

за повраќање податоци, прикачување,

делови за прикажување податоци и

симнување, пристап и
управување;апликациски програмски

видео;компјутерски периферни делови за
мобилни направи за прикажување

интерфејс (АПИ) за користење при
градење софтверски апликации;очила за

податоци и видео, имено, периферни
делови кои се носат на глава за мобилни

зголемена реалност;сетови за на глава за
зголемена реалност;софтвер за зголемена

направи за прикажување податоци и
видео;компјутерски периферни делови за

реалност;софтвер за зголемена реалност

мобилни направи за далечинско

за интерактивна забава;софтвер за
зголемена реалност за навигација во

пристапување и пренесување податоци,
имено, периферни делови кои се носат на

средина со зголемена реалност;софтвер
за зголемена реалност за следење

глава за мобилни направи за далечинско
пристапување и пренесување

објекти, контрола на движење и
визуелизација на содржини;софтвер за

податоци;компјутерски периферни делови
за мобилни направи, имено, електронски

зголемена реалност за работа на сетови

направи, монитори, сензори, и екрани за

за на глава за зголемена
реалност;софтвер за зголемена реалност

чуствување, надгледување, снимање,
прикажување, мерење, и пренесување

за корисниците да искусат визуелизација,
манипулација и задлабоченост со

информации за глобална
позиционираност, насоки, далечина,

зголемена реалност;кабли, имено,
електронски кабли и спојни кабли;кутии,

алтитуда, брзина, навигациски
информации, информации за времето

ленти, стегачи за зглоб и рака за направи

надвор, температурата, степенот на

за електронско
надгледување;компјутерски апликациски

физичка активност, ритамот на срцето,
ритамот на пулсот, крвниот притисок,

софтвер за смартфони и мобилни направи
во областите на фитнес и услуги на

согорените калории, направените чекори и
биометрички податоци;компјутерски

вежбање со личен тренер, обуки, вежби и
фитнес оценки;компјутерски апликациски

периферни делови за далечинско
пристапување и пренесување

софтвер за користење при поврзување со

податоци;компјутерски софтвер и

конфигурирање и контрола на
компјутерски хардвер кој може да се носи

компјутерски апликациски софтвер за
мобилни телефони и лични дигитални

на себе и компјутерски периферни делови
кои може да се носат на себе;компјутерски

направи кои овозможуваат фитнес
оценување и фитнес резултати преку

хардвер за прикажување податоци и
видео;компјутерски хардвер за користење

споредување предходни атлетски
извршувања и фитнес степен со идни

при мерење ритам на срце;компјутерски

атлетски извршувања и фитнес степени, и

хардвер за користење при земање
електрокардиограми;системски софтвер за

овозможува совети и адаптирани вежби за
подобрување во одредени области од

компјутерска работа;компјутерска
периферна опрема за користење со

конкретен спорт или фитнес
активност;компјутерски софтвер и

паметни часовници, имено, стегачи за
паметни часовници и ремчиња за паметни

компјутерски апликациски софтвер за
мобилни телефони и лични дигитални
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направи кои набљудуваат, следат, и

на софтвер;компјутерски софтвер за

споредуваат спортски активности и фитнес

пристапување, разгледување и

степен;компјутерски софтвер и
компјутерски апликациски софтвер за

пребарување онлајн бази со
податоци;компјутерски софтвер за

мобилни телефони и лични дигитални
направи кои го оценуваат фитнес степенот

пристапување, надгледување,
пребарување, прикажување, читање,

на корисникот и атлетицизмот, и
овозможуваат фитнес

препораки, споделување, организирање, и
бележење вести, спортови, време надвор,

резултати;компјутерски софтвер и

коментари, и други информации, содржини

компјутерски апликациски софтвер за
мобилни телефони и лични дигитални

од списанија, блогови, и Веб страни, и
други текстови, податоци, графички

направи кои овозможуваат совети,
тренинзи, и персонализирани вежби, за

содржини, слики, звук, видео, и
мултимедиумски содржини;компјутерски

подобрување на фитнес резултатите на
корисникот;компјутерски софтвер и

софтвер за комуницирање со конзоли за
играње во врска со време, ритам, брзина,

компјутерски апликациски софтвер за

направени чекори, атлетски можности,

мобилни телефони и лични дигитални
направи за комуницирање со конзоли за

согорени калории, агилност, движење,
баланс, координација, и

играње, персонални компјутери, лични
дигитални направи, и мобилни телефони,

флексибилност;компјутерски софтвер за
креирање, пишување, дистрибуирање,

во врска со време, ритам, брзина,
направени чекори, атлетски можности,

симнување, пренесување, примање,
играње, уредување, извлекување,

согорени калории, агилност, движење,

кодирање, декодирање, прикажување,

баланс, координација, и
флексибилност;компјутерски софтвер и

складирање и организирање текст,
податоци, графички содржини, слики, звук,

компјутерски апликациски софтвер за
мобилни телефони и лични дигитални

видео, и мултимедиумски содржини, и
електронски изданија, и електронски

направи за надгледување, прикачување, и
симнување податоци во врска со спортски

игри;компјутерски софтвер за креирање,
уредување, прикачување, симнување,

активности, фитнес тренинг, и фитнес

пристапување, гледање, објавување,

степен на Интернет и други компјутерски и
електронски комуникациски

прикажување, означување, блогирање,
стриминг, поврзување, бележење,

мрежи;компјутерски софтвер и
компјутерски апликациски софтвер кој ги

искажување чуства, коментирање,
вградување, пренесување и споделување

детектира движењата на корисникот при
физичка активност, сесии за фитнес,

или поинакво обезбедување на
електронски медиумски содржини или

вежбање, што обезбеуваат

информации преку компјутер, интернет и

персонализирани фитнес резултати и
оценки;компјутерски софтвер и фирмвер,

комуникациски мрежи;компјутерски
софтвер за креирање, управување, и

имено, работни системски програми,
софтвер за синхронизација на бази со

интеракција со онлајн
заедница;компјутерски софтвер за

податоци, и програми за синхронизација
на податоци;компјутерски алатки за развој

управување со фитнес и управување со
телесната тежина;компјутерски софтвер за
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фитнес, фитнес оценки и спортски

согорените калории, направените чекори и

активности;компјутерски софтвер за

биометрички податоци;компјутерски

интегрирање на електронски податоци со
средини од реалниот живот за целите на

софтвер за местење, конфигурирање,
работа и контрола на мобилни направи,

забава, комуницирање, и социјално
вмрежување;компјутерски софтвер за

направи за носење на себе, мобилни
телефони, компјутери, и компјутерски

управување информации во врска со
следење, усогласеност и мотивација со

периферни делови;компјутерски софтвер
за социјално вмрежување и интеракција со

програми за здравјето и

онлајн заедници;компјутерски софтвер за

фитнес;компјутерски софтвер за
модификација и овозможување пренос на

собирање, управување, уредување,
организирање, модификација, пренос,

слики, звук, аудио визуелни и видео
содржини и податоци;компјутерски

споделување, и складирање на податоци и
информации;компјутерски софтвер за

софтвер за модификација на фотографии,
слики и звук, видео, и аудио визуелни

пренасочување на пораки, Интернет епошта, и/или други податоци до една или

содржини со фотографски филтри и

повеќе електронски безжични

ефекти со виртуелна реалност, измешана
реалност и зголемена реалност (АР),

комуникациски направи кои може да се
носат на себе од склад со податоци или

имено, графички содржини, анимации,
текст, цртежи, гео-ознаки, ознаки за

поврзани со персонален компјутер или
сервер;компјутерски софтвер за следење

метаподатоци, хиперлинкови;компјутерски
софтвер за надгледување, обработка,

и управување информации во врска со
здравјето, фитнес, и програми за

прикажување, складирање и пренесување

благосостојба;компјутерски софтвер за

податоци поврзани со физичката
активност на корисникот;компјутерски

користење како апликациски програмски
интерфејс (АПИ);компјутерски софтвер за

софтвер за обработка на слики, графички
содржини, звук, видео, и

користење при креирање, управување,
мерење, и ширење реклами од

текст;компјутерски софтвер за испраќање
и примање електронски пораки, графички

други;компјутерски софтвер за гледање
дигитални слики и фотографии

содржини, слики, звук и аудио визуелни

обезбедени како ажурирања за или во

содржини преку компјутер, Интернет и
комуникациски мрежи;компјутерски

комбинација со направи со екран за
гледање кој се става на глава;компјутерски

софтвер за испраќање и примање
електронски пораки, предупредувања,

софтвер за достава на безжични
содржини, податоци и

известувања и потсетувања;компјутерски
софтвер за чуствување, надгледување,

информации;компјутерски софтвер за
безжични комуникациски податоци за

снимање, прикажување, мерење, и

примање, обработка, пренесување и

пренесување глобална позиционираност,
насоки, далечина, алтитуда, брзина,

прикажување информации поврзани со
фитнес, телесни маснотии, индекс на

навигациски информации, информации за
времето надвор, температурата, степенот

телесна маса;компјутерски софтвер во
областа на здравјето, фитнес, вежбање, и

на физичка активност, ритамот на срцето,
ритамот на пулсот, крвниот притисок,

благосостојба за чуствување,
надгледување, снимање, прикажување,
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мерење, и пренесување глобална

преносни електронски комуникациски

позиционираност, насоки, далечина,

направи, имено, мобилни телефони,

алтитуда, брзина, навигациски
информации, температура, степен на

смартфони, рачни компјутери и таблет
компјутери;компјутерски софтвер за

физичка активност, ритам на срце, ритам
на пулс, крвен притисок, согорени калории,

зголемување на аудио визуелни можности
од мултимедијални апликации, имено, за

направен чекори и биометрички податоци
и за следење и управување со

тродимензионална изведба на графички
содржини, слики кои не се движат и

информации во врска со здравјето,

филмови обезбедени како ажурирања за

фитнес, вежбање, и програми за
благосостојба;компјутерски софтвер кој ги

или во комбинација со направи со екран за
гледање кој се става на глава;компјутерски

детектира движењата на корисникот при
физичка активност, сесии за фитнес,

софтвер, компјутерски софтвер кој може
да се симнува и мобилен апликациски

вежбање, да обезбедат персонализирани
фитнес резултати и оценки;компјутерски

софтвер за креирање, управување и
пристап кон групни виртуелни

софтвер кој го оценува фитнес степенот

заедници;компјутерски софтвер, имено,

на корисникот и атлетицизмот, и
обезбедува фитнес

апликација за обезбедување функции за
социјално вмрежување;компјутерски

резултати;компјутерски софтвер кој
набљудува, следи, и споредува спортски

софтвер, имено, интерфејс за толкување
за олеснување на интеракцијата помеѓу

активности и фитнес степен;компјутерски
софтвер кој обезбедува фитнес

луѓе и машини;компјутерски софтвер,
имено, алатки за развој на софтвер за

оценување и фитнес резултати преку

креирање, откривање грешки, екрани, и

споредување предходни атлетски
извршувања и фитнес степен со идни

смартфони;компјутери, имено, паметни
часовници;конекторски кабли;дигитални

атлетски извршувања и фитнес степен, и
обезбедува совети и адаптирани вежби за

видео очила;дигитални видео очила,
видео екрани кои се ставаат на глава,

подобрување во одредени области од
конкретен спорт или фитнес

имено, микро екрани и оптика поврзана со
нив, сетови за на глава со виртуелна

активност;компјутерски софтвер кој

реалност, поврзана електронска опрема,

обезбедува совети, тренинзи, и
персонализирани вежби, за подобрување

имено, конекторски кабли и адаптери,
софтвер и фирмвер за прикажување видео

на фитнес резултатите на
корисникот;компјутерски софтвер за

игри, електронски медиумски содржини и
слики;компјутерски апликациски софтвер

обезбедување пристапување,
прикажување, уредување, поврзување,

кој може да се симнува за мобилни
телефони, смартфони, компјутери,

споделување и поинакво обезбедување

таблети, паметни очила, дигитални видео

електронски медиумски содржини и
информации преку Интернет и

очила, дигитални електронски направи кои
може да се носат на себе, имено, очила,

комуникациски мрежи;компјутерски
софтвер за обезбедување развој,

наочари, и сетови за на глава, екрани кои
се ставаат на глава, екрански системи

оценување, тестирање, и одржување на
мобилни софтверски апликации за

блиску до очи, комуникациски мрежи,
клауд за компјутерски услуги, и
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компјутерски системи за комуницирање

реалност;компјутерски апликациски

помеѓу направите, мрежи и

софтвер кој може да се симнува за

услуги;компјутерски апликациски софтвер
кој може да се симнува за паметни очила,

паметни очила, екрански системи блиску
до очи, и екрани кои се ставаат на глава за

екрански системи блиску до очи, и екрани
кои се ставаат на глава за прикажување

комуникација со други паметни очила,
екрански системи блиску до очи, и екрани

икони, утврдување и одговарање на
селекцијата од страна на корисникот на

кои се ставаат на глава;компјутерски
софтвер кој може да се симнува за

икони, контрола над конектирањето до и

овозможување сликање, складирање, и

комуникација со други направи, мрежи, и
системи, работење нa камера за снимање

пренос на фотографии, видеа, податоци, и
информации со корисничка биометрија,

и прикажување на слики и аудио визуелни
датотеки, организирање дигитални слики и

здравјето, и други податоци за
извршување, покривање и интегрирање во

аудио визуелни датотеки, контрола на
микрофони, контрола на степен на звук кај

снимање;компјутерски софтвер кој може
да се симнува за гледање и интеракција со

вградени звучници, пренесување

извор на слики, звук, аудио визуелни и

компјутерски датотеки помеѓу паметни
очила, екрански системи блиску до очи,

видео содржини и поврзан текст и
податоци;компјутерски софтвер кој може

екрани кои се ставаат на глава и други
направи, мрежи, и системи, контрола на

да се симнува, имено, мобилни апликации
кои може да се симнуваат за местење,

кориснички известувања, контрола на
табли за допир, контрола и обезбедување

конфигурирање, и контрола на
компјутерски хардвер кој може да се носи

податоци од сензори во паметни очила,

на себе и компјутерски периферни делови

екрански системи блиску до очи, и екрани
кои се ставаат на глава, вклучувајќи

кои може да се носат на себе;електрични
кабли;електрични адаптери;направи за

акцелерометри, барометри, температура,
сензори за косина, за зашиленост, и

електронско надгледување кои содржат
индикатори кои светат и менуваат боја врз

сензори за бродски чамци, сензори за
ориентација на главата, и ГПС ресивери,

основ на степенот на кумулативна
активност на тој што ги носи;направи за

контрола на брзина на ЦПУ, и чуствување

електронско надгледување кои содржат

и прикажување на степенот на
наполнетост на батерии, и прикажување,

микропроцесори, дигитални екрани, и
акцелерометри, за детекција, складирање,

сликање, снимање, и стриминг на
податоци, слики, и аудио визуелни

известување, надгледување, прикачување
и симнување податоци за спорт, за фитнес

содржини во околина со стандардна
реалност, зголемена реалност, и

тренинг, и за активност од и на Интернет,
и комуникација со конзоли за играње и

измешана реалност;компјутерски

персонални компјутери, во врска со време,

апликациски софтвер кој може да се
симнува за паметни очила, екрански

ритам, брзина, направени чекори, атлетски
можности, согорени калории, ритам на

системи блиску до очи, и екрани кои се
ставаат на глава за генерирање и екран со

срце и тело, глобална позиционираност,
насоки, далечина, алтитуда, навигациски и

содржина со стандардна реалност,
зголемена реалност, измешана

информации за времето
надвор;електронски навигациски
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инструменти и апарати;сензори за фитнес

контрола на движење и визуелизација на

и вежбање, монитори, и екрани за

содржини;софтвер за измешана реалност

чуствување, надгледување, снимање,
прикажување, мерење, и пренесување на

за работа на сетови за на глава за
измешана реалност;софтвер за измешана

глобална позиционираност, насоки,
далечина, алтитуда, брзина, температура,

реалност за корисниците да доживеат
визуелизација на измешана реалност,

и навигациски информации, кои треба да
се носат за време на вежбање и за

манипулација и задлабоченост;мобилен
апликациски софтвер за креирање лични

спортски активности;софтвер за

програми за фитнес тренинг;сензори за

препознавање гестикулации;очила со
функција за безжични

следење движење за технологија со
зголемена реалност;сензори за следење

комуникации;направи за системи за
глобална позиционираност (ГПС);наочари

движење за технологија со измешана
реалност;сензори за следење движење за

за овозможување светски искуства со
виртуелна реалност, зголемена реалност

технологија со виртуелна
реалност;мултифунционални електронски

и измешана реалност;хардвер и софтвер

направи за прикажување, мерење, и

за гледање виртуелни слики при креирање
витруелна, зголемена и измешана

прикачување информации на Интернет
вклучувајќи време, датум, ритам на тело и

реалност;видео екран кој се става на
глава;направи со екран за гледање кои се

срце, глобална позиционираност, насоки,
далечина, алтитуда, брзина, направени

ставаат на глава и нивни делови како
компоненти, имено, картички за видео

чекори, согорени калории, навигациски
информации, информации за времето

екран;сетови за на глава;сетови за на

надвор, температурата, брзина на ветрот,

глава за користење со компјутери;софтвер
за интерактивна забава;електронски

и опаѓање на ритамот на тело и срце,
алтитуда и брзина;мултифунционални

интерфејс, имено, видео драјвер
интерфејс кола за дигитални видео

електронски направи за прикажување,
мерење, и прикачување на Интернет

очила;локациски свесен компјутерски
софтвер, компјутерски софтвер кој може

информации вклучувајќи време, датум,
ритам на срце, глобална позиционираност,

да се симнува и мобилен апликациски

насоки, далечина, алтитуда, брзина,

софтвер за пребарување, утврдување и
споделување локации;звучници;софтвер

направени чекори, согорени калории,
навигациски информации, промени во

за пораки;микроекрани, имено, видео
екрани кои се ставаат на глава и видео

ритамот на срцето, степен на активност,
преспани часови, квалитет на сон, и

екрани блиску до очи;компјутерски
хардвер за измешана реалност;очила за

аларми за тивко будење;оптика за екрани
блиску до очи, имено, видео екрани за

измешана реалност;сетови за на глава за

прикажување за ставање блиску до очите

измешана реалност;софтвер за измешана
реалност;софтвер за измешана реалност

на корисникот и леќи за прикажување
слики на корисник;екрански системи

за интерактивна забава;софтвер за
измешана реалност за навигација во

блиску до очи составени од ГПС сензори,
акцелерометри, магнетометри, компаси за

околина со измешана реалност;софтвер за
измешана реалност за следење објекти,

насоки, сензори за температурата во
околината, и електронски сензори за
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зашиленост и ориентација на

податоци, мобилни и дигитални

косина;екрански системи блиску до очи кои

електронски направи кои може да се носат

содржат компјутерски хардвер,
електронски екран интерфејс, и софтвер

на себе за снимање, организирање,
пренесување, манипулирање, и

за генерирање и екран со содржини со
виртуелна реалност и измешана

прегледување текст, податоци, звук, слики
и видео датотеки;паметни очила;паметни

реалност;екрански системи блиску до очи
кои содржат компјутерски хардвер,

очила со жични и безжични звучни
способности;стегачи за паметни

електронски екран интерфејс, и софтвер

часовници;ремчиња за паметни

специјално адаптирани за
наочари;екрански системи блиску до очи

часовници;паметни часовници;софтвер за
социјални асистенти;софтвер и фирмвер

кои содржат очила и софтвер за
генерирање и екран со содржини со

за контрола, конфигурирање и
управувачки контролори;софтвер и

стандардна реалност, зголемена
реалност, и измешана реалност;екрани

фирмвер за прикажување видео игри и
електронски медиумски содржини на

блиску до очи;мрежни комуникациски

екрански направи обезбедени како

апарати, имено, мобилни и дигитални
електронски направи кои може да се носат

ажурирања за или во комбинација со
направи со екран за гледање кој се става

на себе за испраќање и примање на текст,
податоци, звук, слики, и видео датотеки

на глава;софтвер и фирмвер за работни
системски програми;софтвер и фирмвер

низ мрежи;педометри;периферни делови
за мобилни направи, имено, педометри и

за видео драјвери и видео обработка
обезбедени како ажурирања за или во

алтиметри;софтвер за лични

комбинација со направи со екран за

асистенти;лични дигитални
асистенти;лични електронски направи кои

гледање кој се става на глава;софтвер и
фирмвер за овозможување електронски

се користат за следење на целите за
фитнес и статистика;лични фитнес

направи да споделуваат податоци и
комуницираат помеѓу себе;софтверски

следачи;лични видео екрански направи во
вид на екрани кои може да се носат на

драјвер програми за електронски направи
за овозможување компјутерски хардвер и

себе за гледање дигитални содржини

електронски направи да комуницираат

вклучувајќи содржини со виртуелна
реалност, зголемена реалност и измешана

помеѓу себе;софтвер за огласувачи за
комуникација и интеракција со онлајн

реалност;лични видео екрани за
прикажување;преносни, рачни, и лични

заедници;софтвер за предупредувања,
пораки, епошта, и потсетувања, и за

дигитални електронски направи за
снимање, организирање, пренесување,

снимање, организирање, пренесување,
манипулирање, прегледување, и примање

манипулирање, прегледување, и примање

текст, податоци, звук, слики и дигитални

текст, податоци, и дигитални
датотеки;апарати за далечинска контрола

датотеки и екрани за
прикажување;софтвер за комуницирање

за компјутерски хардвер кој може да се
носи на себе и паметни часовници;сензори

преку безжични локални мрежи, безжични
технологии, и други комуникациски

за научна употреба за носење од страна
на луѓе за собирање човечки биометрички

протоколи помеѓу екрански системи блиску
до очи и мрежни направи, имено, мобилни
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телефони, паметни телефони, компјутери,

примање, прикажување и анализирање

таблети, и други компјутерски

податоци од компјутерски хардвер кој

системи;софтвер за претворање на
природен говор во машински извршливи

може да се носи на себе; софтвер за
паметни телефони и други компјутерски

команди;софтвер за креирање и
управување профили на социјални

системи за генерирање податоци, слики, и
звук за екран во екрански системи блиску

медиуми и кориснички сметки;софтвер за
креирање, уредување, прикачување,

до очи и за пренесување такви податоци,
слики, звук до екрански системи блиску до

симнување, пристапување, гледање,

очи; софтвер за паметни телефони и други

објавување, прикажување, означување,
блогирање, стриминг, поврзување,

компјутерски системи да примаат
податоци од екрански системи блиску до

бележење, искажување чуства,
коментирање, вградување, пренесување, и

очи; софтвер за социјално мапирање и
мапирање дестинации; софтвер за

споделување или поинакво обезбедување
на електронски медиумски содржини или

социјално вмрежување; софтвер за
стриминг на мултимедијални забавни

информации преку компјутер и

содржини; софтвер за собирање,

комуникациски мрежи; софтвер за
креирање, управување и пристап кон

управување, уредување, организирање,
модификација, пренос, споделување, и

групни виртуелни заедници; софтвер за
креирање, управување, и интеракција со

складирање на податоци и информации;
софтвер за следење движења,

онлајн заедница; софтвер за олеснување
и договарање за финасирање и

визуелизација, манипулирање, гледање, и
прикажување доживувања во зголемена,

дистрибуција на собрани средства и

измешана и во виртуелна реалност;

донации; софтвер за генерирање слики за
да бидат екранизирани во екрански

софтвер за користење како апликациски
програмски интерфејс (АПИ); софтвер за

системи блиску до очи; софтвер за
интегрирање на електронски податоци со

користење при креирање и дизајнирање
виртуелна реалност, зголемена реалност

средини од реалниот живот за целите на
забава, образование, игри, комуницирање,

и софтвер за измешана реалност; софтвер
за достава на безжични содржини,

и социјално вмрежување; софтвер за

податоци и информации; софтвер во вид

модификација и овозможување пренос на
слики, звук, аудио визуелни и видео

на мобилна апликација; софтвер кој
овозможува индивидуалци, групи, фирми,

содржини и податоци; софтвер за онлајн
добротворни услуги за собирање средства

и брендови да креираат и одржуваат
онлајн присуство за маркетиншки цели;

и услуги за финансиски донации; софтвер
за порачување и/или купување производи

софтвер, имено, интерфејс за толкување
за олеснување на интеракцијата помеѓу

и услуги; софтвер за организирање,

луѓе и машини; телекомуникациски

пребарување за управување со настани;
софтвер за планирање активности со

апарати и инструменти, имено, звучници и
микрофони кои се продаваат како делови

други корисници, правење препораки;
софтвер за обработка на слики, графички

од компјутери, мобилни и дигитални
електронски направи кои може да се носат

содржини, звук, видео, и текст; софтвер за
снимање, складирање, пренесување,

на себе за испраќање и примање
телефонски повици, текст пораки,
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електронска пошта, и други дигитални

компјутери, таблет компјутери, мобилни

податоци, и за користење при

направи, и мобилни телефони со цел за

обезбедување пристап до Интернет; очила
за виртуелна реалност; сетови за на глава

обезбедување светски искуства со
виртуелна реалност, зголемена реалност

со виртуелна реалност; софтвер за
виртуелна реалност; софтвер за

и измешана реалност; дигитални
електронски направи кои може да се носат

виртуелна реалност за интерактивна
забава; софтвер за виртуелна реалност за

на себе сочинети главно од софтвер за
предупредувања, пораки, епошта, и

навигација во средина со виртуелна

потсетувања, и за снимање,

реалност; софтвер за виртуелна реалност
за следење објекти, контрола на движење

организирање, пренесување,
манипулирање, прегледување, и примање

и визуелизација на содржини; софтвер за
виртуелна реалност за работа на сетови

текст, податоци, звук, слики и дигитални
датотеки и екрани за прикажување;

за на глава со виртуелна
реалност;софтвер за виртуелна реалност

дигитални електронски направи кои може
да се носат на себе, имено, очила,

за корисниците да доживеат

наочари, и сетови за на глава; електронски

визиуелизација на виртуелна реалност,
манипулација и задлабоченост; софтвер

направи кои може да се носат на себе,
имено, часовници, алки, и стегачи за зглоб

за виртуелна, зголемена, и измешана
реалност за користење при овозможување

кои се составени од софтвер кој
комуницира податоци до лични дигитални

компјутери, конзоли за видео игри, рачни
конзоли за видео игри, таблет компјутери,

асистенти, паметни телефони, и
персонални компјутери преку Интернет

мобилни направи, и мобилни телефони да

Веб страни и други компјутерски и

обезбедат искуства со виртуелна,
зголемена, и измешана реалност;

електронски комуникациски мрежи;
периферни делови за компјутери кои може

часовници, алки, и стегачи за зглоб кои
комуницираат податоци до лични

да се носат на себе, таблет компјутери,
мобилни направи и мобилни телефони,

дигитални асистенти, паметни телефони, и
персонални компјутери преку Интернет

имено, екрани кои се ставаат на глава кои
може да се конфигурираат; безжични

Веб страни и други компјутерски и

компјутерски периферни делови

електронски комуникациски мрежи;
водонепропустливи екрански системи

кл. 28 сетови за на глава со виртуелна
реалност за играње видео игри за

блиску до очи кои содржат компјутерски
хардвер, електронски екран интерфејс, и

поврзување со компјутери, конзоли за
видео игри, рачни конзоли за видео игри,

софтвер за генерирање и екран со
содржини со виртуелна реалност и

таблет компјутери, мобилни направи, и
мобилни телефони со цел за

измешана реалност; следачи на активност

обезбедување доживувања во виртуелна

кои може да се носат на себе;
компјутерски периферни делови кои може

реалност;електронски и интерактивни
мултимедијални конзоли за

да се носат на себе;компјутерски направи
кои може да се носат на себе сочинети

играње;интерактивни далечински
управувачи за видео игри;периферни

главно од софтвер и екрани за
прикажување за поврзување со

делови кои може да се носат на себе за
играње видео игри специјално адаптирани
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за компјутери, конзоли за видео игри,

контролори за електронски машини за

рачни конзоли за видео игри, таблет

видео игри управувани од

компјутери, мобилни направи, и мобилни
телефони;контролори за играње за

играчите;заштитни кутии за носење
специјално адаптирани за рачни видео

компјутерски игри;сетови за на глава за
звук и слики за користење при играње

игри и конзоли за видео игри;самостоечки
машини за видео игри;сталаци за апарати

видео игри;рачни единици за играње
електронски, компјутерски, интерактивни и

за играње електронски игри, имено,
конзоли за видео игри и рачни единици за

видео игри;направи за играње, направи за

видео игри;единици за играње

мобилни игри, имено, машини за играње
со или без видео излез за играње

електронски игри за на маса кои не се во
врска со телевизор или

компјутерски игри и видео
игри;компјутерски конзоли за играње за

компјутер;интерактивни рачни далечински
управувачи за видео игри за играње

користење со надворешен екран за приказ
или монитор;aпарати за електронски игри

електронски игри;контролори за конзоли за
играње;аркадни машини за видео

поинакви од тие што се адаптирани за

игри;конзоли за видео игри;игри и

користење со надворешен екран за приказ
или монитор;апарати за електронски игри

играчки;гимнастички и спортски производи
кои не се вклучени во другите

адаптирани за користење со надворешен
екран за приказ или монитор;торби

класи;декорации за новогодишни
елки;апарати за боди-билдинг;апарати за

специјално адаптирани за рачни видео
игри и конзоли за видео игри;џојстици за

тренинг на телото;опрема за тренинг на
телото;опрема за спортови и игри;машини

компјутерски и видео игри;компјутерски

за вежбање

конзоли за играње за рекреативно играње
игри;точни пластични обвивки познати

кл. 35 рекламни услуги;реклами преку
електронски медиуми;ширење на реклами

како кожи (скинс) за покривање и заштита
на електронски апарати за играње игри,

за други преку глобална компјутерска
мрежа;деловни и рекламни услуги, имено,

имено, конзоли за видео игри и рачни
единици за видео игри;контролори за игри

рекламни услуги за следење рекламни
перформанси, за управување,

во вид на тастатури за компјутерски

дистрибуирање и прикажување реклами,

игри;игри адаптирани за користење со
телевизиски приемници;сетови за на глава

за анализирање рекламни податоци, за
известување рекламни податоци, и за

за играње адаптирани за користење при
играње видео игри;рачни џојстик единици

оптимизација на рекламни
перформанси;рекламни услуги, имено,

за играње видео игри;рачни конзоли за
играње;рачни електронски игри

услуги на управување со рекламни
кампањи, целење, имплементација и

адаптирани за користење само со

оптимизација;подготовка и реализација на

телевизиски приемници;рачни игри со
екрани со течни кристали;рачни единици

медиумски рекламни планови и
концепти;дизајн на рекламни материјали

за играње електронски игри за користење
со надворешен екран за приказ или

за други;рекламни услуги, имено,
медиумско планирање и медиумско

монитор;домашни машини за видео
игри;ЛЦД машини за играње;електронски

купување за други, услуги за евалуација на
брендови и позиционирање на брендови
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за други, и услуги за други за купување

предвреме платени (при-пејд) подарок

реклами;прикажување огласи, имено,

картички, имено, издавање

поставување реклами на Веб страни за
други;реклами, маркетинг и промовирање

сертифицирани подарок картички кои
може да се заменат за производи или

производи и услуги од други преку
обезбедување фотографии и видео

услуги;рекламни услуги за промовирање
јавна свест за добротворни,

опрема на специјални
настани;организирање изложби и настани

филантропски, волонтерски, јавни и
општествени услуги и хуманитарни

во областа на развој на софтвер и хардвер

активности;обезбедување натпревари и

за комерцијални или рекламни
цели;рекламни услуги, имено,

мотивациски наградни програми за
маркетиншки и рекламни цели за

обезбедување простор за класифицирани
реклами преку Интернет и други

препознавање, наградување и
охрабрување на индивидуалци и групи кои

комуникациски мрежи;собирање податоци
во онлајн компјутерски бази со податоци и

се занимаваат со себе-подобрување,
себе-исполнување, добротворни,

онлајн бази со податоци кои може да се

филантропски, волонтерски, јавни и

пребаруваат во областа на
класифицирани податоци;промовирање

општествени услуги и хуманитарни
активности и споделување креативни

производи и услуги од други преку
компјутер и комуникациски

работни производи;услуги на деловно
советување за професионалци и бизниси

мрежи;промовирање производи и услуги
од други преку дистрибуирање видео

во областа на развој на мобилни
софтверски апликации;организирање,

реклами преку Интернет и други

промовирање, договарање и

комуникациски мрежи;обезбедување
промотивни настани преку стриминг во

спроведување специјални настани,
изложби, и саеми за комерцијални,

живо на видео;маркетинг и промотивни
услуги;советодавни услуги во областите

промотивни или рекламни
цели;организирање и спроведување

на реклами и маркетинг;услуги на деловна
помош и советодавни услуги;деловно

настани, изложби, излагања и
конференции за комерцијални цели во

советување во врска со маркетинг

забавните индустрии на интерактивна

активности;советодавни услуги за бренд
стратегии;деловно советување во областа

забава, виртуелна реалност, електроника
за широка потрошувачка и видео

на телекомуникации;советодавни услуги
за деловно управување за обезбедување

игри;онлајн услуги на малопродажни
објекти со виртуелна реалност и хардвер

деловните ентитети, невладините
организации и непрофитните организации

за зголемена реалност и софтвер;онлајн
услуги на малопродажни објекти со

да развијат, организираат, и спроведат

содржини со виртуелна реалност и

програми за да понудат поголем пристап
до глобални комуникациски мрежи;услуги

дигитални медиумски содржини имено,
предходно снимена музика, видео, слики,

на деловно вмрежување;услуги на
советување за вработување и

текст, аудиовизуелни дела и софтвер за
игри со виртуелна и зголемена

регрутирање;услуги за промовирање преку
олеснување продажба за други на

реалност;обезбедување онлајн пазари за
продавачи на производи и/или
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услуги;услуги на деловно посредување во

деловни конференции во областа на

вид на олеснување на размена и

развојот и користењето на програмски

продажба на услуги и производи од трети
лица преку компјутер и комуникациски

јазици;спроведување деловни истраги во
областа на социјалните

мрежи;поврзување купувачи и продавачи
преку онлајн мрежно

медиуми;советодавни услуги во областа
на оценување на содржина на социјални

опкружување;промотивни услуги, имено,
обезбедување услуги на електронски

медиуми;советодавни услуги во областа
на политики и регулативи на социјални

каталози;обезбедување информации на

медиуми;услуги на маркетинг, реклами и

телефонски именици преку глобални
комуникациски мрежи;услуги на деловна

промоција;деловни и рекламни
услуги;услуги на пазарно

помош, имено, управување со однос со
потрошувачи;обезбедување трговски

шпионирање;обезбедување веб страна со
онлајн пазар за продавање и тргување со

информации, имено, коментари од
корисници кои ги засегаат деловните

виртуелни производи со други
корисници;услуги на онлајн

организации, пружателите на услуги, и

тргување;договарање и спроведување

други ресурси;маркетинг истражувања,
имено, рекламни кампањи и истражувања

специјални настани за деловни
цели;блокчеин како услуга, имено,

и анализи за преференците на
потрошувачите;услуги на истражување на

деловни совети и информации во областа
на блокчеин технологија;обезбедување на

пазарот;обезбедување на истражување на
пазарот и информативни

електронски потсетувања и
известувања;услуги на дистрибуција на

услуги;управување со деловни

реклами и информации, имено,

информации, имено, известување на
деловни информации и деловни анализи

обезбедување простор за класифицирани
реклами преку Интернет и комуникациски

во областите на реклами и
маркетинг;деловно управување;бизнис

мрежи;рекламни услуги, имено, целење и
оптимизација на онлајн

адмнистрација, канцелариски
работи;составање онлајн деловни

реклами;договарање и спроведување
специјални настани за комерцијални,

именици со бизниси, производи и услуги

промотивни или рекламни цели;услуги на

од други;промовирање на јавен интерес и
свест за прашања кои вклучуваат пристап

здружување кои промовираат интереси на
професионалци и бизниси во областа на

до Интернет за општата популација;услуги
на здружување, имено, промовирање

развој на мобилни софтверски
апликации;советување за

усвујување, прифаќање и развој на
компјутерски технологии од отворен

брендови;деловни и рекламни услуги,
имено, рекламни услуги за следење

извор;организирање настани за деловно

рекламни перформанси, за управување,

вмрежување во областа на софтвер од
отворен извор;промовирање доброволни

дистрибуирање и прикажување реклами,
за анализирање рекламни податоци, за

заеднички стандарди во индустријата за
развој и изведба на софтвер;договарање и

известување рекламни податоци, и за
оптимизација на рекламни

спроведување деловни
конференции;договарање и спроведување

перформанси;деловни и рекламни услуги,
имено, медиумско планирање и медиумско
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купување за други;услуги за набавки за

именици со бизниси, производи и услуги

други, имено, купување производи и

од други;обезбедување онлајн простории

услуги за други бизниси;деловно
вмрежување;добротворни услуги, имено,

за поврзување продавачи со
купувачи;обезбедување онлајн простории

промовирање јавна свест за добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и

за стриминг во живо на видео од
промотивни настани;обезбедување онлајн

општествени услуги и хуманитарни
активности;советодавни услуги во

простории за поврзување продавачи со
купувачи;малопродажни и онлајн

областите на реклами и маркетинг, имено,

малопродажни услуги за софтвер,

прилагодување на реклами и маркетинг
обиди од други;ширење на реклами за

електронски направи и обувки кои
вклучуваат сензори кои им овозможуваат

други преку Интернет и комуникациски
мрежи;услуги за вработување и

на корисниците да се впуштат во
виртуелни атлетски натпревари и

регрутирање;олеснување на размена и
продажба на услуги и производи од трети

индивидуални и групни часови по
фитнес;малопродажни и онлајн услуги на

лица преку компјутер и комуникациски

малопродажни објекти кои им дозволуваат

мрежи;маркетинг, рекламни и промотивни
услуги, имено, обезбедување информации

на потрошувачите да се занимаваат со
обуки за фитнес, виртуени атлетски

во врска со намалувања, купони, рабати,
ваучери, линкови до малопродажни Веб

натпревари, и индивидуални и групни
часови по фитнес;услуги на малопродажни

страни од други, и специјални понуди за
производи и услуги од други;онлајн

објекти во врска со електронски направи
за фитнес кои може да се носат на себе,

реклами и промовирање производи и

лични ваги за мерење, следачи на

услуги од други преку Интернет;онлајн
услуги на малопродажни објекти со сетови

активност кои може да се носат на себе,
облека за фитнес и спортови, и додатоци

за на глава со виртуелна реалност,
измешана реалност и зголемена реалност,

за споменатите производи
кл. 36 услуги на обработување на

игри, содржини и дигитални
медиуми;онлајн услуги на малопродажни

финансиски трансакции, имено,
обезбедување безбедни опции за

објекти во врска со електронски направи

електронски трансакции и

за фитнес кои може да се носат на себе,
лични ваги за мерење, следачи на

плаќања;електронска обработка на
податоци за плаќања на сметки за

активност кои може да се носат на себе,
облека за фитнес и спортови, и додатоци

корисниците на Интернет и комуникациски
мрежи;услуги на обработка на платежни

за споменатите производи;организирање,
промовирање и спроведување изложби,

трансакции;услуги на електронски пренос
на фондови;услуги на обработка на

саеми и настани за деловни

трансакции со електронски кредитни

цели;промовирање производи и услуги од
други преку дистрибуирање видео

картички, дебитни картички и подарок
картички;обезбедување услуги за

реклами на Интернет и комуникациски
мрежи;промовирање производи и услуги

електронски мобилни плаќања за
други;финансиски услуги;услуги за

од други преку Интернет и комуникациски
мрежи;обезбедување онлајн деловни

обработка на плаќања;услуги за
финансиски трансакции;олеснување и
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договарање собирање на средства и

дигитални валути, виртуелни валути,

дистрибуирање на собрани донирани

криптовалути, дигитални и блокчеин

средства;добротворни услуги, имено,
координирање на набавка и дистрибуција

средства, дигитализирани средства,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

на парични донации од индивидуалци и
фирми до трети лица;обезбедување

знаци;услуги за обработка за други на
дигитални валути, виртуелни валути,

услуги за плаќања на сметки преку
електронски мобилни

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

апликации;финансиски услуги, имено,

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

обезбедување виртуелни валути за
користење од страна на членовите на

знаци;олеснување пренос на електронски
кеш еквиваленти;услуги на известување

онлајн заедница во врска со видео игри,
стриминг во живо на содржини, и

новости во областа на финансиските
вести;финансиски услуги, имено,

содржини од видео на барање преку
Интернет и комуникациски

обезбедување услуги за виртуелни валути
за користење од страна на членовите на

мрежи;финансиска размена;услуги на

онлајн заедница преку глобална

електронски мобилни плаќања за
други;размена на виртуелни

компјутерска мрежа;издавање вредносни
знаци;управување со дигитални валути,

валути;електронски пренос на виртуелни
валути;финансиски работи, имено,

виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

финансиско управување, финансиско
планирање, финансиско предвидување,

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

управување со финансиско потрфолио и

знаци;финансиски услуги, имено,

финансиско анализирање и
советување;финансиски информации

обезбедување финансиска размена за
тргување со дигитални валути, виртуелни

обезбедени на електронски
начин;брокерски услуги;дилерски

валути, криптовалути, дигитални и
блокчеин средства, дигитализирани

услуги;услуги на постапување со
валути;услуги за дигитални валути;услуги

средства, дигитални знаци, крипто знаци и
услужни знаци;услуги на тргување со

за криптовалути;услуги за виртуелни

криптовалути;услуги на размена на

валути;услуги за паричници со дигитални
валути и складирање;услуги на е-

криптовалути;обработка на плаќања со
криптовалути;услуги на електронски

паричници;услуги за електронски
паричници;финансиски услуги поврзани со

плаќања;обработка на електронски
плаќања преку услуги на електронски

услуги за електронски паричници;услуги за
плаќања на сметки обезбедени преку

паричници;услуги на управување со
валути;услуги на пренос на

електронски паричници;услуги на

валути;финансиски услуги, имено,

електронско банкарство преку глобална
компјутерска мрежа;тргување со

обезбедување електронски пренос на
дигитални валути, виртуелни валути,

валути;услуги на електронски плаќања кои
вклучуваат електронска обработка и

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

дополнителен пренос на податоци за
плаќања на сметки;услуги на тргување со

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;финансиско советување во областа
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на дигитални валути, виртуелни валути,

обезбедување виртуелни валути за

криптовалути, дигитални и блокчеин

користење од страна на членовите на

средства, дигитализирани средства,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

онлајн заедница преку Интернет и
комуникациски мрежи;трговски услуги,

знаци;обезбедување електронска
обработка и следење пренос на

имено, услуги за обработка на платежни
трансакции;услуги за обработка на

електронски фондови;услуги на размена
на валути;услуги на управување со

плаќања, имено, обезбедување услуги за
други за обработка на трансакции со

инвестиции;старателски услуги за

виртуелни валути;услуги на предвреме

финансиски институции и
фондови;листање и тргување со

платени (при-пејд) подарок картички,
имено, издавање сертифицирани подарок

заменливи и деривативи од дигитални
валути, виртуелни валути, криптовалути,

картички кои може да се заменат за
производи или услуги

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

кл. 38
телекомуникации;телекомуникациски

знаци, крипто знаци и услужни

услуги, имено, електронски пренос на

знаци;монетарна размена;клиринг и
порамнување на финансиски

електронски медиумски содржини,
податоци, пораки, графички содржини,

трансакции;услуги на финансиски
информации;услуги на електронско

слики, фотографии, видеа, аудио визуелни
содржини и датотеки;телекомуникациски

финансиско тргување;електронско
финансиско тргување, имено, тргување од

услуги, имено, услуги на пренос и прием
на податоци преку телекомуникациски

областа на дигитализирани

мрежи;телекомуникации и мрежни

средства;обезбедување финансиски
информации на барање и во реално време

компјутерски услуги со рамноправен
пристап, имено, електронски пренос на

за дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин

слики, аудио визуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст,

средства, дигитализирани средства,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

пораки, реклами, медиумски рекламни
комуникации и информации;услуги за

знаци;обезбедување информации во

споделување фотографии, видео, и

областите на инвестиции и финансиии
преку компјутерски мрежи и глобални

податоци, имено, електронски пренос на
дигитални фотографски датотеки, видеа, и

компјутерски мрежи;електронско тргување
со финансиски инструменти;услуги на

аудио визуелни содржини помеѓу
корисниците на

плаќања при електронска
трговија;електронска обработка и пренос

Интернет;телекомуникациски услуги,
имено, електронска размена на глас,

на податоци за плаќања на сметки за

податоци, звук, видео, текст и графички

корисниците на Интернет и комуникациски
мрежи;услуги на обработување на

содржини пристапни преку Интернет и
други комуникациски мрежи;обезбедување

финансиски трансакции, имено,
обезбедување безбедни опции за деловни

пристап до компјутер, електронски и
онлајн бази со податоци;обезбедување

трансакции и плаќања;услуги за
финансиски трансакции, имено,

пристап до компјутерски бази со податоци
во областите на социјално вмрежување и
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социјално претставување и

податоци;обезбедување на пристап до

рандевуа;обезбедување онлајн форуми за

телекомуникациски мрежи и

комуникација на теми од глобален
интерес;обезбедување онлајн соби за

Интернет;обезбедување можност за
поврзување на интернет;обезбедување

разговор, услуги за инстант пораки, и
електронски огласни табли;услуги на соби

информации за
телекомуникации;советување во областа

за разговор за социјално
вмрежување;обезбедување онлајн

на телекомуникациски услуги, имено,
пренос на глас, податоци, и документи

комуникациски линкови кои ги пренесуваат

преку телекомуникациски мрежи;услуги на

корисниците на мобилни направи и
интернет до други веб

интернет сервис провајдери;услуги на
емитување програма преку

страници;олеснување пристап до веб
страници од трети лица или до други

интернет;телекомуникациски услуги,
имено, обезбедување интернет пристап

електронски содржини на трети лица преку
универзално најавување;услуги на

преку широкопјасни мрежи;стриминг и
стриминг во живо на звучни, визуелни и

емитување на звук, текст и видео преку

аудиовизуелни содржини за играње преку

Интернет или други комуникациски
мрежи;услуги на глас преку Интернет

глобална компјутерска мрежа;услуги за
забава, имено, обезбедување пристап до

протокол (ВОИП);комуникациски услуги на
телефонија;комуникациски услуги на

интерактивни електронски и онлајн бази со
податоци со содржини одредени од

мобилна телефонија;услуги на видео
конференции;обезбедување простор и

корисниците, содржини од трети лица,
фотографии, видео, звук, визуелни и

опрема за видео конференции;услуги на

аудио визуелни материјали во областа на

звук и визуелни
телеконференции;стриминг и стриминг во

глобален интерес;услуги на споделување
фотографии и видеа;услуги на емитување

живо на видео, аудиовизуелни, и
интерактивни аудиовизуелни содржини

звук, текст и видео преку Интернет и други
комуникациски мрежи;електронска

преку Интернет;обезбедување форуми во
онлајн заедниците за корисниците да

размена на глас, податоци, звук, видео,
текст и графички содржини преку Интернет

споделуваат и емитуваат информации,

и телекомуникациски мрежи;услуги за

звук, видео, вести во реално време,
забавни содржини, или информации, да

споделување со рамноправен пристап до
фотографии и податоци, имено,

формираат виртуелни заедници, и да се
впуштаат во социјално

електронски пренос на дигитални
фотографски датотеки, графички

вмрежување;телекомуникациски услуги,
имено, електронски пренос на содржини и

содржини и звучни содржини помеѓу
корисниците на Интернет;услуги на

податоци со виртуелна

споделување фотографии и видеа, имено,

реалност;компјутерски услуги, имено,
обезбедување услуги на техничка помош

електронски пренос на дигитални
фотографски датотеки, видеа и аудио

во врска со користење на комуникациска
опрема;услуги на Веб пораки;услуги за

визуелни содржини помеѓу корисниците на
Интернет;обезбедување форуми, соби за

инстант пораки;кодиран електронски
пренос и достава на повратени

разговор, и електронски огласни табли за
регистрираните корисници за пренос на
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пораки и споделување информации во

мрежи;телекомуникациски

врска со здравјето и фитнес, спортски

услуги;телекомуникациски услуги, имено,

активности, и социјално вмрежување
преку онлајн Веб страна и други

електронски пренос на податоци, пораки,
графички содржини, фотографии, слики,

компјутерски и електронски комуникациски
мрежи;обезбедување веб страна со

звук, видео, аудио визуелни содржини, и
информации;телекомуникациски услуги,

информации во врска со спортови, фитнес
тренинг, и развој на атлетски

имено, електронски пренос на содржини и
податоци со виртуелна, измешана и

вештини;обезбедување он-лајн форум за

зголемена

регистрираните корисници за
споделување информации во врска со

реалност;телеконференции;услуги на глас
преку Интернет протокол (ВОИП)

лични активности, фитнес, и социјално
вмрежување;обезбедување онлајн форум

кл. 41 услуги за забава;електронски
издавачки услуги за други;издавање на

за регистрираните корисници за
споделување информации во врска со

образовни материјали, имено, издавање
книги, списанија, весници, и електронски

фитнес, спортски активности, фитнес

изданија;издавање онлајн списанија,

целите, фитнес тренинг и обука, и
социјално вмрежување преку онлајн Веб

имено, веблогови (блогови) со содржини
одредени од корисниците, блогови со

страна и други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи;обезбедување он-

реклами, маркетинг и бизнис содржини, и
блогови за виртуелна реалност и

лајн форум, соби за разговор, и
електронски огласни табли за

зголемена реалност кои не може да се
симнуваат;обезбедување онлајн ресурси

регистрираните корисници за пренос на

за електронски публикации кои не може да

пораки и споделување информации во
врска со исхраната, лични активности,

се симнуваат за развивачи на
софтвер;услуги за забава и образовни

здравјето и фитнес, класифицирани
податоци, и социјално

услуги, имено, обезбедување онлајн
публикации кои не може да се симнуваат

вмрежување;обезбедување електронски
огласни табли за пренос на пораки помеѓу

во врска со технологии за виртуелна
реалност преку веб страна;услуги за

корисниците во областа на глобален

забава и образовни услуги, имено,

интерес;обезбедување онлајн
комуникациски линкови кои ги пренесуваат

обезбедување онлајн публикации кои не
може да се симнуваат во врска со

корисниците на мобилни направи и
Интернет до други локални и глобални

технологии за зголемена реалност преку
веб страна;услуги за забава, имено,

онлајн локации;обезбедување онлајн
форуми за комуникација, имено,

обезбедување интерактивни и игри за
повеќе играчи и игри за еден играч кои се

пренесување на теми од глобален

играат преку Интернет или комуникациски

интерес;обезбедување услуги на техничка
помош во врска со користење на

мрежи;услуги за забава, имено,
обезбедување онлајн видео игри,

комуникациска опрема;стриминг на звук и
видео материјали поврзани со атлетски

компјутерски игри, електронски игри, и
интерактивни игри;обезбедување

активности на Интернет и други
компјутерски и електронски комуникациски

компјутерски игри за користење низ
целата мрежа од страна на корисници на
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мрежата;обезбедување онлајн софтвер за

спроведување образовни

игри кој не може да се симнува;услуги за

конференции;организирање изложби,

играње во виртуелна реалност
обезбедени преку Интернет и други

настани, и конференции во областите на
култура, забава, образование, и социјално

комуникациски мрежи;услуги за играње во
зголемена реалност обезбедени преку

вмрежување за не-деловни и некомерцијални цели;договарање и

Интернет и други комуникациски
мрежи;услуги за забава, имено,

спроведување натпревари и забавни
настани за играчи на видео, компјутерски,

обезбедување игри со виртуелна

електронски или интерактивни

реалност, интерактивна забава и
содржини со виртуелна реалност и

мултимедијални игри;услуги за забава,
имено, договарање и спроведување на

доживувања;услуги за забава, имено,
обезбедување игри со зголемена

натпревари за поттикнување користење и
развој на софтвер и хардвер за

реалност, интерактивна забава и
содржини со зголемена реалност и

интерактивна забава, виртуелна реалност,
зголемена реалност, електроника за

доживувања;услуги за забава, имено,

широка потрошувачка, и видео

обезбедување игри со измешана
реалност, интерактивна забава и

игри;организирање изложби во областа на
интерактивна забава, виртуелна реалност,

содржини со измешана реалност и
доживувања;услуги за забава, имено,

електроника за широка потрошувачка и
видео игри од забавната индустрија за

обезбедување онлајн средини со
виртуелна реалност;услуги за забава,

културни или образовни цели;нудење и
спроведување натпревари дизајнирани за

имено, обезбедување онлајн средини со

препознавање, наградување и

зголемена реалност;видео продукција за
забавни цели со зголемена

охрабрување на индивидуалци и групи кои
се занимаваат со себе-подобрување,

реалност;видео продукција за забавни
цели со виртуелна реалност;услуги за

себе-исполнување, добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и

мултимедиска забавна продукција и
издавање;услуги за забава во вид на

општествени услуги и хуманитарни
активности, и споделување креативни

продукција и услуги на пост-продукција на

работни производи;организирање

мултимедијални забавни содржини;услуги
за забава и образовни услуги, имено,

изложби, конференции, и настани во
областа на развој на софтвер за

обезбедување филмови, телевизиски
шоуа, вебкасти, аудиовизуелни, и

образовни цели;нудење и спроведување
натпревари за образовни и забавни цели

мултимедијални дела преку Интернет кои
не можат да се симнуваат, како и

за развивачи на софтвер;образовни
услуги, имено, организирање и

информации, критики, и препораки во

спроведување конференции и семинари

врска со филмови, телевизиски шоуа,
вебкасти, аудиовизуелни, и

во областите на вештачка интелигенција и
Интернет на нештата;образовни услуги,

мултимедијални дела;обезбедување
информации за онлајн компјутерски игри и

имено, организирање и спроведување
конференции, курсеви, семинари, и онлајн

видео игри преку Интернет и други
комуникациски мрежи;договарање и

обуки во областите на реклами, маркетинг,
социјално вмрежување, Интернет, и
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социјални медиуми, и дистрибуција на

документарни серии, анимирани серии,

материјали за обука во врска

мистерии, и реалити и забавни

нив;организирање, промовирање и
спроведување изложби, саеми и настани

содржини;обезбедување онлајн видео
клипови, видеа, влогови, слики,

за бизнис цели;обуки во областа на дизајн,
реклами и комуникациски

илустрации, написи, и абстракти од написи
во областа на комедии, драми,

технологии;обуки во областа на стратешко
медиумско планирање поврзани со

документарци, документарни серии,
анимирани серии, мистерии, и реалити

реклами, маркетинг и

забава кои не можат да се

бизнис;обезбедување информации во
областа на забава;обезбедување

симнуваат;обезбедување онлајн видеа во
областа на комедии, драми, документарци,

информации во областа на забава
вклучувајќи текст, електронски документи,

документарни серии, анимирани серии,
мистерии, и реалити забава кои не можат

бази со податоци, графички содржини,
фотографски слики и аудио визуелни

да се симнуваат;образовни услуги, имено,
обезбедување онлајн издавање во

информации, преку Интернет и други

областа на содржина на социјални

комуникациски мрежи;обезбедување
информации за образовни и забавни цели

медиуми;обезбедување на информации
поврзани со содржина на социјални

во областите на забава, секундарен, и
колегијален живот, и социјални и

медиуми;онлајн електронско издавање кое
засега содржини на социјални

општествени интересни групи;изнајмување
на фотографски и видеографски киосци за

медиуми;издавање на образовни
материјали, имено, издавање написи,

сликање, прикачување, уредување и

прирачници, списанија и блогови во

споделување на слики и видеа;
образование; обезбедување на

областите на развој на софтвер, вештачка
интелигенција, машинско учење, и

обуки;спортски и културни
активности;услуги за забава, имено,

градење кориснички
интерфејси;договарање и спроведување

обезбедување онлајн видеа со игри кои ги
играат други;услуги за игри во вид на

на обуки;информации за рекреација;видео
продукција за зголемена

обезбедување веб страна за корисниците

реалност;спроведување и обезбедување

да емитуваат играње игри до
други;договарање и спроведување

пристап до он-лајн вежбање во живо,
инструкции и фитнес сесии во

образовни конференции во областа на
развој на софтвер;образовни семинари,

живо;спроведување на часови по
фитнес;образовни услуги;образовни

часови, говорни сесии, конференции и
обуки во областа на софтвер од отворен

услуги, имено, спроведување семинари,
конференции, и работилници во областите

извор и развој на софтвер;услуги за

на здравјето и благосостојбата;образовни

забава, имено, тековни комедии, драми,
документарци, документарни серии,

услуги, имено, организирање и
спроведување конференции и семинари

анимирани серии, мистерии, и реалити веб
и телевизиски серии обезбедени преку

во областите на виртуелна реалност,
зголемена реалност, вештачка

Интернет;онлајн списанија, имено, блогови
со комедии, драми, документарци,

интелигенција и Интернет на
нештата;услуги на електронско
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издавање;услуги за забава и образовни

интерес;услуги за забава, имено,

услуги, имено, обезбедување филмови,

обезбедување онлајн форум за цели на

телевизиски шоуа, вебкасти,
аудиовизуелни, и мултимедијални дела

ширење на содржини, податоци, и
информации за забава и социјално и

преку Интернет кои не може да се
симнуваат, како и информации, критики, и

бизнис вмрежување;услуги за забава,
имено, обезбедување онлајн простории за

препораки во врска со филмови,
телевизиски шоуа, вебкасти,

стриминг на забавни содржини и стриминг
во живо на видеа од забавни

аудиовизуелни, и мултимедијални

настани;услуги за забава, имено,

дела;услуги за забава, имено, договарање
и спроведување на натпревари за

обезбедување онлајн простории за
стриминг на забавни содржини и стриминг

поттикнување користење и развој на
софтвер и хардвер за интерактивна

во живо на видеа од забавни
настани;услуги за забава, имено,

забава, виртуелна реалност, зголемена
реалност, измешана реалност,

обезбедување онлајн средини со
измешана реалност;видео продукција со

електроника за широка потрошувачка, и

измешана реалност;мултимедијални

видео игри;услуги за забава, имено,
натпревари и мотивациски наградни

продукциски услуги;онлајн списанија,
имено блогови со коментари, совети и

програми дизајнирани за наградни
програми за учесниците кои со вежбање,

информации во областите на здравјето,
благосостојбата, сонот, фитнес и

учествуваат во спортски активности, се
ангажираат во активности за промовирање

исхраната;онлајн списанија, имено,
блогови;онлајн списанија, имено,

на здравјето, прават достигнувања во

веблогови (блогови) со содржини

вежбање и спортски активности, и ги
постигнуваат личните цели во врска со

одредени од корисниците;организирање
натпревари и мотивациски наградни

вежбање, спортски активности, и
фитнес;услуги за забава, имено,

програми за развивачи на
софтвер;организирање изложби и настани

натпревари и мотивациски наградни
програми дизајнирани за наградни

за културни, образовни, или забавни
цели;организирање изложби и настани во

програми за учесниците кои со вежбање,

областа на интерактивна забава,

прават здрави избори за јадење, и се
ангажираат во други активности за

виртуелна реалност, измешана реалност,
и зголемена реалност, електроника за

промовирање на здравјето;услуги за
забава, имено, мотивациски наградни

широка потрошувачка и видео игри од
забавната индустрија за културни или

програми дизајнирани за наградни
програми за учесниците во

образовни цели;организирање изложби и
настани во областа на развој на софтвер

вежбање;услуги за забава, имено,

за образовни цели;организирање изложби

обезбедување пристап до интерактивни
електронски и онлајн бази со податоци со

во областа на интерактивна забава,
виртуелна реалност, зголемена реалност,

содржини одредени од корисниците,
содржини од трети лица, фотографии,

измешана реалност, електроника за
широка потрошувачка и видео игри од

видео, звук, визуелни и аудио визуелни
материјали во областа на глобален

забавната индустрија за културни или
образовни цели;организирање изложби и
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конференции во живо во областите на

комуникациски мрежи, и преку

култура, забава и социјално вмрежување

компјутерски софтвер за конзоли за

за не-деловни и не-комерцијални
цели;услуги за лични тренинзи во областа

играње, персонални компјутери, лични
дигитални направи, и паметни телефони;

на спортови, вежбање, здравје, и
фитнес;услуги на споделување

обезбедување онлајн ресурси за
развивачи на софтвер;обезбедување

фотографии и видеа;претходно снимени
атлетски и фитнес сесии;обезбедување

претходно снимени атлетски предизвици,
обуки, фитнес сесии и предизвици, и

оценување за фитнес и фитнес резултати,

вежбање преку онлајн Веб страна, други

и персонализирани програми за вежбање
врз основ на тоа оценување и резултати;

компјутерски и електронски комуникациски
мрежи, и преку компјутерски софтвер за

обезбедување веб страна со фитнес
обуки, инструкции, и сесии; обезбедување

конзоли за играње, персонални
компјутери, лични дигитални направи, и

веб страна со инструкции и фитнес
сесии;обезбедување веб страна со

паметни телефони;услуги за издавање,
имено, издавање на електронски изданија

информации во врска со фитнес тренинг, и

за други;видео продукција за виртуелна

развој на атлетски вештини;
обезбедување веб страна со информации

реалност
кл. 42 дизајн и развој на компјутерски

во врска со фитнес тренинг, фитнес обука,
фитнес цели, и развој на атлетски

хардвер и софтвер;обезбедување онлајн
софтвер кој не може да се

вештини;обезбедување веб страна со
информации во врска со спортови, развој

симнува;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

на атлетски можности, и фитнес

симнува за обезбедување развој,

тренинг;обезбедување веб страна со
претходно снимени атлетски и фитнес

оценување, тестирање, и одржување на
мобилни софтверски апликации за

сесии;обезбедување пристап до
претходно снимени атлетски и фитнес

преносни електронски комуникациски
направи, имено, мобилни телефони,

сесии;обезбедување компјутерски,
електронски и онлајн бази со податоци во

смартфони, рачни компјутери и таблет
компјутери;дизајн, градење, истражување,

областа на забава;обезбедување забавни

развој и услуги за тестирање во областа

информации од индекси кои може да се
пребаруваат и бази со податоци со

на развој на мобилен апликациски
софтвер поврзани со користење и

информации, вклучувајќи текст,
електронски документи, бази со податоци,

функционалност на хиперлинкови;техничко советување во областа

графички содржини, фотографски слики и
аудио визуелни информации, преку

на развој на мобилен апликациски
софтвер поврзан со користење и

Интернет и комуникациски

функционалност на хипер-

мрежи;обезбедување групни тренинзи во
областа на спортови, вежбање, здравје, и

линкови;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

фитнес;обезбедување информации во
врска со спортови, атлетски можности

симнува кој им дава на корисниците
можност да се ангажираат во социјално

развој, и фитнес тренинг преку онлајн Веб
страна, други компјутерски и електронски

вмрежување и ги управува нивните
содржини за социјално
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вмрежување;компјутерски услуги, имено,

вмрежување, креирање виртуелна

креирање онлајн заедница за

заедница, и пренос на слики, аудио

регистрираните корисници да се
ангажираат во социјално

визуелни и видео содржини, фотографии,
видеа, податоци, текст, пораки, реклами,

вмрежување;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

медиумски рекламни комуникации и
информации;апликациски сервис

симнува за креирање, управување и
пристапување кон групни виртуелни

провајдер (АСП) со апликациски
програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој

заедници креирани и управувани од

олеснува онлајн услуги за социјално

страна на корисниците;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

вмрежување и развој на софтверски
апликации;обезбедување привремено

може да се симнува за креирање и
управување со профили на социјални

користење на софтвер кој не може да се
симнува за гледање и интеракција со

медиуми и кориснички
сметки;обезбедување привремено

извор на електронски медиумски
содржини, имено, слики, аудио визуелни и

користење на софтвер кој не може да се

видео содржини, стриминг во живо на

симнува за социјално вмрежување,
креирање виртуелна заедница, и пренос

видео, коментари, реклами, вести, и
Интернет линкови;обезбедување

на звук, видео, слики, текст, содржини, и
податоци;компјутерски услуги во вид на

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за пронаоѓање

кроени по мерка електронски лични и
групни профили или веб страници со

содржини и објавувачи на содржини, и за
претплата на содржини;обезбедување

кориснички дефинирани или

привремено користење на софтвер кој не

специфицирани информации, вклучувајќи,
звук, видео, слики, текст, содржини, и

може да се симнува за организирање
слики, видео, и аудио визуелни содржини

податоци;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

со користење ознаки за метаподатоци;обезбедување привремено

симнува кој овозможува корисниците да
пренесуваат податоци за личен идентитет

користење на софтвер кој не може да се
симнува за креирање, уредување,

до, и да споделуваат податоци за личен

прикачување, симнување, пристапување,

идентитет со и помеѓу повеќе Веб
страни;апликациски сервис провајдер

гледање, објавување, прикажување,
означување, блогирање, стриминг,

(АСП) со софтвер за социјално
вмрежување, управување со содржини за

поврзување, бележење, искажување
чуства, коментирање, интеракција со,

социјално вмрежување, креирање
виртуелна заедница, и пренос на слики,

вградување, пренесување, и споделување
или поинакво обезбедување на

аудио визуелни и видео содржини,

електронски медиумски содржини, слики,

фотографии, видеа, податоци, текст,
пораки, реклами, медиумски рекламни

видео, звук, аудио визуелни содржини ,
податоци, и информации преку Интернет и

комуникации и информации;платформа
како услуга (ПААС) со софтверски

комуникациски мрежи;апликациски сервис
провајдер (АСП) со софтвер за

платформи за социјално вмрежување,
управување со содржини за социјално

обезбедување или олеснување на
креирање, уредување, прикачување,
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симнување, пристапување, гледање,

видеа;обезбедување привремено

објавување, прикажување, означување,

користење на софтвер кој не може да се

блогирање, стриминг, поврзување,
бележење, искажување чуства ,

симнува за стриминг на мултимедијални
забавни содржини;обезбедување

коментирање, интеракција со, вградување,
пренесување, и споделување или

привремено користење на компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

поинакво обезбедување на електронски
медиумски содржини, слики, видео, звук,

овозможување пренос на слики, звук,
аудио визуелни и видео содржини и

аудио визуелни содржини, податоци, и

податоци;компјутерски услуги, имено,

информации преку Интернет и
комуникациски мрежи;обезбедување

обезбедување машини за пребарување за
обезбедување податоци преку Интернет и

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за испраќање и

комуникациски мрежи;обезбедување
машини за пребарување на онлајн мрежно

примање електронски пораки,
предупредувања, известувања и

опкружување за обезбедување
информации од индекси кои може да се

потсетувања;обезбедување апликациски

пребаруваат и бази со податоци со

програмски интерфејс (АПИ) софтвер за
користење при електронски пораки и

информации, вклучувајќи текст,
електронски документи, бази со податоци,

пренос на звук, видео, слики, текст,
содржини и податоци;обезбедување

графички содржини, електронски
медиумски содржини, слики и аудио

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за електронски

визуелни содржини, преку Интернет и
комуникациски мрежи;апликациски сервис

пораки;обезбедување привремено

провајдер (АСП) услуги, имено, хостирање

користење на софтвер кој не може да се
симнува за олеснување интерактивни

софтверски апликации од
други;обезбедување привремено

дискусии преку комуникациски
мрежи;обезбедување привремено

користење на софтвер кој не може да се
симнува за обезбедување, поврзување со,

користење на софтвер кој не може да се
симнува за организирање настани,

или стриминг на вести или тековни
настани и информации;обезбедување

пребарување за настани, закажување и

привремено користење на софтвер за е-

управување настани;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

трговија кој не може да се симнува кој им
овозможува на корисниците да

може да се симнува за преправање
фотографии, слики и звук, видео, и звучни-

остваруваат електронски деловни
трансакции преку Интернет и

видео содржини;обезбедување
привремено користење на компјутерски

комуникациски мрежи;апликациски сервис
провајдер (АСП) со апликациски

софтвер кој не може да се симнува за

програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој

користење при сликање и уредување
фотографии и снимање и уредување

им овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

видеа;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за обезбедување или

трансакции преку Интернет и
комуникациски мрежи;софтвер како услуга

олеснување сликање и уредување
фотографии и снимање и уредување

(СААС) услуги со софтвер за испраќање и
примање електронски пораки,
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известувања и предупредувања и за

симнува кој им дава на корисниците

олеснување електронски деловни

можност за прикачување, модификација и

трансакции преку Интернет и
комуникациски мрежи;обезбедување

споделување содржини со виртуелна
реалност, содржини со зголемена

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за користење при

реалност, содржини со измешана
реалност, информации, искуства и

дизајнирање, управување, мерење,
анализирање, ширење, и прикажување

податоци;хостирање на содржини со
виртуелна реалност и зголемена реалност

реклами од други;апликациски сервис

на Интернет;обезбедување кориснички

провајдер (АСП) со апликациски
програмски интерфејс (АПИ) софтвер за

услуги за автентификација при користење
единствен пристап и софтверска

креирање, управување, следење,
известување и мерење реклами од

технологија за трансакции со етрговија;обезбедување кориснички услуги

други;обезбедување софтвер кој не може
да се симнува кој овозможува купувачи и

за автентификација на пренос на
електронски фондови, кредитни и дебитни

продавачи на онлајн реклами да купуваат

картички и електронски чековни

и продаваат рекламен
инвентар;обезбедување привремено

трансакции со користење единствен
пристап и софтверска

користење на софтвер кој не може да се
симнува за креирање, споделување,

технологија;обезбедување апликациски
програмски интерфејс (АПИ) кој им

ширење и објавување
реклами;обезбедување привремено

овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

користење на софтвер кој не може да се

трансакции преку Интернет;обезбедување

симнува за креирање и одржување онлајн
присуство за индивидуалци, групи, фирми,

привремено користење на Софтвер кој не
може да се симнува за обработка на

и брендови;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

електронски плаќања;платформа како
услуга (ПААС) услуги со компјутерски

симнува за огласувачи да се во
комуникација и интеракција со онлајн

софтвер кој им овозможува на
корисниците да извршуваат деловни и

заедници;обезбедување привремено

трансакции со е-трговија;обезбедување

користење на софтвер кој не може да се
симнува за одржување онлајн содржини

привремен пристап до компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

одредени од корисниците и реклами и
креирање извори со социјални

обезбедување електронски
мапи;апликациски сервис провајдер (АСП)

медиуми;дизајнирање и развој на
компјутерски софтвер за игри и софтвер за

со софтвер за обезбедување електронски
мапи;обезбедување привремено

видео игри за користење со компјутери,

користење на компјутерски софтвер кој не

програмски системи за видео игри и
компјутерски мрежи;развој на хардвер за

може да се симнува за пребарување,
утврдување, и споделување

користење при поврзување со електронски
и интерактивни мултимедијални

локации;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

игри;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

симнува за пребарување и
идентификување локални и локациски
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базирани точки од интерес, настани,

платформи со АИ (вештачка

места, можности за вработување, забава,

интелигенција);дизајн на ефекти за

културни настани, шопинг и
понуди;обезбедување привремено

зголемена реалност и виртуелна реалност
за користење при преправање на

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за правење

фотографии, слики, видеа и аудио
визуелни содржини;обезбедување онлајн

резервации и закажувања;апликациски
сервис провајдер (АСП) со софтвер за

софтвер кој не може да се симнува за
лични асистенти;обезбедување софтвер

обезбедување или олеснување правење

за социјални асистенти кој не може да се

резервации и закажувања;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

симнува;обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

може да се симнува кој им дава на
корисниците можност да објавуваат

може да се симнува за користење при
олеснување на глас преку Интернет

рејтинг, критики, упатувања и препораки
поврзани со бизниси, ресторани,

протокол (ВОИП) повици, телефонски
повици, видео повици, текст пораки,

обезбедувачи на услуги, настани, јавни

електронски пораки, инстант пораки, и

услуги и владини агенции;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

услуги на онлајн социјално
вмрежување;апликациски сервис

може да се симнува кој овозможува
виртуелни пазари;обезбедување

провајдер (АСП) услуги со софтвер за
обезбедување или олеснување глас преку

привремено користење на компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

Интернет протокол (ВОИП) повици,
телефонски повици, видео повици, текст

нарачување и/или купување производи и

пораки, електронски пораки, инстант

услуги;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за обезбедување или

пораки, и услуги на онлајн социјално
вмрежување;обезбедување веб страна со

олеснување нарачување и/или купување
производи и услуги;обезбедување

информации во областите на технологија
и развој на софтвер преку Интернет и

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за пребарување и

комуникациски мрежи;дизајн и развој на
хардвер и софтвер за виртуелна реалност

идентификување можности за

и зголемена реалност и измешана

вработување;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

реалност;дизајн и развој на хардвер и
софтвер за видео игри;развој на

симнува за идентификување и кој
овозможува корисниците да контактираат

софтвер;развој на интерактивен
мултимедијален софтвер;одржување и

владини претставници;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

поправка на компјутерски
софтвер;компјутерски услуги, имено,

може да се симнува за платформи за

провајдерски услуги на клауд

олеснување на интеракција и комуникација
помеѓу луѓе и АИ (вештачка

хостирање;обезбедување привремено
користење на онлајн клауд компјутерски

интелигенција);апликациски сервис
провајдер (АСП) со софтвер за

софтвер кој не може да се симнува за
користење при електронско складирање

обезбедување или олеснување
интеракција и комуникација помеѓу луѓе и

на податоци;обезбедување привремено
користење на онлајн клауд компјутерски
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софтвер кој не може да се симнува за

услуги;научни и технолошки услуги и

апликации и средини со виртуелна и

истражувања и дизајн поврзани со

зголемена реалност;услуги за
споделување датотеки, имено,

тоа;индустриски анализи и истражувачки
услуги;дизајн, развој, инсталација и

обезбедување привремено користење на
софтвер кој не може да се симнува со

одржување на компјутерски хардвер и
софтвер;истражувачки услуги и

технологија која овозможува корисниците
да прикачуваат и симнуваат електронски

советување во областа на информации и
телекомуникациски технологии;дизајн на

датотеки;апликациски сервис провајдер,

телекомуникациски апарати и

имено, обезбедување, хостирање,
управување, развој на, и одржување

опрема;советодавни услуги во областа на
дизајн, селекција, имплементација и

апликации, софтвер, веб страни, и бази со
податоци во областите на безжични

користење на компјутерски хардверски и
софтверски системи за

комуникации, мобилен пристап до
информации, и далечинско управување со

други;обезбедување онлајн софтверски
платформи со технологија која

податоци за безжична достава на

овозможува онлајн корисниците да прават

содржини до рачни компјутери, лаптопи и
мобилни електронски

плаќања и пренос на
фондови;обезбедување онлајн софтвер

направи;компјутерски услуги, имено,
обезбедување далечинско управување со

платформи со технологија која
овозможува онлајн корисниците да прават

направи преку компјутерски мрежи,
безжични мрежи или Интернет;услуги за

плаќања и пренос на фондови низ повеќе
Веб страни и мобилни

кодирање податоци;кодиран електронски

апликации;компјутерски услуги, имено,

пренос и достава на повратени
податоци;обезбедување привремено

апликациски сервис провајдер со
апликациски програмски интерфејс (АПИ)

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува и апликации за управување

софтвер кој им овозможува на
корисниците да извршуваат трансакции со

со однос со купувачи (ЦРМ);апликациски
сервис провајдер (АСП) со софтвер за

е-трговија преку Интернет и комуникациски
мрежи;софтвер како услуга (СААС) услуги

управување со однос со купувачи

со софтвер за олеснување трансакции со

(ЦРМ);компјутерски услуги, посебно,
апликациски сервис провајдер со

е-трговија преку Интернет и комуникациски
мрежи;апликациски сервис провајдер со

апликациски програмски интерфејс (АПИ)
софтвер за управување со однос со

апликациски програмски интерфејс (АПИ)
софтвер кој им овозможува на

купувачи (ЦРМ);обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

корисниците да извршуваат трансакции со
е-трговија преку Интернет и комуникациски

може да се симнува за олеснување и

мрежи;обезбедување привремено

договарање собирање на средства и
дистрибуирање на собрани донирани

користење на софтвер кој не може да се
симнува за претворање на природен говор

средства;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

во машински извршливи
команди;анализирање и евалуација на

симнува за онлајн добротворни услуги за
собирање средства и донаторски

содржина на социјални медиуми;развој на
стандарди за содржина на социјални
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медиуми од трети лица;спроведување

нивни содржини и слики

постапки поврзани со стандарди кои

онлајн;обезбедување он-лајн софтвер кој

засегаат содржина на социјални медиуми
од трети лица;модерирање и надзор на

не може да се симнува за управување со
бази со податоци;компјутерски мрежни

содржини;Веб објавување, имено,
објавување на одлуки кои засегаат

услуги;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

содржина на социјални медиуми од трети
лица;обезбедување привремено

симнува за испитување на
мислење;обезбедување софтвер кој

користење на компјутерски софтвер кој не

овозможува корисниците да поставуваат

може да се симнува во вид на машина за
копање;обезбедување привремено

прашања со опции за одговор;платформа
како услуга (ПААС) услуги со технологија

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за користење при

која овојможува бизниси, организации и
индивидуалци да креираат и да го

извршување ископи на големи суми на
податоци;обезбедување привремено

управуваат нивното онлајн присуство и да
комуницираат со онлајн кориснички

користење на компјутерски софтвер кој не

информации и пораки во врска со нивните

може да се симнува во вид на машина за
копање која функционира низ бизнис

активности, производи и услуги и да се
впуштаат во деловно и социјално

разузнавачки (БИ) алатки;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

вмрежување;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

кој не може да се симнува за вештачка
интелигенција за олеснување на софтвер

симнува со технологија која овојможува
корисниците да ги управуваат нивните

за машинско учење;апликациски сервис

налози за бизнис

провајдер (АСП) со софтвер за
обезбедување или олеснување на

вмрежување;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

софтвер за машинско
учење;обезбедување привремено

симнува за софтвер за гласовни команди и
препознавање, софтвер за конвертирање

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за машинско

на говор во текст, софтверски апликации
со обезбеден звук за управување со лични

учење;обезбедување привремено

информации;платформа како услуга

користење на онлајн софтверски алатки
кои не може да се симнуваат за развој на

(ПААС) со компјутерски софтверски
платформи за софтвер за лични

софтвер;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

асистенти;платформа како услуга (ПААС)
со компјутерски софтверски платформи за

да се симнува за градење кориснички
интерфејси;апликациски сервис провајдер

софтвер за автоматизација на домот и
интеграција на домашни

(АСП) со софтвер за обезбедување или

направи;платформа како услуга (ПААС) со

олеснување софтвер за градење
кориснички интерфејси;складирање

компјутерски софтверски платформи за
безжичен комуникациски софтвер за глас,

електронски податоци;електронско
складирање на фотографии;интерактивни

звук, видео, и пренос на податоци;софтвер
како услуга (СААС) со компјутерски

услуги на хостирање кои овозможуваат
корисниците да објавуваат и споделуваат

софтвер за управување со лични
информации;обезбедување привремено
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користење на софтвер кој не може да се

на компјутерски системи и

симнува за пристапување, надгледување,

спецификација;софтвер како услуга

следење, пребарување, чување, и
споделување информации на теми од

(СААС) услуги, имено, хостирање софтвер
за користење од други за користење за

глобален интерес;софтвер како услуга
(СААС) со компјутерски софтвер за

обезбедување онлајн бази со податоци со
широк дијапазон на информации од

користење за поврзување и контрола на
електронски направи со Интернет на

глобален интерес преку
Интернет;обезбедување привремено

нештата;софтвер како услуга (СААС) со

користење на он-лајн софтвер кој не може

компјутерски софтвер за други за
користење за развој на софтвер за

да се симнува за мобилни комуникациски
направи за појачување мобилен пристап

управување, спојување, и работа на
електронски направи со Интернет на

до Интернет преку компјутери, мобилни
компјутери, и мобилни комуникациски

нештата;софтвер како услуга (СААС) со
компјутерски софтвер за користење како

направи;техничка поддршка, имено,
дијагностицирање на проблеми од

апликациски програмски интерфејс

компјутерски хардвер и софтверски

(АПИ);дизајн, развој и одржување на
сопствен компјутерски софтвер за други во

проблеми и хардверски и софтверски
проблеми за мобилни компјутери и

областа на природен јазик, говор, јазик, и
препознавање на глас со исклучок на пост-

мобилни комуникациски
направи;советување и дизајн за хардвер и

продукција на снимање на слики и
звук;услуги на техничка поддршка и

софтвер за компјутери, мобилни
компјутери, и мобилни комуникациски

советување за развој на

направи;обезбедување привремено

апликации;информации, совети и
консултантски услуги поврзани со софтвер

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува кој овозможува

за гласовни команди и препознавање,
софтвер за конвертирање на говор во

корисниците да пристапат и симнат
компјутерски софтвер;обезбедување

текст, и софтверски апликации со
обезбеден звук, автоматизација на домот,

привремено користење на он-лајн софтвер
кој не може да се симнува и апликации за

и Интернет на нештата

пристапување кон стриминг на звук и

софтвер;обезбедување информации,
вести, и коментари во областа на наука и

видео датотеки, игри, социјални мрежи,
текстуални датотеки, и мултимедијални

технологија, декорирање на домот,
времето надвор, и графика, ентериери,

датотеки;апликациски сервис провајдер
(АСП) со апликациски програмски

продукти, и моден дизајн;технолошки
услуги, имено, услуги на складови за

интерфејс (АПИ) софтвер за стриминг,
складирање, и споделување на видео

податоци;апликациски сервис провајдер

игри, содржини, податоци и

(АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации преку Интернет од

информации;компјутерски развој на
софтвер во областа на мобилни

други;советодавни услуги поврзани со
управување со програмирање

апликации;обезбедување услуги на
техничка помош, имено, дијагностицирање

мултимедијални апликации, компјутерско
програмирање, хардвер, софтвер, и дизајн

на проблеми со компјутерски софтверски
проблеми во врска со користење на
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комуникациска опрема;компјутерски

користење на клауд компјутерски софтвер

услуги;ИТ услуги;апликациски сервис

кој не може да се симнува;обезбедување

провајдер (АСП) услуги, имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации од

дистрибуирана леџер
технологија;обезбедување привремено

други;апликациски сервис провајдер (АСП)
услуги, со софтвер за е-трговија за

користење на софтвер кој не може да се
симнува кој ја олеснува способноста на

користење како портали за плаќања кои
авторизираат обработка на кредитни

корисниците да гледаат, анализираат,
снимаат, складираат, набљудуваат,

картички или директни плаќања за

управуваат, тргуваат и разменуваат

трговци;апликациски сервис провајдер
(АСП) услуги, имено, обезбедување,

дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин

хостирање, управување, развој на, и
одржување апликации, софтвер, Веб

средства, дигитализирани средства,
дигитални знаци, крипто знаци и услужни

страни и бази со податоци во областите на
информации технологија, блокчеин,

знаци;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

виртуелни валути, дигитални валути,

симнува за испраќање, примање,

криптовалути, и дигитални
средства;апликациски сервис провајдер

прифаќање, купување, продавање,
складирање, пренесување, тргување и

(АСП) услуги со софтвер за користење при
размена и трансакции со виртуелни

размена на дигитални валути, виртуелни
валути, криптовалути, дигитални и

валути, дигитални валути, криптовалути, и
дигитални средства;апликациски сервис

блокчеин средства, дигитализирани
средства, дигитални знаци, крипто знаци и

провајдер (АСП) со софтвер за

услужни знаци;обезбедување привремено

обезбедување или олеснување на
креирање, уредување, прикачување,

користење на софтвер кој не може да се
симнува за имплементирање и снимање

симнување, пристапување, гледање,
објавување, прикажување, коментирање,

финансиски трансакции, за креирање
налози и одржување и управување со

вградување, пренесување, и споделување
или поинакво обезбедување на

информации за финансиски трансакции на
дистрибуирани јавни леџери и корисник-

електронски медиумски содржини или

до-корисник платежни

информации преку Интернет и
комуникациски мрежи;апликациски сервис

мрежи;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

провајдер услуги со апликациски
програмски интерфејс (АПИ) софтвер кој

симнува за обработка на електронски
плаќања и за пренесување фондови до и

им овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

од други;обезбедување софтвер за
електронски финансиски

трансакции преку глобална компјутерска

платформи;обезбедување софтвер за

мрежа;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за обезбедување или

користење како апликациски програмски
интерфејс (АПИ) за развој, тестирање, и

олеснување купување производи и
услуги;софтвер како услуга (СААС)

интеграција на блокчеин софтверски
апликации;обезбедување привремено

услуги;платформа како услуга (ПААС)
услуги;обезбедување привремено

користење на софтвер кој не може да се
симнува за пренос на дигитални валути,
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виртуелни валути, криптовалути,

користење на софтвер кој не може да се

дигитални и блокчеин средства,

симнува за собирање и дистрибуција на

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни знаци

податоци;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

помеѓу страни;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

симнува за платежни
трансакции;обезбедување привремено

симнува за користење при финансиско
тргување;обезбедување привремено

користење на софтвер кој не може да се
симнува за поврзување компјутери со

користење на софтвер кој не може да се

локални бази со податоци и глобални

симнува за користење при финансиска
размена;обезбедување привремено

компјутерски мрежи;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

користење на софтвер кој не може да се
симнува за користење при пристапување

може да се симнува за креирање бази со
податоци кои може да се пребаруваат со

до финансиски информации и пазарни
податоци и трендови;обезбедување

информации и податоци;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

привремено користење на софтвер кој не

може да се симнува за управување и

може да се симнува за управување со
криптографска безбедност на електронски

валидација на трансакции со дигитални
валути, виртуелни валути, криптовалути,

преноси низ компјутерски
мрежи;обезбедување привремено

дигитални средства, блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

користење на софтвер кој не може да се
симнува за користење со виртуелни

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;обезбедување привремено

валути;обезбедување софтвер за

користење на софтвер кој не може да се

користење со дигитални
валути;обезбедување софтвер за

симнува за креирање и управување со
паметни договори;обезбедување

користење со криптовалути;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за управување со

може да се симнува за користење со
паричник за дигитални валути и услуги за

плаќања и трансакции за
размена;обезбедување привремено

складирање;обезбедување софтвер за

користење на софтвер кој не може да се

користење како паричник за
криптовалути;обезбедување софтвер за

симнува за електронска размена на валути
за дигитални валути, виртуелни валути,

користење како електронски
паричници;обезбедување софтвер за

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

користење како дигитален паричник;услуги
за складирање на електронски

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;обезбедување привремено

податоци;обезбедување привремено

користење на софтвер кој не може да се

користење на софтвер кој не може да се
симнува за пренос на електронски

симнува за користење при овозможување
електронски пренос на фондови до и од

фондови;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

други;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

симнува за размена на
валути;обезбедување привремено

симнува за креирање децентрализирани и
од отворен извор дигитални валути за
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користење при блокчеин базирани

знаци;компјутерски услуги, имено,

трансакции;обезбедување привремено

креирање он-лајн виртуелна средина за

користење на софтвер кој не може да се
симнува за креирање децентрализирани и

продавање и купување на дигитални
валути, виртуелни валути, криптовалути,

од отворен извор виртуелни валути за
користење при блокчеин базирани

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

трансакции;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;платформа како услуга (ПААС) со

симнува за креирање децентрализирани и

компјутерски софтверски платформи за

од отворен извор криптовалути за
користење при блокчеин базирани

управување блокчеин и знаковно
управувани, дистрибуирани компјутерски

трансакции;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

системи за складирање;софтвер како
услуга (СААС) со компјутерски софтверски

симнува за кодирање и овозможување
сигурен пренос на дигитални информации

платформи за управување блокчеин и
знаковно управувани, дистрибуирани

преку Интернет, како и преку други начини

компјутерски системи за

на комуникација помеѓу компјутерски
направи;софтвер за дистрибиурани леџер

складирање;компјутерски услуги, имено,
обезбедување безбедни, приватно

платформи за користење при обработка
на финансиски трансакции;обезбедување

кодирани клауд услуги за
складирање;компјутерски услуги, имено,

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува за пренос на

обезбедување децентрализирани клауд
платформи за складирање од отворен

електронски фондови и размена на

извор;услуги за кодирање податоци со

валути;обезбедување веб портал со
блогови и публикации кои не може да се

блокчеин софтверска технологија и
корисник-до-корисник протоколи за

симнуваат во вид на написи, колумни, и
информативни водичи во областите на

пристап за обезбедување безбедни,
приватни и кодирани клауд услуги за

виртуелни валути, дигитални и блокчеин
средства и пазарни и тргувачки

складирање;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

трендови;платформа како услуга (ПААС)

симнува за користење како паричник за

со компјутерски софтверски платформи за
продавање и купување дигитални валути,

криптовалути;копање на
податоци;обезбедување привремено

виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

користење на софтвер кој не може да се
симнува за користење со блокчеин

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

технологија;софтвер како услуга (СААС)
услуги со софтвер за клиринг, алокација,

знаци;софтвер како услуга (СААС) со

усогласеност, снимање и спогодување на

компјутерски софтверски платформи за
продавање и купување дигитални валути,

тргувања поврзани со дигитални валути,
виртуелни валути, криптовалути,

виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;платформа како услуга (ПААС)
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услуги со софтвер за клиринг, алокација,

знаци;дизајн, развој, и имплементација на

усогласеност, снимање и спогодување на

софтвер за дистрибуирани компјутерски

тргувања поврзани со дигитални валути,
виртуелни валути, криптовалути,

платформи;дизајн, развој, и
имплементација на софтвер за

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

блокчеин;дизајн, развој, и имплементација
на софтвер за паричници за дигитални

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;платформа како услуга (ПААС) со

валути, виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

софтверски платформи за олеснување

дигитализирани средства, дигитални

трансакции и плаќања со користење
дигитални валути, виртуелни валути,

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;дизајн, развој, и имплементација на

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

софтвер за услуги за трети лица за
верификација за трансакции со дигитални

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци кои овозможуваат корисниците да

валути, вклучувајќи но не ограничувајќи се
на трансакции кои вклучуваат биткоин

купуваат од, и да продаваат производи и

валута;обезбедување привремено

услуги на други;софтвер како услуга
(СААС) со софтверски платформи за

користење на софтвер кој не може да се
симнува за корисниците да купуват и

олеснување трансакции и плаќања со
користење дигитални валути, виртуелни

продаваат производи преку користење
дигитални валути, виртуелни валути,

валути, криптовалути, дигитални и
блокчеин средства, дигитализирани

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани средства,

средства, дигитални знаци, крипто знаци и

дигитални знаци, крипто знаци и услужни

услужни знаци кои овозможуваат
корисниците да купуваат од, и да

знаци;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

продаваат производи и услуги на
други;блокчеин базирани софтверски

симнува за користење при пристапување,
читање, следење, и користење блокчеин

платформи и дистрибуирани компјутерски
софтверски платформи за ревизија и

технологија;услуги за техничко советување
поврзани со трансакции со дигитални

верификација на дигитални информации и

валути, виртуелни валути, криптовалути,

кодови;дизајн, развој и имплементација на
ревизија и безбедносен софтвер за

дигитални и блокчеин средства,
дигитализирани средства, дигитални

блокчеин платформи;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

знаци, крипто знаци и услужни
знаци;платформа како услуга (ПААС) со

може да се симнува за користење при
олеснување безбедни

компјутерски софтверски платформи за
развој на компјутерски системи и

трансакции;обезбедување привремено

апликации, ангажирање, и

користење на софтвер кој не може да се
симнува за ревизија на дигитални валути,

управување;софтвер како услуга (СААС)
со компјутерски софтверски платформи за

виртуелни валути, криптовалути,
дигитални и блокчеин средства,

развој на компјутерски системи и
апликации, ангажирање, и

дигитализирани средства, дигитални
знаци, крипто знаци и услужни

управување;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се
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симнува за овозможување на корисниците

дизајнирање, управување, следење,

да развијат, изградат и водат

вреднување, оптимизација, целење,

дистрибуирани апликации од отворен
извор на корисник-до-корисник пристап до

анализирање, достава, и известување на
онлајн реклами и маркетинг;апликациски

паметни договори и мрежни платежни
платформи;обезбедување привремено

сервис провајдер (АСП) со софтвер за
обезбедување или олеснување на

користење на софтвер за автентификација
кој не може да се симнува за контрола на

споделување и прикажување локација на
корисникот, планирање активности со

пристап до и со комуникациски компјутери

други корисници и правење

и компјутерски мрежи;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

препораки;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за обезбедување или

може да се симнува за користење при
размена на виртуелни

социјално олеснување и мапирање
дестинации;апликациски сервис провајдер

предмети;обезбедување дигитална
размена;обезбедување привремено

(АСП) со софтвер за обезбедување или
олеснување интеракција и комуникации

користење на софтвер кој не може да се

помеѓу луѓе и платформи со АИ (вештачка

симнува за користење при издавање
дигитални валути, виртуелни валути,

интелигенција), имено, ботови, витруелни
агенти и виртуелни асистенти;апликациски

криптовалути, дигитални и блокчеин
средства, дигитализирани

сервис провајдер (АСП)
услуги;апликациски сервис провајдер

средства;апликациски сервис провајдер
(АСП);апликациски сервис провајдер

(АСП) услуги со софтвер за контрола,
интеграција, работа, поврзување, и

(АСП) со апликациски програмски

управување на информациски направи со

интерфејс (АПИ) софтвер кој олеснува
онлајн услуги за социјално вмрежување,

гласовна контрола, имено, клауд-поврзани
и гласовно контролирани паметни

развој на софтверски
апликации;апликациски сервис провајдер

електронски направи за широка
потрошувачка и електронски направи за

(АСП) со локациски свесен софтвер за
пребарување, утврдување и споделување

лична помош;апликациски сервис
провајдер (АСП), имено, хостирање,

локација на производи, услуги и настани

управување, развој на и одржување

од интерес;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за услуги за

апликации, софтвер, и веб страни, во
областите на лична продутивност,

мапирање;апликациски сервис провајдер
(АСП) со софтвер за социјално

безжични комуникации, и мобилни
апликации;апликациски сервис провајдер

вмрежување, управување со содржини за
социјално вмрежување, креирање

(АСП), имено, обезбедување, хостирање,
управување, развој, и одржување

виртуелна заедница, и пренос на слики,

апликации, софтвер, Веб страни, и бази со

аудио визуелни и видео содржини,
фотографии, видеа, податоци, текст,

податоци во областите на пресметување
на ранк на Веб страни врз основ на

пораки, реклами, медиумски рекламни
комуникации и информации;апликациски

кориснички сообраќај;апликациски сервис
провајдер (АСП), имено, далечинско

сервис провајдер (АСП) со софтвер за
користење при купување, продавање,

хостирање на компјутерски апликации од
други;апликациски сервис провајдер,
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имено, обезбедување, хостирање,

хостирање онлајн веб простории за други

управување, развој, и одржување

за организирање и спроведување

апликации, софтвер, веб страни, и бази со
податоци во областите на безжични

состаноци, настани и интерактивни
дискусии преку Интернет и комуникациски

комуникации, мобилен пристап до
информации, и далечинско управување со

мрежи;компјутерски услуги, имено,
обезбедување информации во областите

податоци за безжична достава на
содржини до рачни компјутери, лаптопи и

на технологија и развој на софтвер преку
Интернет;компјутерски развој на

мобилни електронски

софтвер;креирање, одржување и

направи;апликациски сервис провајдер,
имено, обезбедување, хостирање,

хостирање на веб страна и други
компјутерски и електронски комуникациски

управување, развој, и одржување
апликации, софтвер, Веб страни, и бази со

мрежи со информации, онлајн линкови, и
електронски ресурси во областа на

податоци во областите на пресметување
на ранк на Веб страни врз основ на

спортови и фитнес;креирање, одржување
и хостирање на интерактивни веб страни и

кориснички сообраќај;компјутерско

други компјутерски и електронски

советување, компјутерско
програмирање;советување за компјутерски

комуникациски мрежи кои овозможуваат
корисниците да влезат, пристапат, следат

хардвер и софтвер и дизајн;советодавни
услуги за компјутерски хардвер, софтвер,

напредок, набљудуваат и генерираат
информации и достигнувања за здравјето,

апликации, и мрежи;онлајн компјутерски
услуги, имено, обезбедување

фитнес, лично вежбање, спортови, и
атлетска активност;креирање, одржување

информации, онлајн линкови и

и хостирање на интерактивни веб страни и

електронски ресурси поврзани со
спортови, здравјето, и

други компјутерски и електронски
комуникациски мрежи кои овозможуваат

фитнес;компјутерски услуги во вид на
обезбедување кроени по мерка онлајн

корисниците да се натпреваруваат и
споредуваат атлетски информации и

страни со кориснички дефинирани или
специфицирани информации, лични

достигнувања со други корисници;дизајн и
развој на хардвер за зголемена реалност и

профили, содржини и податоци со

софтвер;дизајн и развој на компјутерски

виртуелна реалност, измешана реалност,
и зголемена реалност;компјутерски услуги,

хардвер и компјутерски софтвер;дизајн и
развој на интерактивен мултимедијален

имено, креирање виртуелни заедници за
регистрираните корисници да

софтвер;дизајн и развој на хардвер и
софтвер со измешана реалност;дизајн и

организираат групи и настани, учествуваат
во дискусии, добиваат повратни

развој на хардвер и софтвер со виртуелна
реалност;услуги за споделување датотеки,

информации од нивните колеги, и се

имено, обезбедување онлајн простории за

ангажираат во социјално, деловно и
општествено вмрежување;компјутерски

други со технологија за овозможување
корисниците да прикачуваат и симнуваат

услуги, имено, одржување онлајн
содржини одредени од корисниците и

електронски датотеки;хостирање на
дигитални содржини на Интернет;услуги

реклами и креирање извори со социјални
медиуми;компјутерски услуги, имено,

на мапирање;советување и дизајн на
хардвер и софтвер за мобилни компјутери
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и мобилни комуникациски направи;дизајн

текст и податоци;софтвер кој не може да

за други за мобилни компјутери и софтвер

се симнува за стриминг на

за мобилни комуникациски
направи;компјутерски софтвер кој не може

мултимедијални забавни
содржини;софтвер кој не може да се

да се симнува за прикажување, собирање,
анализирање и организирање податоци и

симнува за пренесување, споделување,
примање, симнување, прикажување,

информации во областите на здравјето,
благосостојба, фитнес, физичка активност,

интеракција со и пренесување содржини,
текст, визуелни дела, звучни дела,

управување со тежината, спиењето, и

аудиовизуелни дела, литературни дела,

исхраната;компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за олеснување на

податоци, датотеки, документи и
електронски дела;провајдер на онлајн

интеракција и комуникација помеѓу луѓе и
платформи со АИ (вештачка

рекламни платформи за купување, имено,
обезбедување софтверски програми кои

интелигенција), имено, ботови, витруелни
агенти и виртуелни асистенти;компјутерски

не може да се симнуваат кои
овозможуваат купувачи и продавачи на

софтвер кој не може да се симнува за

онлајн реклами да купуваат и продаваат

споделување и прикажување на локација
на корисникот, планирање активности со

рекламен инвентар;онлајн клауд
компјутерски софтвер кој не може да се

други корисници и правење
препораки;компјутерски софтвер кој не

симнува за користење при електронско
складирање на податоци;онлајн клауд

може да се симнува за социјално
мапирање и мапирање

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за апликации и средина со

дестинации;компјутерски софтвер кој не

виртуелна, измешана и зголемена

може да се симнува за следење на цели и
статистика за фитнес, здравјето и

реалност;онлајн компјутерски софтвер кој
не може да се симнува за користење при

благосостојба;софтвер кој не може да се
симнува за креирање програми за личен

обезбедување малопродажни и услуги за
нарачување за широк извор на производи

фитнес тренинг;софтвер кој не може да се
симнува за креирање, управување и

за широка потрошувачка;платформа како
услуга (ПААС) со компјутерски софтверски

пристапување кон приватни групни

платформи за користење при купување и

виртуелни заедници креирани и
управувани од корисниците;софтвер кој не

ширење реклами;платформа како услуга
(ПААС) со компјутерски софтверски

може да се симнува за нарачување и/или
купување производи и услуги;софтвер кој

платформи за социјално вмрежување,
управување со содржини за социјално

не може да се симнува за обработка на
електронски плаќања;софтвер кој не може

вмрежување, креирање виртуелна
заедница, и пренос на слики, аудио

да се симнува кој овозможува виртуелни

визуелни и видео содржини, фотографии,

пазари;софтвер кој не може да се симнува
за обезбедување услуги за личен тренинг,

видеа, податоци, текст, пораки, реклами,
медиумски рекламни комуникации и

вежбање и фитнес оценки;софтвер кој не
може да се симнува за социјално

информации;платформа како услуга
(ПААС) со компјутерски софтверски

вмрежување, креирање виртуелна
заедница, и пренос на звук, видео, слики,

платформи за софтвер за гласовни
команди и препознавање, софтвер за
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конвертирање на говор во текст,

барање од корисниците преку

софтверски апликации со обезбеден звук

Интернет;обезбедување информации од

за управување со лични
информации;платформа како услуга

индекси кои може да се пребаруваат и
бази со податоци со информации,

(ПААС) со софтверски платформи за
социјално вмрежување и пренос на слики,

вклучувајќи текст, електронски документи,
бази со податоци, графички содржини,

аудио визуелни содржини, видео
содржини и пораки;платформа како услуга

електронски медиумски содржини, слики и
аудио визуелни содржини преку Интернет

(ПААС) услуги со компјутерски софтвер кој

и комуникациски мрежи;обезбедување

им овозможува на корисниците да
извршуваат електронски деловни

Интернет машини за
пребарување;обезбедување софтвер кој

трансакции и трансакции со етрговија;обезбедување интерактивни веб

не може да се симнува кој им овозможува
на корисниците да остваруваат

страни кои овозможуваат корисниците да
влезат, пристапат, следат напредок,

електронски деловни трансакции преку
Интернет и комуникациски

набљудуваат и генерираат информации и

мрежи;обезбедување онлајн простории со

достигнувања за исхраната, калориите,
здравјето, фитнес, лично вежбање,

технологија која овозможува онлајн
корисниците да креираат лични профили

спортови, и атлетска
сктивност;обезбедување користење на

со информации за социјално и бизнис
вмрежување, да пренесуваат и

софтвер кој не може да се симнува за
обезбедување информации во врска со

споделуваат такви информации помеѓу
повеќе онлајн простории, да се ангажираат

спортови, развој на атлетски вештини,

во социјално вмрежување, и да ги

фитнес тренинзи, и фитнес тренинг преку
онлајн Веб страна и други компјутерски и

управуваат нивните налози за социјално
вмрежување;обезбедување онлајн

електронски комуникациски мрежи за
конзоли за играње, персонални

простории кои им даваат на корисниците
можност за прикачување, модификација и

компјутери, лични дигитални направи, и
паметни телефони;обезбедување

споделување на звук, видео, фотографски
слики, текст, графички содржини и

интерактивни веб страни кои

податоци;обезбедување онлајн простории

овозможуваат корисниците да влезат,
пристапат, следат напредок, набљудуваат

со технологија која овозможува онлајн
корисниците да креираат лични профили

и генерираат информации и достигнувања
за калории, фитнес, лично вежбање, и

со информации за социјално и бизнис
вмрежување и да пренесуваат и

атлетска активност;обезбедување онлајн
мрежен сервис кој овозможува

споделуваат такви информации помеѓу
повеќе онлајн простории;обезбедување

корисниците да пренесуваат податоци за

онлајн софтвер кој не може да се симнува

личен идентитет до, и да споделуваат
податоци за личен идентитет со, и помеѓу

за местење, конфигурирање, и контрола
на компјутерски хардвер кој може да се

повеќе онлајн простории;обезбедување
кроени по мерка услуги за компјутерско

носи на себе и компјутерски периферни
делови кои може да се носат на

пребарување, имено, пребарување и
преземање информации на посебно

себе;обезбедување онлајн страни кои им
даваат на корисниците можност за
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прикачување, модификација и

прикажување нa локацијата на корисникот,

споделување содржини, информации,

планирање активности со други корисници

искуства и податоци со виртуелна
реалност, измешана реалност и зголемена

и правење препораки;обезбедување
привремено користење на компјутерски

реалност;обезбедување софтвер за лични
асистенти;обезбедување платформи за

софтвер кој не може да се симнува за
социјално мапирање и мапирање

пребарување кои им овозможуваат на
корисниците да побараат и примаат

дестинации;обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

фотографии, видеа, текст, податоци,

може да се симнува за пронаоѓање

слики, и електронски дела;обезбедување
платформи за пребарување кои им

содржини и објавувачи на содржини, и за
претплата на содржини;обезбедување

овозможуваат на корисниците да побараат
и примаат содржини, текст, визуелни дела,

привремено користење на компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

звучни дела, аудиовизуелни дела,
литературни дела, податоци, датотеки,

пристапување, собирање, прикажување,
уредување, поврзување, модификација,

документи, и електронски

организирање, означување, стриминг,

дела;обезбедување софтвер за социјални
ассистенти;обезбедување софтвер за

споделување, складирање, пренесување,
и поинакво обезбедување електронски

олеснување и договарање за
финансирање и дистрибуција на собрани

медиумски содржини, фотографии, слики,
графички содржини, звук, видеа, аудио

средства и донации;обезбедување
софтвер за онлајн добротворни услуги за

визуелни содржини, податоци и
информации преку Интернет и

собирање средства и финансиски

комуникациски мрежи;обезбедување

донаторски услуги;обезбедување
привремен пристап до компјутерски

привремено користење на софтвер за етрговија кој не може да се симнува кој им

софтвер кој не може да се симнува за
услуги за мапирање;обезбедување

овозможува на корисниците да
остваруваат електронски деловни

привремено користење на компјутерски
софтвер кој не може да се симнува и

трансакции преку Интернет;обезбедување
привремено користење на локациски

хостирање онлајн простории за

свесен компјутерски софтвер кој не може

обезбедување корисниците да пристапат и
симнат компјутерски

да се симнува за пребарување,
утврдување и споделување локација на

софтвер;обезбедување привремено
користење на компјутерски софтвер кој не

производи, услуги и настани од
интерес;обезбедување привремено

може да се симнува за овозможување
развој, оценување, тестирање, и

користење на софтвер кој не може да се
симнува за апликации за пребарување и

одржување на мобилни софтверски

идентификување локални и локациски

апликации за преносни компјутерски
направи, имено, мобилни телефони,

базирани точки од интерес, настани,
места, можности за вработување, забава,

смартфони, рачни компјутери и таблет
компјутери;обезбедување привремено

културни настани, шопинг и
понуди;обезбедување привремено

користење на компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за споделување и

користење на софтвер кој не може да се
симнува со апликации за обезбедување
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локациски базирани информации за

визуелни и видео содржини;обезбедување

времето надвор;обезбедување

на услуги на машини за пребарување на

привремено користење на софтвер кој не
може да се симнува со апликации за

Интернет;изнајмување на компјутерски
софтвер кој им дава на корисниците

обезбедување, поврзување со, или
стриминг на вести или тековни

можност за прикачување, уредување, и
споделување слики, видеа и аудио

информации за настани;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

визуелни содржини;софтвер како услуга
(СААС) со компјутерски софтвер за

може да се симнува за преправање

пристапување, разгледување, и

фотографии, слики и звук, видео, и звучнивидео содржини со фотографски филтри и

пребарување онлајн бази со податоци,
звук, видео и мултимедиумски содржини,

ефекти со виртуелна реалност, измешана
реалност, и зголемена реалност (АР),

игри, и софтверски апликации, пазари со
софтверски апликации;софтвер како

имено, графички содржини, анимации,
текст, цртежи, гео-ознаки, ознаки за

услуга (СААС) со компјутерски софтвер за
пристапување, надгледување, следење,

метаподатоци,

пребарување, чување, и споделување

хиперлинкови;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

информации на теми од глобален
интерес;софтвер како услуга (СААС) со

симнува за снимање фотографии и
снимање звук, аудио визуелни и видео

компјутерски софтвер за поврзување,
работа, интеграција, контрола, и

содржини;обезбедување привремено
користење на софтвер кој не може да се

управување со мрежни електронски
направи за широка потрошувачка,

симнува за прикачување, симнување,

домашни клима уреди и производи за

архивирање, овозможување пренос на, и
споделување слики, аудио визуелни и

осветлување преку безжични
мрежи;софтвер како услуга (СААС) со

видео содржини и поврзан текст и
податоци;обезбедување привремено

компјутерски софтвер кој се користи за
контрола на самостојни гласовно

користење на софтвер кој не може да се
симнува за стриминг на мултимедијални

контролирани информации и направи за
лична помош;софтвер како услуга (СААС)

забавни содржини;обезбедување

за користење при дизајнирање, креирање

привремено користење на онлајн софтвер
кој не може да се симнува и апликации за

и анализирање на податоци, метрика и
извештаи во областите на здравјето,

инстант пораки, глас преку Интернет
протокол (ВОИП), видео конференции, и

фитнес, сонот, исхраната и
благосостојбата;софтвер како услуга

звучни конференции;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

(СААС) услуги со софтвер за испраќање и
примање електронски пораки,

кој не може да се симнува за користење

известувања и предупредувања;софтвер

при дизајнирање, управување, мерење,
анализирање, ширење, и прикажување

како услуга (СААС) услуги со софтвер за
користење со алгоритам за пресметување

реклами од други;обезбедување
привремено користење на софтвер кој не

и генерирање податоци за спортски
активности, фитнес тренинг, оценки за

може да се симнува за снимање
фотографии и снимање звук, аудио

фитнес степен, фитнес тренинзи, фитнес
препораки и назначување цели;софтвер
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како услуга (СААС) услуги, имено,

активности;обезбедување консиерж услуги

хостирање софтвер за користење од други

за други за да се одговори на барањата од

за користење на алгоритам за
пресметување и генерирање податоци за

индивидуалци, имено, резервации,
олеснување на лични купувања,

спортски активности, фитнес тренинг,
оценки за фитнес степен, фитнес

договарање лични достави, правење
лични аранжмани по барање,

тренинзи, препораки за фитнес и
назначување цели;софтвер како услуга

обезбедување препораки за производи и
услуги, обезбедување специфични

(СААС) услуги, имено, обезбедување

информации за купувачи за да се одговори

кроени по мерка Веб страници и мобилни
портали за индивидуалци со аналитички

на индивидуалните потреби;правни
услуги;прегледување стандарди и

податоци врз основ на физиолошки мерки
за цели на надгледување на

практики поврзани со содржина на
социјални медиуми;советување за

здравјето;софтвер како услуга (СААС) кој
овозможува корисниците да управуваат со

усогласеност во областа на социјални
медиуми;советодавни услуги во областа

налози на вработени, да распоредуваат и

на услуги на онлајн социјално вмрежување

да следат учество на вработените, и да
олеснуваат и управуваат корпоративни

и социјални медиуми;услуги за
автентификација;онлајн мрежа за

програми за фитнес и програми за
благосостојба;софтвер за електронски

социјално инвестирање во вид на услуги
на он-лајн социјално вмрежување во

пораки;услуги на техничка помош, имено,
дијагностицирање на проблеми во вид на

областа на инвестициите; обезбедување
веб страна со информации за развојот на

дијагностицирање на компјутерски

приватноста, безбедноста, блокчеин и

хардверски и софтверски
проблеми;технолошки услуги, имено,

дистрибуирани леџер технологии и за
владеечките закони за

услуги на складови за податоци
кл. 45 услуги на онлајн социјално

податоци;советување за законска
усогласеност во областа на апликации за

вмрежување и рандевуа;услуги на
социјално вмрежување, социјално

дигитални валути, виртуелни валути,
криптовалути, дигитални и блокчеин

претставување и рандевуа преку пристап

средства, дигитализирани средства,

до компјутерски бази со податоци и онлајн
бази со податоци кои може да се

дигитални знаци, крипто знаци и услужни
знаци;услуги за онлајн социјално

пребаруваат во областите на социјално
вмрежување, социјално претставување и

вмрежување за инвеститори кои
овозможуваат финансиски размени и

рандевуа;обезбедување информации во
областите на социјално вмрежување и

размена на дигитални валути, виртуелни
валути, криптовалути, дигитални и

социјално претставување;обезбедување

блокчеин средства, дигитализирани

услуги за социјално вмрежување, имено,
обезбедување на информации во областа

средства, дигитални знаци, крипто знаци и
услужни знаци;услуги за верификација на

на личен развој, себе-подобрување, себеисполнување, добротворни,

идентификација на
бизниси;идентификациски услуги за

филантропски, волонтерски, јавни и
општествени услуги, и хуманитарни

верификација;услуги на онлајн социјално
вмрежување;лични консиерж услуги за
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други кои се состојат од правење лични

рекламирање преку интернет;

аранжмани и резервации и обезбедување

организирање изложби за комерцијални

специфични информации за
потрошувачите за да се одговори на

или рекламни цели
кл. 40 печатење на дигитално складирани

индивидуалните потреби;обезбедување
пристап до компјутерски бази со податоци

слики и фотографии; дигитално печатење;
печатење; фотографско печатење;

и онлајн бази со податоци кои може да се
пребаруваат во областите на социјално

печатење на примероци; врамување на
слики

вмрежување, социјално претставување и
рандевуа;услуги на социјално
претставување и вмрежување и

(210) TM 2022/313

(220) 30/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Дејан Јаковлевски ул.Вера
Циривири-Трена бр.37 Ѓорче Петров,

рандевуа;услуги на социјално вмрежување
поврзани со спортови, фитнес, и
активности на тренери обезбедени преку
општествена онлајн веб страна и други

1000, Скопје, MK

компјутерски и електронски комуникациски

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

мрежи;кориснички услуги за верификација

бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2022/312

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

(220) 30/03/2022

Lena Anne Art

(442) 30/10/2022
(731) Дејан Јаковлевски ул.Вера
Циривири-Трена бр.37, Ѓорче Петров,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 дигитални слики; слики; печатени

1000, Скопје, MK

работи; хартија и картон; материјали за
сликање и материјали за уметници;

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

печатарски букви, клишиња; платна

бр. 75, 1000, Скопје
(540)

[слики], врамени или неврамени
кл. 35 трговија на мало со дигитални
слики; рекламирање; бизнис менаџмент
кај уметничките професии; компјутерско
рекламирање преку интернет;
организирање изложби за комерцијални

(591) црна и бела

или рекламни цели

(531) 27.05.13
(551) индивидуална

кл. 40 печатење на дигитално складирани
слики и фотографии; дигитално печатење;

(510, 511)
кл. 16 дигитални слики; слики; печатени

печатење; фотографско печатење;
печатење на примероци; врамување на

работи; хартија и картон; материјали за

слики

сликање и материјали за уметници;
печатарски букви, клишиња; платна

(210) TM 2022/314

[слики], врамени или неврамени
кл. 35 трговија на мало со дигитални

(442) 30/10/2022
(731) ТП Тодоровиќ Живко Мелина

слики; рекламирање; бизнис менаџмент
кај уметничките професии; компјутерско

Козметички салон СИЛУЕТИ ТП Скопје

90

(220) 31/03/2022

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

ул.Васил Главинов бр.7Б/кат 5, 1000,

електрични кабли (кабелски спојки),

Скопје, MK

електрични кабли(носачи на електрични

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

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

(540)

приклучоци, електрични утикачи,
електрични проводници
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало (електрични кабли)

(591) црна, црвена, бела

(210) TM 2022/316

(531) 02.03.16
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/10/2022
(731) Polifarma Ìlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad.

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6
Halkali-Kűçűkçekmece / Istanbul P.K.:

на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството; градинарство

34303, TR

(220) 31/03/2022

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје

и шумарство

(540)
(210) TM 2022/315

VORIKANDIN

(220) 31/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за услуги БИЗ

(551) индивидуална
(510, 511)

МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје ул.Св. Наум
Охридски бр.2-в, 1000, Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

(740) Адвокатско друштво БАЧОВСКИ
СИНКОЛИ АДВОКАТИ ул. Св. Наум

санитарни
препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции што се користат во

Охридски 2-в, Скопје
(540)

медицината и ветерината, храна за
бебиња; диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(591) зелена, бела, сива
(531) 26.11.13;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2022/317

(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли

(442) 30/10/2022
(731) The Procter & Gamble Company One

(метални неелектрични кабли),/јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio

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

(740) Адвокатско друштво Поповски и

(220) 31/03/2022

45202, US
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4,
1000, Скопје

кабли), канали за електрични кабли,
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(731) The Procter & Gamble Company One

(540)

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio
45202, US
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје
(540)
(591) зелена, сина, бела, жолта
(531) 01.15.09;01.15.21;25.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други
материи за перење облека; препарати за
чистење, полирање, рибање и абразивни
препарати; адитиви за перење облека;

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

препарати за перење облека; детергенти

виолетова
(531) 01.15.09;01.15.21;25.05.02

за перење облека; течности за перење
облека; препарати за натопување облека

(551) индивидуална

за перење; супстанци за перење облека;
средства за плакнење на облека за

(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други

перење; етерични масла како мириси за

материи за перење облека; препарати за
чистење, полирање, рибање и абразивни

перење облека; мирисни препарати за
перење облека; сапуни и гелови;

препарати; адитиви за перење облека;
препарати за перење облека; детергенти

производи за плакнење и препарати за
омекнување; омекнувачи за ткаенини

за перење облека; течности за перење

кл. 5 препарати за перење за уништување
на штетници кои се користат при перење

облека; препарати за натопување облека
за перење; супстанци за перење облека;

на алишта; фунгициди, хербициди;

средства за плакнење на облека за
перење; етерични масла како мириси за

гермициди; средства за дезинфекција за
домаќинство; средства за дезинфекција за

перење облека; мирисни препарати за
перење облека; сапуни и гелови;

перење облека; средства за дезинфекција
за плакнење; гермицидни детергенти;

производи за плакнење и препарати за

сапуни и детергенти со дезинфекциски
средства; средства за дезинфекција за

омекнување; омекнувачи за ткаенини
кл. 5 препарати за перење за уништување

домашна употреба

на штетници кои се користат при перење
на алишта; фунгициди, хербициди;

кл. 16 садови, футроли, материјали за
пакување и кутии од картон или зајакната

гермициди; средства за дезинфекција за
домаќинство; средства за дезинфекција за

хартија или пластика или регенерирана
целулоза
(210) TM 2022/318

перење облека; средства за дезинфекција
за плакнење; гермицидни детергенти;
сапуни и детергенти со дезинфекциски

(220) 31/03/2022
(442) 30/10/2022

средства; средства за дезинфекција за
домашна употреба
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кл. 16 садови, футроли, материјали за

гермициди; средства за дезинфекција за

пакување и кутии од картон или зајакната

домаќинство; средства за дезинфекција за

хартија или пластика или регенерирана
целулоза

перење облека; средства за дезинфекција
за плакнење; гермицидни детергенти;

(210) TM 2022/319

сапуни и детергенти со дезинфекциски
средства; средства за дезинфекција за

(220) 31/03/2022

(442) 30/10/2022
(300) 018605262 19/11/2021 EM
(731) The Procter & Gamble Company One

домашна употреба
кл. 16 садови, футроли, материјали за

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio
45202, US

хартија или пластика или регенерирана
целулоза

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

(210) TM 2022/320

1000, Скопје
(540)

(442) 30/10/2022
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC One

пакување и кутии од картон или зајакната

(220) 31/03/2022

Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје
(540)

SKIN CUSHION
(551) индивидуална
(591) зелена,сина, бела

(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; дозни, касети и

(531) 01.15.15;01.15.21;02.09.17;19.03.03
(551) индивидуална

патрони, се исклучиво проектирано за, и

(510, 511)

содржи, жилети

кл. 3 препарати за белење и други
материи за перење облека; препарати за

(210) TM 2022/321

чистење, полирање, рибање и абразивни
препарати; адитиви за перење облека;

(220) 31/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство и
трговија ФРИГО ТЕКНИКА ДОО експорт-

препарати за перење облека; детергенти
за перење облека; течности за перење

импорт Боговиње ул.101 бб (кај

облека; препарати за натопување облека

автопатот), Боговиње, MK

за перење; супстанци за перење облека;
средства за плакнење на облека за

(540)

перење; етерични масла како мириси за
перење облека; мирисни препарати за
перење облека; сапуни и гелови;
производи за плакнење и препарати за

(591) светло сина, потемно сина, темно

омекнување; омекнувачи за ткаенини

сина
(531) 01.15.17;27.05.01

кл. 5 препарати за перење за уништување
на штетници кои се користат при перење

(551) индивидуална
(510, 511)

на алишта; фунгициди, хербициди;
93

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

кл. 11 отворени и затворени,

EXIREL

хоризонтални и вертикални, ладни и топли

(551) индивидуална
(510, 511)

витрини за места каде што се чува,
продава и служи жива или зготвена храна;

кл.

витрини за одржување температура;
витрини за замрзнување; топли столови

пестициди;

инсектициди

за

земјоделска употреба

[bain marie], опрема и делови за нив
кл. 37 услуги на монтирање, одржување и

(210) TM 2022/325

(220) 04/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

поправки на отворени и затворени,
хоризонтални и вертикални, ладни и топли
витрини за места каде што се чува,

Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ бр.214

продава и служи жива или зготвена храна,
витрини за одржување температура,

А, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

витрини за замрзнување и топли столови
[bain marie]
(210) TM 2022/322

5

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(220) 31/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) FMC Corporation and FMC Agro
Singapore Pte Ltd. 2929 Walnut Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19104, US and
10 Marina Boulevard #40-01, Marina Bay

(591) зелена, црна, жолта

Financial Centre, Singapore 018983, SG

(531) 27.05.02;29.01.03

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

VERIMARK

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
пестициди;
земјоделска употреба
(210) TM 2022/323

инсектициди

компјутерски софтвер за администрирање

за

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

(220) 31/03/2022

(442) 30/10/2022
(731) FMC Agro Singapore Pte Ltd. and
FMC Corpopration 10 Marina Boulevard

компјутерски програми за управување со
мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

#40-01, Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018983, SG and 2929 Walnut

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104,

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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програми за компјутерски игри;

автомати, игри за обложување и

компјутерски програми за снимени игри;

обложувања, видео слот игри, казино игри,

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

игри на среќа и бинго игри обезбедени
преку интернет и преку компјутерски

комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

мрежи и може да се играат на секаков тип
на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

игри, персонални компјутери, рачни уреди
и мобилни телефони

коцкање; компјутерски хардвер за игри и

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

коцкање; компјутерски системи;
компјутерски терминали; интерактивни

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

терминали; мултимедијални терминали;
електронски терминали за генерирање на

картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини);

лотарии; интерактивни терминали со
екран на допир; екрани на допир за

електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини

компјутери; електронски панели за

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

прикажување; екрани со течни кристали;
дигитални панели за прикажување на

игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од

знаци; мултимедијален софтвер;
мултимедијални апарати и инструменти;

рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет

интерактивен мултимедијален софтвер за
играње игри; компјутерски екрани; lcd

маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;

дисплеи со голем екран; екрани со течни

машини кои работат на монети и/или

кристали [lcd] за домашни кина; софтвер
за стриминг (пренос) на медиуми;

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

компјутерски апликативен софтвер за
пренос на аудио-визуелни медиумски

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

содржини преку интернет; комунален
софтвер; компјутерски програми, снимени;

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

софтвер за виртуелна реалност; софтвер

монети; куќишта за машини со монети,

за игри; помошен сервер; компјутерски
програми, снимени; софтвер за виртуелна

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на срека за

реалност; софтвер за игри; компјутерски
програми за управување со мрежата;

коцкање; тркала за лотарија; електронски
цели за игри и спортови

електронски билети за лотарија;
платформи за компјутерски софтвер;

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

оперативни системи; интерактивни

за игри, интернет казина, интернет

компјутерски системи; програми за
оперативен систем; софтвер за

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

компјутерски игри за употреба со онлајн
интерактивни игри; интерактивни казино

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

игри обезбедени преку компјутер или
мобилна платформа; софтвер за игри со

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за
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казино [коцкање]; услуги за забава на

(510, 511)

машините за игри; обезбедување казино

кл. 25 облека; бандана марами; ремени

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

(облека); капи за бејзбол; плетени капи;
чизми; капути; костими за употреба во игри

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

со улоги; фустани; обувки; ракавици
(облека); костими за ноќ на вештерките;

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

капи; покривала за глава; спортски маици
со качулка; облека за мали деца; јакни

на звуци и слики; услуги за снимање на

(облека); удобна облека за носење по

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

дома; панталони; пуловери; облека за
дожд; сандали; марами; кошули; кондури;

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

кратки панталони; сукњи; облека за
спиење; чорапи; долни делови на

коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн
казино и услуги за онлајн обложување;

тренерки; џемпери; горни делови на
тренерки; костими за капење; маици со

организација на лотарии; обезбедување

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици

игри со помош на компјутерски систем;
онлајн интерактивна забава; онлајн казино

(облека); тренерки; долна облека
кл. 38 телекомуникациски и услуги на

услуги; услуги за онлајн игри преку
мобилни уреди; обезбедување онлајн

емитување; услуги на емитување и пренос
(стриминг) на натпреварувања и турнири

забава во вид на турнири за игри;
обезбедување онлајн информации во

во играње на компјутерски и видео игри по
пат на глобални комуникациски мрежи,

областа на забавата со компјутерски игри;

Интернет и безжични мрежи; услуги на

услуги за спортско обложување; онлајн
услуги за спортско обложување;

видео, аудио и телевизиски пренос
(стриминг); услуги на интернетско

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување на on-line

емитување преку глобални и локални
компјутерски мрежи; безжичен

игри и игри на среќа, особено користење
на софтвер за игри, кој не може да се

електронски пренос на податоци, слики и
информации

преземе

кл. 41 услуги на разонода; услуги на
(220) 01/04/2022

разонода, имено, организирање и водење
на натпревари и турнири во живо на

(442) 30/10/2022
(731) Riot Games, Inc.(a Delaware

компјутерски и видео игри;
воспоставување правила и регулативи во

corporation) 12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064, US

врска со компјутерски и видео гејминг
натпревари и турнири; обезбедување на

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

аудио и видео презентации кои што не

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

може да се преземат во областа на
натпревари и турнири во компјутерски и

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

видео игри по пат на веб-страница;
обезбедување информации за разонода

(210) TM 2022/326

кои што не може да се преземат за
натпревари и турнири во компјутерски и

WREC
(551) индивидуална
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видео игри по пат на веб-страница; услуги
на разонода, имено, организирање
состаноци и конференции на обожаватели
(фанови) во живо со интерактивна игра
помеѓу учесниците во областа на
компјутерски и видео игри
(210) TM 2022/333

(220) 07/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Yunnan Tobacco International Co.,
Ltd 345 Panjing Street Panlong District,

(531) 03.13.01;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)

Kunming 650225 Yunnan, CN

кл. 34 тутун, како преработен така и
непреработен; тутунски производи;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/1-1, 1000, Скопје
(540)

супститути на тутун кои не се за
медицински или лековити цели; цигари;
цигаролоси; пури; рачни машини за
правење цигари; цевки за цигари; филтри
за цигари ; цигари; електронски цигари ;

(531) 03.13.01;27.05.07

течности за електронски цигари; кибрит и
производи за пушачи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2022/335

кл. 34 тутун, како преработен така и

(220) 07/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Yunnan Tobacco International Co.,
Ltd 345 Panjing Street Panlong District,

непреработен; тутунски производи;
супститути на тутун кои не се за
медицински или лековити цели; цигари;
цигаролоси; пури; рачни машини за

Kunming 650225 Yunnan, CN

правење цигари; цевки за цигари; филтри
за цигари ; цигари; електронски цигари ;

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Скопје
(540)

течности за електронски цигари; кибрит и
производи за пушачи
(210) TM 2022/334

(220) 07/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Yunnan Tobacco International Co.,
Ltd 345 Panjing Street Panlong District,
Kunming 650225 Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

(531) 03.13.01

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

97

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

кл. 34 тутун, како преработен така и

(731) Андреј Ефтимов and Христијан

непреработен; тутунски производи;

Ефтимов Рајко Жизинфов 52, 2-6, 1000,

супститути на тутун кои не се за
медицински или лековити цели; цигари;

Скопје, MK and Рајко Жинзифов 52, 2-6 ,
1000, Скопје, MK

цигаролоси; пури; рачни машини за
правење цигари; цевки за цигари; филтри

(540)

за цигари ; цигари; електронски цигари ;
течности за електронски цигари; кибрит и
производи за пушачи
(210) TM 2022/336

(220) 07/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Yunnan Tobacco International Co.,
Ltd 345 Panjing Street Panlong District,
Kunming 650225 Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(531) 26.11.06;26.11.09;26.11.25
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 38 комуникација со мобилни телефони

(540)

; обезбедување пристап до содржини,
страни и портали, онлајн форуми, соби за
разговори, услуги за агенциски вести,
стриминг на податоци
кл. 41 услуги за забава, информација за
забава
кл. 42 графички дизајн, дизајнирање
облека, хостирање дигитални содржини за
забава

(531) 02.09.08
(551) индивидуална

(210) TM 2022/353

(510, 511)
кл. 34 тутун, како преработен така и

(442) 30/10/2022
(731) МОДИУМ Ш.П.К. ул.Јаков Хоџа

непреработен; тутунски производи;
супститути на тутун кои не се за

Мати 1 бр. 5-1, Приштина, KS

медицински или лековити цели; цигари;

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо

цигаролоси; пури; рачни машини за
правење цигари; цевки за цигари; филтри
за цигари ; цигари; електронски цигари ;
течности за електронски цигари; кибрит и
производи за пушачи
(210) TM 2022/341

(220) 13/04/2022

(220) 08/04/2022

(531) 26.04.19
(551) индивидуална

(442) 30/10/2022

(510, 511)
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кл. 37 Градежни конструкции; поправки;

(540)

инсталациски услуги; врати и прозорци

MODIUM ARCHITECTURE

(монтирање врати и прозорци); градби
(изолирање градби); информирање за

(551) индивидуална
(510, 511)

градби; чистење градби (внатрешност);
чистење градби (надворешност); градежни

кл. 37 Градежни
конструкции;поправки;инсталациски

работи (изолирање градежни работи);
надзор на градежни работи; градење и

услуги;врати и прозорци (монтирање врати
и прозорци);градби (изолирање

поправање складишта; градење фабрики;

градби);информирање за градби;чистење
градби (внатрешност);чистење градби

ѕидање; ѕидарски услуги; изградба и
одржување цевководи; изградба на

(надворешност);градежни работи

штандови и продавници; изнајмување
опрема за градење; информации за

(изолирање градежни работи);надзор на
градежни работи;градење и поправање

поправки; информирање за градби;
лифтови(монтирање и поправање на

складишта;градење
фабрики;ѕидање;ѕидарски услуги;изградба

лифтови); молерисување, внатрешност и

и одржување цевководи;изградба на
штандови и продавници;изнајмување

надворешност; монтирање и поправање
апаратиза греење; монтирање и

опрема за градење;информации за

поправање апарати за ладење;
монтирање и поправање електрични

поправки;информирање за
градби;лифтови(монтирање и поправање

апарати; монтирање и поправање клима
уреди; монтирање и поправање печки;

на лифтови);молерисување, внатрешност
и надворешност;монтирање и поправање

надзор на градежни работи; патишта

апаратиза греење;монтирање и
поправање апарати за ладење;монтирање

(поставување асфалтна површина на
патишта); поставување водоводни

и поправање електрични

инсталации; поставување скелиња;
рушење градби; ставање покриви на

апарати;монтирање и поправање клима
уреди;монтирање и поправање

објекти.
кл. 42 Научни и технолошки услуги и

печки;надзор на градежни работи;патишта
(поставување асфалтна површина на

истражување и планирање поврзано со

патишта);поставување водоводни
инсталации;поставување скелиња;рушење

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; архитектонски услуги; изработка на

градби;ставање покриви на објекти.

градежни планови; технички проекти
(проучување технички проекти);

кл. 42 Научни и технолошки услуги и
истражување и планирање поврзано со

урбанистичко планирање; архитектонски
консалтинг.
(210) TM 2022/356

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; архитектонски услуги; изработка на
градежни планови; технички проекти
(проучување технички проекти);

(220) 13/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) МОДИУМ Ш.П.К. ул.Јаков Хоџа
Мати 1 бр. 5-1, Приштина, KS

урбанистичко планирање; архитектонски
консалтинг

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2022/361

(220) 14/04/2022
(442) 30/10/2022

99

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

(731) Driton Jahiri; Bujar Ejupi and Bekim
Rexhepi Rr. Ymer Zaskoku Nr. 77, Ferizaj,
KS; Rr.Tahir Sinani Nr.99 , Shtime, KS and
Rr. Bedri Pejani Nr.3, Fushe, KS
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)
(591) црна, сива, бела, розе
(531) 07.01.24;07.11.01;26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино;пенливи вина;вина со низок
процент на алкохол;пунч од вино;пијалоци
кои содржат вино (шприцери)
(591) црна, сива, бела, златна, розе

(210) TM 2022/363

(531) 25.07.22;26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/10/2022
(731) Driton Jahiri; Bujar Ejupi and Bekim
Rexhepi Rr. Ymer Zaskoku Nr.77, Ferizaj,

кл. 33 вино;пенливи вина;вина со низок
процент на алкохол;пунч од вино;пијалоци

KS; Rr. Tahir Sinani Nr.99, Shtime, KS and
Rr. Bedri Pejani Nr.3, Fushe, KS

кои содржат вино (шприцери)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(210) TM 2022/362

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

(220) 14/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Driton Jahiri; Bujar Ejupi and Bekim

(220) 14/04/2022

(540)

Rexhepi Rr. Ymer Zaskoku Nr. 77, Ferizaj,
KS; Rr. Tahir Sinani Nr.99, Shtime, KS and
Rr. Bedri Pejani Nr. 3, Fushe, KS
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)
(591) црна, сива, бела, жолта
(531) 03.04.07;26.01.16;26.03.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино;пенливи вина;вина со низок
процент на алкохол;пунч од вино;пијалоци
кои содржат вино (шприцери)

100

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

(210) TM 2022/364

(220) 14/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Driton Jahiri; Bujar Ejupi and Bekim
Rexhepi Rr. Ymer Zaskoku Nr. 77, Ferizaj,
KS; Rr. Tahir Sinani Nr.99, Shtime, KS and
Rr. Bedri Pejani Nr.3, Fushe, KS
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела
(531) 26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино;пенливи вина;вина со низок
процент на алкохол;пунч од вино;пијалоци
кои содржат вино (шприцери)
(210) TM 2022/367

(220) 14/04/2022

(591) црна, црвена, сива, бела, розе

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
ДИФФЕРЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје

(531) 05.01.21;26.01.16
(551) индивидуална

ул.Јуриј Гагарин бр.49/1-2 Скопје, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)

(740) Гордан Симоновски, адвокат ул.

кл. 33 вино;пенливи вина;вина со низок
процент на алкохол;пунч од вино;пијалоци

Пајко Маало бб, 1000, Скопје
(540)

кои содржат вино (шприцери)
(210) TM 2022/366

(220) 14/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Driton Jahiri; Bujar Ejupi and Bekim

(591) црна, црвена
(531) 26.13.25;27.05.08
(551) индивидуална

Rexhepi Rr. Ymer Zaskoku Nr. 77, Ferizaj,
KS; Rr. Tahir Sinani Nr.99, Shtime, KS and
Rr. Bedri Pejani Nr.3, Fushe, KS

(510, 511)
кл. 35 Маркетинг

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 41 Образовни услуги; Обука

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

[тренирање]; Организирање и водење
работилници [обука]; Подучување;

(540)

Практична обука [демонстрирање];
Професионално насочување [совети во
врска со образованието и
оспособувањето]
кл. 42 Давање информации за
компјутерски технологии и програмирање
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преку интернет-страници; Изнајмување
компјутерски програми; Изработка на
компјутерски програми; Инсталирање
компјутерски програми; Компјутерско
програмирање; Креирање и дизајнирање
за други на индекси на информации
засновани на Интернет [услуги на
информатичка технологија]; Креирање и
одржување веб [интернет] страници за

(591) розова, бела

други; Надгледување компјутерски
системи заради откривање дефекти;

(531) 01.15.17;26.01.20;27.05.01
(551) индивидуална

Надгледување компјутерски системи
заради откривање неовластен пристап или

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, образовни услуги

повреда на податоци; Обновување
комјутерски бази на податоци; Одржување

и подучување, обезбедување на

компјутерски програми; Осовременување

едукативни курсеви, консултантски услуги
во врска со образование, услуги на

на компјутерските програми;
Програмирање компјутерски системи;

образовни институции кои даваат
наставни курсеви;организирање

Следење компјутерски системи со
далечински пристап; Советодавни услуги

натпревари;образовно испитување;услуги
на детски забавишта за образование или

од областа на компјутерската технологија;
Советување во врска со информатичка

забава;давање на услуги за едукативна

технологија; Советување за компјутерски

забава за деца во центри за после
училишни активности, давање на услуги за

програми; Советување за правење вебстраници; Софтвер како услуга [ЅааЅ];

едукативна забава за деца во центри за
пред училишни активности;давање на

Умножување компјутерски програми;
Услуги за заштита на компјутери од

образовни услуги за деца преку групи за
игра;образовни услуги кои се однесуваат

вируси; Услуги на кодирање податоци;
Услуги на надворешни фирми во областа

на развојот на детските ментални и
интелектуални способности,
обезбедување на курсеви од областа на

на информациските технологии;
Хостирање сервери.
(210) TM 2022/380

математиката, издавање на образовни
материјали, советодавни услуги кои се
(220) 19/04/2022

однесуваат на образование;он-лајн
образовни курсеви;обезбедување на

(442) 30/10/2022
(731) SMARTY KIDS GLOBAL CONCEPT
S.R.L. ул.Гхеоргхе Моцеану број 7, МА ,

образовни информации и наставни преку

стан 7, сектор 1, Букурешт, RO

глобална комуникациска мрежа,
консултантски услуги во врска со

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ
Скопје ул. Аминта Трети бр. 38/1-2 Скопје,

образование, креирање на образовни
курсеви, производство и изнајмување на

1000, Скопје
(540)

образовни и наставни материјали
кл. 45 лични и социјални услуги што ги
обезбедуваат трети лица за задоволување
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на потребите на поединците, чување на
деца
(210) TM 2022/381

(220) 19/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) ФК ПАРТИЗАН ФУДБАЛ КИДС
ул.Томе Стефановски 18А, 1050 Скопје,
1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.16;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивни легури
и производите изработени од нив или
преслечени со нив кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија,
скапоцени камења, часовници и
хронометриски инструменти, амајлии
(накит), бисери (накит), брошеви (накит),
вештачко злато (предмети од вештачко

(591) бела,црна, сина

злато), впредено сребро, игли за
вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти,

(531) 21.03.01;24.09.01;24.11.25
(551) индивидуална

дијаманти (вештачки), ѓердани /накит/,

(510, 511)

копчиња за манжетни, накит (ковчежиња
за накит), нараквици за часовници,

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со спортски активности

нараквици /накит/, обетки, прстени /накит/,
синџирчиња /накит/, украси за шапки,

кл. 41 спортски клубови, натпревари
(организирање спортски натпревари),

украсни игли
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

спортска опрема, спортски кампови,
спортски натпревари
(210) TM 2022/385

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и

(220) 20/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство,

стапови за одење, вештачка кожа, визит
картички (папки за визит картички),
клучеви (футроли за клучеви) /кожна
галантерија/, ковчежиња наменети за

трговија и услуги ДУКИ ДАСО експортимпорт ДООЕЛ Неготино ул. Петар

тоалетен прибор т.н. "ванитс цасес",

Михајловски-Демирск бб, Неготино, MK

ковчеџиња, чанти, торби, рачни торби,
несесери за патувања, паричници, торби

(740) Маја Ристова, адвокат ул. Мирче
Ацев бр. 5/3-17, 1000, Скопје

за плажа, планинарски торби, ранци,
рачни куфери, ремени, торби за списи

(540)

/актовки/, торби /кожна галантерија/, торба
на тркалца, училишни торби, чадори
103

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

кл. 25 облека, обувки и капи

услуги на трговските посредници со акции

кл. 26 тантели, везови, ланделки и

и имот; услуги поврзани со монетарните

гајтани, петлици, копци, закачки и окца,
топуски и игли, вештачко цвеќе, брошеви

работи што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со

/украси за облека/, игли за коса, мрежи за
коса, украсни детали за коса, ленти за

издавањето патнички чекови и кредитни
писма

коса, позамантериска стока, перики, торби
(патентни затворачи за торби), украси за

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 Обука; услуги на подучување луѓе

облека, украси за чевли, украсни врвки,

кл. 42 Научни и технолошки услуги и

украсни значки, украшчиња, колани за
фустани, шноли /за коса/

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(210) TM 2022/394

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер.

(220) 20/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

кл. 45 Правни услуги;лични и социјални

ул.Аминта Трети бр.1, Скопје, MK

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(540)

задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2022/399

(220) 21/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) GOLDEN GOOSE S.P.A. Via Privata

(591) црвена и црна
(531) 24.17.05;24.17.07;27.05.01

Ercole Marelli 10, 20139 Milano, IT

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 Опрема за обработка на податоци и

(540)

компјутери, компјутерски програми и
софтвер, без оглед на носачите на
податоци или начините на ширење,
односно софтверот снимен на магнетски
носачи на податоци или спуштен
оддалечинска компјутерска мрежа
кл. 35 Водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 Финансиски работи, услуги на
банкарски заводи или институции

(531) 01.01.02
(551) индивидуална

поврзани со нив, имено менувачници или

(510, 511)

служби за надомест; услуги на кредитните
институции што не се банки, имено

кл. 18 Кожа и имитации на кожа кои не се
вклучени во други класи;кожи од

кооперативни кредитни здруженија,
индивидуални финансиски претпријатија,

животни, кожа-крзно;кофери и патни
торби;чадори и чадори за сонце;стапови

заемодавачи; услуги на „инвестициска

за одење;бичеви, каиши и седларски

доверба" на холдинг претпријатијата;
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производи;актовки;спортски торби;торби

нараменици;огрлици за животни

за алпинисти;торби за кампери;кежуал

кл. 25 Облека, обувки, капа за глава;

торби;торби за плажа;торби со
прекурамки;бостонски торби;клач торби

облека од имитации на кожа; кожна
облека;

(торби за на раце);држачи;торби од
гладстон;торби за теретана;торби за

облека за гимнастика; фустани; бањарки;
бандани [марамчиња]; лигавчиња-

планинари;торбици за кпучеви;мрежасти
врекички од ланчиња;вреки за

портикпи, не од хартија; беретки; долна
облека; мантил-одора; боас (вратници);

нокевање;цилиндречни вреќи;школски

нараменици за облека [жартилери];

ранец;торби за раме:
багаж;повекенаменски спортски торби:

корсети; женски долги чорапи; чорапи;
кошули; боди [долна облека]; капи; палта;

торби за носење на домашни
миленици;платнени торби за купување-

качулка (облека); ремени (предмети за
облека); појаси за пари (облека);

шопинг;рачни торби;торби за шминка,
неприлагодена;торби (дивеч-) [ловечки

хулахопки; јакни (облека); отстранливи
јаки; ушни навлаки (облека); лајти

прибор];торби за облека за

[облека]; костуми; облека за плажа;

патување;кожни торби и
паричници;мрежасти торби за купување-

маскенбал костими; вратоврски; аскоти;
ленти за глава (облека); џебни квадрати;

шопинг;патни торби за обувки;торби со
каиши за носење на доенчиња;торби од

јакни [облека]; подвезици; здолништа;
пинафорни фустани; појаси; ракавици

текстил за купување-шопинг;кожни
торби;куфери и новчаници;торби

(облека); ски ракавици; макинтоши;
трикотажа [облека]; дрес облека;

(омотници-коверти, торбици) од кожа, за

затоплувачи на нозете; хеланки

пакување;торби за накит Од текстилен
материјал (празни);актовки;кутија за

(панталони); живописи; трикотажа;
џемпери; рачни загревачи [облека];

картички (футрола за Белешки);држачи за
кредитни картички (паричници);оквир за

скортчиња; боксерки; елеци; панталони;
паркови; крзна за облека; пижами;

торбици;рачни торби;кутии за шешири од
кожа;ранци;торбица за кпучеви (кожен

нараквици [облека]; пончо; џемпери;
трегери за порибување; трегери за чорапи;

производ);музичка

градници; сандали; сандали за капење;

кутија;паричници;торбици;ранци;рачки за
кофери;аташе куфери;кожни патни

чевли; влечки за капење; гимнастички
чевли; чевли за плажа; обувки за обука;

куфери;торби за алат од кожа,
празни;патни кофери;сетови за патување

шалови; појаси за носење; гаќички;
завршни премази; надворешна облека;

(кожна галантерија);женска торбичка несесер, не опремен;кутии од кожа или

панталони; блузи- елеци; полу-чизми;
чизми; столчиња (крзно); маици;

кожни плочки;футроли од кожа или кожни

комбинации (облека); врвови-завршетоци

плочки;каиши за брада и подбрада од
кожа;прекривки од кожи

(баретка, капа-Сар-); дрвени чевли
(обувки); ѓон за чевли.

(крзна);крзно;каиши (кожни-);кожни јажиња
и врвки;кожни каиши и камшици;кожни
конец и преѓа;кожни плочки;молескин
(имитација на кожа);кожни

(210) TM 2022/400

(220) 21/04/2022
(442) 30/10/2022

105

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

(731) Друштво за производство трговија

тоалетни производи, сапуни, облека,

и услуги ЛОВИТО ГРУП ПЛУС ДООЕЛ

обувки и капи; услуги на продажба преку

Скопје
ул.Струмичка бр.9/1-20 Скопје, Скопје,

електронски медиуми на парфеми,
есенцијални масла, козметички производи,

MK
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.

лосиони за коса, препарати за нега на
заби, дезодоранси за лична употреба;

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

хигиенски производи што се тоалетни
производи, сапуни, облека, обувки и капи

(210) TM 2022/401

(220) 26/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул."Франц

(591) бела, црна, црвена

Лист" 9, Скопје - Гази Баба, Скопје, MK

(531) 27.03.01
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 Парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
заби; дезодоранси за лична употреба;

(531) 27.05.17

хигиенски производи што се тоалетни
производи;сапуни

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 Облека, обувки, капи

кл. 34 електронски цигари; електронски

кл. 35 Рекпамирање; водење на
работење; управување со работата;

уреди за пушење; артикли за пушачи за
електронски уреди

канцелариски работи; услуги на
продавници на мало со парфеми,

кл. 35 услуги на продажба на големо и на
продажба на мало; електронски цигари;

есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

електронски уреди за пушење, производи
за пушачи

заби, дезодоранси за лична употреба;
хигиенски производи што се тоалетни
производи, сапуни, облека, обувки и капи;

(210) TM 2022/402

(220) 26/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул."Франц
Лист" 9, Скопје - Гази Баба, Скопје, MK

услуги на продавници на големо со
парфеми, есенцијални масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за
нега на заби, дезодоранси за лична

(540)

употреба, хигиенски производи што се
тоалетни производи, сапуни, облека,
обувки и капи; услуги на е-продажба на
парфеми, есенцијални масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за

(531) 27.05.01

нега на заби, дезодоранси за лична
употреба; хигиенски производи што се

(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 34 електронски цигари; електронски

електронски уреди за пушење, производи

уреди за пушење; артикли за пушачи за

за пушачи

електронски уреди
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

(210) TM 2022/405

продажба на мало; електронски цигари;
електронски уреди за пушење, производи

(442) 30/10/2022
(731) Dipharma SA Piazza Col.C,5, 8630

за пушачи

Chiasso, CH

(220) 26/04/2022

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
(210) TM 2022/403

Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(220) 26/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул."Франц

(540)

Diterin

Лист" 9, Скопје - Гази Баба, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицинкси цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
(531) 27.05.01;27.05.25

бебиња, фластери, материјали за завои,

(551) индивидуална

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

(510, 511)
кл. 34 електронски цигари; електронски

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

уреди за пушење; артикли за пушачи за
електронски уреди
кл. 35 услуги на продажба на големо и
мало; електронски цигари; електронски

(210) TM 2022/410

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

уреди за пушење, производи за пушачи
(210) TM 2022/404

(220) 27/04/2022

(220) 26/04/2022

Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 Центар, 1000, Скопје, MK

(442) 30/10/2022
(731) АЈС ВЕЈП ПРО ДОО ул."Франц
Лист" 9, Скопје - Гази Баба, Скопје, MK

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

(540)

Скопје
(540)

CORAPHARM
(531) 27.05.01;27.05.25

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

кл. 34 електронски цигари; електронски
уреди за пушење; артикли за пушачи за

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

електронски уреди
кл. 35 услуги на продажба на големо и на

ветеринарна употреба; храна за бебиња;

продажба на мало; електронски цигари;

додатоци во исхраната за луѓе и животни;
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фластери, материјали за завои;

(551) индивидуална

материјали за пломбирање заби и

(510, 511)

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

штетници; фунгициди, хербициди

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

(210) TM 2022/411

ветеринарна употреба; храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;

(220) 27/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

фластери, материјали за завои;

КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје
Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 -

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

Центар, 1000, Скопје, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје

(210) TM 2022/413

(540)

(220) 27/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

OMEX
(551) индивидуална

Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 Центар, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и

Скопје

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; храна за бебиња;

(540)

PLANICID

додатоци во исхраната за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и

(551) индивидуална
(510, 511)

забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

штетници; фунгициди, хербициди

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

(210) TM 2022/412

ветеринарна употреба; храна за бебиња;

(220) 27/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

додатоци во исхраната за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои;

КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје
Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 -

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

Центар, 1000, Скопје, MK

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)

(210) TM 2022/414

(220) 27/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги
КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

TIGECID
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Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 -

забарски смоли; средства за

Центар, 1000, Скопје, MK

дезинфекција; препарати за уништување

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

штетници; фунгициди, хербициди

Скопје
(540)

(210) TM 2022/417

(220) 27/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Џартовски Дарко Бул.Илинден
бр.160/1-56 Фоксиман Дооел Скопје, MK

ZOLCER
(551) индивидуална

(740) Џартовски Дарко Ул. Орце Николов

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

бр. 109/1-3, 1000, Скопје
(540)

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;

(591) црна
(531) 26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална

фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и

(510, 511)

забарски смоли; средства за

кл. 41 изнајмување спортски терени;
услови за рекреирање (обезбедување

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2022/415

услови за рекреирање); спортски
активности(обезбедување спортски

(220) 27/04/2022

активности)

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

(210) TM 2022/420

КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

(220) 29/04/2022

(442) 30/10/2022
(731) Здружение на граѓани Икуалити –

Бул.Партизански одреди бр.18-2/7 Центар, 1000, Скопје, MK

Скопје ул.23 октомври 21/5, 1000 Скопје,
1000, Скопје, MK

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

(540)

Скопје
(540)

XFEBRIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

(591) зелена, црна, бела
(531) 01.15.17;27.05.02

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

(551) индивидуална

ветеринарна употреба; храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи

фластери, материјали за завои;

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и

материјали за пломбирање заби и
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големо со текстил, текстилни производи,

(551) индивидуална

облека, обувки и капи

(510, 511)

(210) TM 2022/426

кл. 35 рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи); агенции за

(220) 04/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

вработување; советување за бизнис
работење и организација; консултации за

КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје
Бул.Крсте Мисирков бр.7- Ц2/15, 1000,

раководење со персонал (консултации за
раководење со персонал); советување за

Скопје, MK

организирање на работењето;

(740) Маја Гошевска Димитрова, адвокат
ул. Симеон Кавракиров бр. 27-2, 1000,

подготвување на платни списоци,
персонал (вработување на персонал);

Скопје
(540)

вработување на персонал; рекламен
простор (изнајмување рекламен простор);
секретарски услуги; аутсорсинг услуги
(поддршка на бизниси); психолошко
тестирање за селекција на персонал;
пишување рекламни текстови
кл. 42 истражување и развој за други

(591) виолетова, портокалова
(531) 03.07.16;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2022/428

(442) 30/10/2022
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a

кл. 35 вработување персонал
кл. 41 организирање и водење

corporation organized and existing under

работилници[обука]; професионално

the laws of the State of Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, State of

насочување[ совети во врска со
образованието и оспособувањето]
(210) TM 2022/427

(220) 04/05/2022

Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(220) 04/05/2022

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје
Бул.Крсте Мисирков бр.7- Ц2/15, 1000,
Скопје, MK

(540)

(740) Маја Гошевска Димитрова, адвокат
ул. Симеон Кавракиров бр. 27-2, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

кл. 9 систем за усогласување на боја кој
се состои од инструмент за мерење во вид

DIGIMATCH

на електронски спектрофотометри и
компјутерски софтвер кој може да се
презема за употреба во формули за
усогласување на боја за бојадисување во
областа на комерцијални премази и

(591) жолта, сина, небесно сина,
виолетова
(531) 03.07.16;27.05.17

документација која се продава во врска со
тоа
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(210) TM 2022/429

(220) 04/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Димитриев Горан ул.Ловќенска бр.
34/1-8, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум
Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје

(531) 18.03.02;27.05.01
(551) индивидуална

(540)

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

(591) портокалова, жолта, црвена

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

(531) 14.03.13;27.05.17
(551) индивидуална

производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(510, 511)
кл. 9 кабли; спроводници, електрични;
цевки за електрични кабли; електрични

ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

прекинувачи; штекери, приклучоци и други
електрични спојки; кабли, електрични;

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

цевки за спроведување
кабли(електрицитет); електрични жици;

кл. 32 пива; минерална и сода вода и

електрични мрежи(материјали за

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

електрични мрежи)(жици, кабли); муфови
за спојување за електрични кабли; капаци

препарати за производство на пијалоци

за електрични штекери; електрични
адаптери; канали за електрични кабли;

(210) TM 2022/431

разни електроматеријали
кл. 35 услуги при продажба на големо на

(220) 05/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) FTX Trading Ltd. Lower Factory

разни електроматеријали

Road, PO Box 990, Saint John's, AG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(210) TM 2022/430

(220) 05/05/2022

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство,

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

трговија и услуги " ОРГАНАУТС" дооел Неготино

(540)

ул."Индустриска" бр.7, Неготино, MK
(740) Ѓорѓи Рафајловски ул."Браќа
Миладинови" бр. 406/6, Тетово
(540)
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картички, мобилни паричници и
електронски паричници; компјутерски
софтвер за снимање, управување и
складирање на информации за кредитни и
дебитни картички; компјутерски софтвер
за финансиско тргување; компјутерски
софтвер за финансиска размена; софтвер
за издавање незаменливи токени (НФТ);
компјутерски софтвер за креирање

(531) 26.04.01;26.04.02

незаменливи токени (НФТ); софтвер за
компјутерски игри; софтвер за видео игри;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвер и

месечни кредитни картички; кредитни
картички; дебитни картички; паричници со

мобилни апликации; компјутерски софтвер
за електронско тргување, складирање,

криптовалути; музички, аудио, видео и
мултимедијални датотеки; незаменливи

испраќање, примање, прифаќање и
пренесување на дигитални и виртуелни

токени (НФТ) музички, аудио, видео и
мултимедијални датотеки; музички, аудио,
видео и мултимедијални датотеки

валути; компјутерски софтвер за
електронско прифаќање и пренесување
дигитални, виртуелни и декретни валути;

автентифицирани со незаменливи токени
(НФТ)

компјутерски софтвер за управување со
платежни трансакции со дигитални,

кл. 25 облека; алишта; додатоци; капи;
обувки

виртуелни и декретни валути; компјутерски
софтвер за управување со платежни и

кл. 35 Обезбедување онлајн пазар;
обезбедување онлајн пазар за
незаменливи токени (НФТ); обезбедување

менувачки трансакции со виртуелни
валути; компјутерски софтвер за
обезбедување на услуги за размена на

онлајн пазар за купувачи и продавачи на
дигитални стоки автентифицирани со

криптовалути; компјутерски софтвер за
користење како паричник за криптовалути

незаменливи токени (НФТ); услуги на
продавници на мало; онлајн услуги на

и виртуелни валути; компјутерски софтвер
за користење како мобилен и електронски

продавници на мало; онлајн услуги на
продавници на мало за незаменливи
токени (НФТ); управување со издавање на

паричник; компјутерски софтвер за
обработка на плаќања; компјутерски
софтвер за безконтактна обработка на

билети за настани за други; услуги за
развој на бизниси; услуги за управување

плаќања; компјутерски софтвер за
обработка, олеснување, верификација и

со бизниси; услуги за организирање на
бизниси; услуги за бизнис администрација;

автентификација на мобилни плаќања и
безконтактни трансакции со трговци на

услуги за бизнис вмрежување; рекламни и
маркетинг услуги
кл. 36 Услуги за размена на криптовалути;

мало, трговци и продавачи со користење
на преносна направа; компјутерски
софтвер за обработка на плаќања и

услуги за тргување со криптовалути;
финансиска размена; услуги на размена

финансиски трансакции направени со
кредитни картички, месечни кредитни

на фјучерси; обезбедување финансиска
размена за тргување со виртуелни валути;

картички, дебитни картички, припејд
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онлајн тргување со валути во реално

компјутерски софтвер кој не може да се

време; обезбедување електронска

симнува за електронско прифаќање и

платформа за тргување; обезбедување
електронска платформа за тргување за

пренесување дигитални, виртуелни и
декретни валути; компјутерски софтвер кој

купување и продавање на дигитални
валути во замена за декретни валути или

не може да се симнува за управување со
платежни трансакции со дигитални,

други дигитални валути; обезбедување
финансиски информации; обезбедување

виртуелни и декретни валути; компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

финансиски информации за курс за

управување со платежни и менувачки

размена; финансиско управување;
финансиско управување на дигитални

трансакции со виртуелни валути; клауд
базиран компјутерски софтвер за

добра и портфолија со дигитални добра;
финансиски услуги; услуги на финансиски

обезбедување на услуги за размена на
криптовалути; клауд базиран компјутерски

трансакции; услуги на финансиско
тргување; услуги на куќи за финансиски

софтвер за користење како паричник за
криптовалути и виртуелни валути; клауд

клиринг; услуги за процесирање на

базиран компјутерски софтвер за

плаќања; услуги на електронски плаќања;
услуги на процесирање на плаќања на

користење како мобилен и електронски
паричник; компјутерски софтвер кој не

месечни кредитни картички; услуги на
процесирање на плаќања на кредитни

може да се симнува за обработка на
плаќања; компјутерски софтвер кој не

картички; услуги на процесирање на
плаќања на дебитни картички; услуги на

може да се симнува за финансиско
тргување; компјутерски софтвер кој не

процесирање на плаќања на припејд

може да се симнува за финансиска

картички; брокерски услуги; услуги на
финансиско истражување; финансиски

размена; компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за издавање на

старателски услуги
кл. 41 услуги на забава; онлајн услуги за

незаменливи токени (НФТ); компјутерски
софтвер кој не може да се симнува за

игри; онлајн услуги за видео игри; онлајн
услуги за компјутерски игри; обезбедување

креирање незаменливи токени (НФТ);
компјутерски софтвер кој не може да се

онлајн музика, звук, видео и мултимедија;

симнува за безконтактна обработка на

обезбедување информации преку веб
страна во областа на музиката и забавата;

плаќања; компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за обработка,

резервација и купување на билети за
забавни, музички, спортски, едукативни и

олеснување, верификација и
автентификација на мобилни плаќања и

културни настани; услуги на агенции за
билети за забавни, музички, спортски,

безконтактни трансакции со трговци на
мало, трговци и продавачи со користење

едукативни и културни настани

на преносна направа; компјутерски

кл. 42 Компјутерски софтвер кој не може
да се симнува; компјутерски софтвер кој

софтвер кој не може да се симнува за
обработка на плаќања и финансиски

не може да се симнува за електронско
тргување, складирање, испраќање,

трансакции направени со кредитни
картички, месечни кредитни картички,

примање, прифаќање и пренесување на
дигитални и виртуелни валути;

дебитни картички, припејд картички,
мобилни паричници и електронски
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паричници; компјутерски софтвер кој не

и виртуелни валути; компјутерски софтвер

може да се симнува за снимање,

за користење како мобилен и електронски

управување и складирање на информации
за кредитни и дебитни картички;

паричник; компјутерски софтвер за
обработка на плаќања; компјутерски

обезбедување веб страна за корисници да
симнуваат музички, звучни, видео и

софтвер за безконтактна обработка на
плаќања; компјутерски софтвер за

мултимедијални датотеки; обезбедување
компјутерски софтвер за корисниците да

обработка, олеснување, верификација и
автентификација на мобилни плаќања и

симнуваат музички, звучни, видео и

безконтактни трансакции со трговци на

мултимедијални датотеки; електронско
складирање на дигитални звучни, видео и

мало, трговци и продавачи со користење
на преносна направа; компјутерски

мултимедијални датотеки

софтвер за обработка на плаќања и
финансиски трансакции направени со

(210) TM 2022/432

кредитни картички, месечни кредитни
картички, дебитни картички, припејд

(220) 05/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) FTX Trading Ltd. Lower Factory

картички, мобилни паричници и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

електронски паричници; компјутерски
софтвер за снимање, управување и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

складирање на информации за кредитни и
дебитни картички; компјутерски софтвер

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

за финансиско тргување; компјутерски
софтвер за финансиска размена; софтвер

(540)

за издавање незаменливи токени (НФТ);

Road, PO Box 990, Saint John's, AG

компјутерски софтвер за креирање
незаменливи токени (НФТ); софтвер за

FTX
(551) индивидуална

компјутерски игри; софтвер за видео игри;
месечни кредитни картички; кредитни

(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвер и

картички; дебитни картички; паричници со
криптовалути; музички, аудио, видео и

мобилни апликации; компјутерски софтвер
за електронско тргување, складирање,

мултимедијални датотеки; незаменливи

испраќање, примање, прифаќање и
пренесување на дигитални и виртуелни

токени (НФТ) музички, аудио, видео и
мултимедијални датотеки; музички, аудио,

валути; компјутерски софтвер за

видео и мултимедијални датотеки
автентифицирани со незаменливи токени

електронско прифаќање и пренесување
дигитални, виртуелни и декретни валути;

(НФТ).
кл. 25 облека; алишта; додатоци; капи;

компјутерски софтвер за управување со
платежни трансакции со дигитални,

обувки

виртуелни и декретни валути; компјутерски
софтвер за управување со платежни и

кл. 35 Обезбедување онлајн пазар;
обезбедување онлајн пазар за

менувачки трансакции со виртуелни

незаменливи токени (НФТ); обезбедување
онлајн пазар за купувачи и продавачи на

валути; компјутерски софтвер за
обезбедување на услуги за размена на

дигитални стоки автентифицирани со
незаменливи токени (НФТ); услуги на

криптовалути; компјутерски софтвер за
користење како паричник за криптовалути
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продавници на мало; онлајн услуги на

услуги за компјутерски игри; обезбедување

продавници на мало; онлајн услуги на

онлајн музика, звук, видео и мултимедија;

продавници на мало за незаменливи
токени (НФТ); управување со издавање на

обезбедување информации преку веб
страна во областа на музиката и забавата;

билети за настани за други; услуги за
развој на бизниси; услуги за управување

резервација и купување на билети за
забавни, музички, спортски, едукативни и

со бизниси; услуги за организирање на
бизниси; услуги за бизнис администрација;

културни настани; услуги на агенции за
билети за забавни, музички, спортски,

услуги за бизнис вмрежување; рекламни и

едукативни и културни настани

маркетинг услуги
кл. 36 Услуги за размена на криптовалути;

кл. 42 Компјутерски софтвер кој не може
да се симнува;компјутерски софтвер кој не

услуги за тргување со криптовалути;
финансиска размена; услуги на размена

може да се симнува за електронско
тргување, складирање, испраќање,

на фјучерси; обезбедување финансиска
размена за тргување со виртуелни валути;

примање, прифаќање и пренесување на
дигитални и виртуелни

онлајн тргување со валути во реално

валути;компјутерски софтвер кој не може

време; обезбедување електронска
платформа за тргување; обезбедување

да се симнува за електронско прифаќање
и пренесување дигитални, виртуелни и

електронска платформа за тргување за
купување и продавање на дигитални

декретни валути;компјутерски софтвер кој
не може да се симнува за управување со

валути во замена за декретни валути или
други дигитални валути; обезбедување

платежни трансакции со дигитални,
виртуелни и декретни валути;компјутерски

финансиски информации; обезбедување

софтвер кој не може да се симнува за

финансиски информации за курс за
размена; финансиско управување;

управување со платежни и менувачки
трансакции со виртуелни валути;клауд

финансиско управување на дигитални
добра и портфолија со дигитални добра;

базиран компјутерски софтвер за
обезбедување на услуги за размена на

финансиски услуги; услуги на финансиски
трансакции; услуги на финансиско

криптовалути;клауд базиран компјутерски
софтвер за користење како паричник за

тргување; услуги на куќи за финансиски

криптовалути и виртуелни валути;клауд

клиринг; услуги за процесирање на
плаќања; услуги на електронски плаќања;

базиран компјутерски софтвер за
користење како мобилен и електронски

услуги на процесирање на плаќања на
месечни кредитни картички; услуги на

паричник;компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за обработка на

процесирање на плаќања на кредитни
картички; услуги на процесирање на

плаќања;компјутерски софтвер кој не може
да се симнува за финансиско

плаќања на дебитни картички; услуги на

тргување;компјутерски софтвер кој не

процесирање на плаќања на припејд
картички; брокерски услуги; услуги на

може да се симнува за финансиска
размена;компјутерски софтвер кој не може

финансиско истражување; финансиски
старателски услуги

да се симнува за издавање на
незаменливи токени (НФТ);компјутерски

кл. 41 услуги на забава; онлајн услуги за
игри; онлајн услуги за видео игри; онлајн

софтвер кој не може да се симнува за
креирање незаменливи токени
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(НФТ);компјутерски софтвер кој не може

(442) 30/10/2022
(731) КОСТОСКИ ЃОКО ул. Дејан Војвода

да се симнува за безконтактна обработка

бр.8, Охрид, MK

на плаќања;компјутерски софтвер кој не
може да се симнува за обработка,

(540)

олеснување, верификација и
автентификација на мобилни плаќања и

KOSTOSKI FESTIVAL
(551) индивидуална

безконтактни трансакции со трговци на
мало, трговци и продавачи со користење

(510, 511)
кл. 35 услуги за рекламирање и

на преносна направа;компјутерски

маркетинг; промоција и рекламирање на
музички и едукативни настани; објавување

софтвер кој не може да се симнува за
обработка на плаќања и финансиски

и рекламни текстови ; огласување;

трансакции направени со кредитни
картички, месечни кредитни картички,

рекламирање по пат на радио;
рекламирање по пат на телевизија;

дебитни картички, припејд картички,
мобилни паричници и електронски

рекламирање по пат на интернет;
надворешно рекламирање; рекламирање

паричници;компјутерски софтвер кој не

преку социјални мрежи; компјутерско
рекламирање преку интернет

може да се симнува за снимање,
управување и складирање на информации

кл. 41 забава; организирање и водење

за кредитни и дебитни
картички;обезбедување веб страна за

концерти; организирање натпревари
[образование или забава]; одржување

корисници да симнуваат музички, звучни,
видео и мултимедијални

претстави во живо; услуги на оркестри;
услуги на естрадни уметници; едукативни

датотеки;обезбедување компјутерски

и забавни услуги; организирање на
музички и едукативни настани; културни

софтвер за корисниците да симнуваат
музички, звучни, видео и мултимедијални

активности; приредби(одржување

датотеки;електронско складирање на
дигитални звучни, видео и мултимедијални

приредби), планирање приеми(забава),
планирање забави, он-лајн публикување;

датотеки
(210) TM 2022/433

организирање на фестивали, фестивали
за културни цели, културни и забавни

(220) 06/05/2022

манифестации; музички групи; музичари;
пеачи

(442) 30/10/2022
(731) Monster Energy Company, a
Delaware corporation 1 Monster way
Corona, California 92879, US

(210) TM 2022/435

(220) 09/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БТС АРТ ФАКТОРИ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ДОО увоз извоз Скопје, 1000, Скопје, MK

KHAOTIC

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

(551) индивидуална

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бр.

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци

11 ДТЦ Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4,
1000 Скопје
(540)

(210) TM 2022/434

(220) 04/05/2022
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Обезбедување користење онлајн музика,
која не може да се преземе, обезбедување
користење онлајн видеа, кои не може да
се преземат, ставање на располагање на
филмови, кои не можат да се преземаат,
по пат на услуги на пренос на видео

(531) 26.11.13;26.13.01
(551) индивидуална

записи на барање, ставање на расплагање
на телевизиски програми, кои не можат да

(510, 511)
кл. 35 маркетинг истражување, бизнис

се преземат, по пат на услуги на пренос на

пребарување, собирање информации во

видео записи на барање

компјутерските бази на податоци,
систематизација на информации во

кл. 42 графички дизајн, истражување и
развој за други, обновување компјутерски

компјутерски бази на податоци,
компјутерско рекламирање преку

бази на податоци, одржување
компјутерски програми, анализа на

интернет, пребарување податоци во
компјутерски датотеки за трети лица,

компјутерски системи, умножување

маркетинг, обезбедување комерцијални и

компјутерски програми, конверзија на
податоци од физички на електронски

деловни контакт-информации, ажурирање
и одржување податоци во компјутерски

носачи, креирање и одржување веб
[интернет] страници за други, давање

бази на податоци, обезбедување деловни
информации преку веб-страница,

простор за веб [интернет] страници,
инсталирање компјутерски програми,

дизајнирање рекламен материјал, услуги
за дизајн на страници, за рекламни цели,

конверзија на компјутерски програми и

производство на рекламни филмови,

податоци, освен физичка конверзија,
советување за компјутерски програми,

обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги, дизајнирање

изнајмување веб [интернет] сервери,
услуги за заштита на компјутери од

рекламен материјал; консултации за
стратегија на комуникации во

вируси, обезбедување алатки за
пребарување по интернет, дигитализација

рекламирање

на документи [скенирање], советување за

кл. 41 објавување текстови, со исклучок

правење веб-страници, софтвер како
услуга [SaaS], советување во врска со

на рекламни текстови, продукција на
радио и телевизиски програми, услуги на

информатичка технологија, хостирање
сервери, електронско зачувување

пишување сценарија, он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

податоци, давање информации за
компјутерски технологии и програмирање

електронско издаваштво, обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

преку интернет-страници, обработка во

можат да се даунлодираат, фотографски

облак [Cloud computing], услуги на
надворешни фирми во областа на

репортажи, фотографија, снимање
видеоленти, микрофилмување [снимање

информациските технологии, советодавни
услуги од областа на компјутерската

микрофилмови], пишување текстови што
не се рекламни текстови, дизајнерски

технологија, советодавни услуги од

услуги што не се за рекламни цели, обука
[тренирање], продукција на музика,
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областа на телекомуникациските

рекламирање

технологии

кл. 41 објавување текстови, со исклучок

(210) TM 2022/436

на рекламни текстови, продукција на
радио и телевизиски програми, услуги на

(220) 09/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство,

пишување сценарија, он-лајн публикување
електронски книги и списанија,

трговија и услуги БТС АРТ ФАКТОРИ
ДОО увоз извоз Скопје, 1000, Скопје, MK

електронско издаваштво, обезбедување
електронски он-лајн публикации што не

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

можат да се даунлодираат, фотографски

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бр.
11 ДТЦ Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4,

репортажи, фотографија, снимање
видеоленти, микрофилмување [снимање

1000 Скопје
(540)

микрофилмови], пишување текстови што
не се рекламни текстови, дизајнерски
услуги што не се за рекламни цели, обука
[тренирање], продукција на музика,
обезбедување користење онлајн музика,
која не може да се преземе, обезбедување
користење онлајн видеа, кои не може да
се преземат, ставање на располагање на
филмови, кои не можат да се преземаат,

(531) 26.11.13;26.13.01;27.05.17
(551) индивидуална

по пат на услуги на пренос на видео
записи на барање, ставање на расплагање

(510, 511)

на телевизиски програми, кои не можат да

кл. 35 маркетинг истражување, бизнис
пребарување, собирање информации во

се преземат, по пат на услуги на пренос на
видео записи на барање

компјутерските бази на податоци,
систематизација на информации во

кл. 42 графички дизајн, истражување и
развој за други, обновување компјутерски

компјутерски бази на податоци,
компјутерско рекламирање преку

бази на податоци, одржување
компјутерски програми, анализа на

интернет, пребарување податоци во

компјутерски системи, умножување

компјутерски датотеки за трети лица,
маркетинг, обезбедување комерцијални и

компјутерски програми, конверзија на
податоци од физички на електронски

деловни контакт-информации, ажурирање
и одржување податоци во компјутерски

носачи, креирање и одржување веб
[интернет] страници за други, давање

бази на податоци, обезбедување деловни
информации преку веб-страница,

простор за веб [интернет] страници,
инсталирање компјутерски програми,

дизајнирање рекламен материјал, услуги

конверзија на компјутерски програми и

за дизајн на страници, за рекламни цели,
производство на рекламни филмови,

податоци, освен физичка конверзија,
советување за компјутерски програми,

обезбедување онлајн пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги, дизајнирање

изнајмување веб [интернет] сервери,
услуги за заштита на компјутери од

рекламен материјал;консултации за
стратегија на комуникации во

вируси, обезбедување алатки за
пребарување по интернет, дигитализација
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на документи [скенирање], советување за

Битољану Бр.2 Скопје-Гази Баба, 1000,

правење веб-страници, софтвер како

Скопје, MK

услуга [SaaS], советување во врска со
информатичка технологија, хостирање

(540)

сервери, електронско зачувување
податоци, давање информации за
компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници, обработка во
облак [Cloud computing], услуги на
надворешни фирми во областа на
информациските технологии, советодавни

(591) црвена, сива
(531) 27.05.01;27.05.21

услуги од областа на компјутерската
технологија, советодавни услуги од

(551) индивидуална

областа на телекомуникациските
технологии

(210) TM 2022/437

(510, 511)
кл. 16 канцелариски материјал, хартија,
картон и производи од нив, регистратори,
лепила, сликарски прибор и училишен

(220) 09/05/2022

материјал
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(442) 30/10/2022
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр.

големо со канцелариски материјали и

37 1430 Кавадарци , MK

училишен прибор

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

(210) TM 2022/445

(540)

(220) 06/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, State of
Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(591) зелена, златна, жолта, бела, црна
(531) 02.01.05;05.07.02;25.01.17

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 32 пиво
(210) TM 2022/444

VISUALIZID
(551) индивидуална

(220) 10/05/2022

(510, 511)

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство, промет,

кл. 9 систем за усогласување на боја кој
се состои од инструмент за мерење во вид

посредување и услуги КЛЕВЕР-МК

на електронски спектрофотомери и
компјутерски софтвер кој може да се

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ул.Кочо
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презема за употреба во формули за

(731) Друштво за едукација, трговија и

усогласување на боја за бојадисување и

услуги ИКУП ДОО увоз-извоз Скопје

собирање на боја за бојадисување во
областа на комерцијални премази и

ул.516 бр.4, 1000, Скопје, MK

документација која се продава во врска со
тоа

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Поповски и

(540)
(210) TM 2022/446

(220) 05/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Печат Плус ДООЕЛ Ул."Ванчо
Питошески" бр.4 , 6000, Охрид, MK

(591) сина, виолетова, жолта, зелена, сива
(531) 21.01.14;27.05.04

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатени
материјали; материјал за врзување книги;
фотографии; наставни и наставни
материјали; брошури; книги; картички;
боенки; стрипови; плакати од хартија или

(531) 24.17.05;27.05.13
(551) индивидуална

картон
кл. 25 облека, обувки, облека за глави;

(510, 511)
кл. 11 електрични ламби
кл. 35 услуги за посредување во трговија
(210) TM 2022/447

пижами; маици; блузи, фронтови на
маици; чорапи; спортски дресови

(220) 10/05/2022

кл. 28 игри, играчки; украси за
новогодишни елки; карти за играње; кукли;

(442) 30/10/2022
(731) АГБАБИЌ МАРКО ул.Миле Пецанов

балони за забави; салонски игри; карти за
бинго; карти за меморија, кадифен

бр.30, Гевгелија, MK
(540)

играчки; кукли; играчки; конзоли за видео
игри; модели на играчки, игри со табли,
друштвени игри
кл. 38 телекомуникациски услуги;
проследување на податоци; телевизиско
емитување; пренос на дигитални датотеки;
пренос на честитки преку интернет; пренос
на видео по барање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 природен засладувач - СТЕВИА

кл. 41 образование; обезбедување обука;
забава; спортски и културни активности:

(210) TM 2022/458

(220) 12/05/2022

академии [образование]; образовни услуги
обезбедени од училишта; услуги во

(442) 30/10/2022

областа на индустрија за забава; филмска
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продукција, освен рекламни филмови;

инконтиненација, гакички, абсорбентни, за

онлајн објавување на електронски книги и

инконтиненција

списанија; градинки; планирање на забави;
производство на радио и телевизиски

(210) TM 2022/467

програми; производство на музика;
презентација на различни емисии;

(442) 30/10/2022
(731) Breeze Smoke LLC 4654 Lilly Court,

обезбедување информации од областа на
образованието; обезбедување видеа на

West Bloomfield, Michigan 48323, US

интернет, што не може да се преземат;

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

обезбедување телевизиски програми, кои
не може да се преземат, преку услуги на

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

BREEZE PLUS

видео по барање; објавување на книги;
објавување на текстови, освен рекламни

(551) индивидуална
(510, 511)

текстови; пишување сценарија, освен за
рекламни цели; пишување сценарио;

кл. 34 електронски цигари за еднократна
употреба

титлување; настава; телевизиска забава;
театарски продукции; изнајмување
играчки; пишување на текстови; туторство

(210) TM 2022/459

(220) 16/05/2022

(210) TM 2022/468

(220) 16/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Breeze Smoke LLC 4654 Lilly Court,
West Bloomfield, Michigan 48323, US

(220) 12/05/2022

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

(442) 30/10/2022
(731) The Procter & Gamble Company One

(540)

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

BREEZE PRO

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје
(540)

кл. 34 електронски цигари за еднократна
употреба

NATURELLA TENDER
PROTECTION

(210) TM 2022/469

(220) 16/05/2022

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 30/10/2022
(731) Breeze Smoke LLC 4654 Lilly Court,
West Bloomfield, Michigan 48323, US

кл. 5 женски хигиенски производи;гаќички

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

за менструација;менструални
влошки;хигиенска долна облека, хигиенски

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

влошки;санитарни влошки;хигиенски
гакички;хигиенски дневни

BREEZE SMOKE
(551) индивидуална

влошки;тампони;хигиенски
тампони;менструална долна облека за

(510, 511)
кл. 34 електронски цигари за еднократна

eднократна употреба;пелени за

употреба
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(210) TM 2022/482

(740) Владимир Стојкоски, адвокат

(220) 17/05/2022

ул.Маршал Тито бр. 56, Комплекс Св.

(442) 30/10/2022
(731) Apatinska Pivara Apatina d.o.o. Trg
oslobođenja br. 5, RS-25260 APATIN, RS

Ѓорѓија /1/кат-1-5, Струга
(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.
Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

ZA NAŠA DOBRA VREMENA

(591) црна , сива

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.03.23;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 32 Пива, јако црно пиво, зрело пиво,

(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање

црно пиво и јако пиво;минерални и
газирани води и други безалкохолни
пијалоци;овошни пијалоци и овошни
сокови;сирупи и други препарати за

(210) TM 2022/484

(220) 18/05/2022

правење пијалоци
кл. 35 услуги на малопродажба, услуги на

(442) 30/10/2022
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.
Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

продавници за малопродажба; услуги на

(540)

малопродажба за нарачки преку пошта и
електронски или оn-line услуги на

HALK BANKA AD Skopje
(551) индивидуална
(510, 511)

малопродажба поврзани со продажба на
алкохолни пијалоци, пиво, јако црно пиво,

кл. 9 автоматски благајни за депонирање,

зрело пиво, црно пиво и јако пиво;
минерални и газирани води и други

повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

кл. 16 брошури; билтени; периодични
публикаци; весници; печатени материјали;

овошни сокови; сирупи и други препарати
за правење пијалоци; услуги на

печатени публикации; печатени
формулари и обрасци; печати; печати

рекламирање; маркетиншки и промотивни
услуги; организирање, делување и надзор

[жигови, отпечатоци]; печати со адреси;

на продажни и промотивно потикнувачки
проекти и проекти-шеми за лојалност на

плика [канцелариски материјали]; постери;
регистар [главни книги]; регистри;

купувачи; информативни, советодавни и

списанија; штипки за пари

консултативни услуги се во врска со
погоре наведените услуги.

(210) TM 2022/483

кл. 35 aгенции за рекламирање;
ажурирање на рекламниот материјал;
ажурирање и одржување податоци во

(220) 18/05/2022

компјутерски бази на податоци;
ажурирање и одржување информации во

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за информатичка

регистри; барање спонзорства; бизнис
информации; бизнис испитување; бизнис

технологија КЕНЕДИ ТЕХНОЛОЏИС
ДООЕЛ увоз-извоз Струга

истражување; бизнис пребарување;

ул."Партизанска" бр.14, Струга, MK

бизнис проценки; бизниси (услуги за
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преместување на бизнисите);

заеми врз основа на хипотеки;

вработување персонал; дизајнирање

депонирање скапоцености; доверителство;

рекламен материјал; дистрибуција на
примероци; изнајмување билборди [паноа

заеднички фондови
заеми; известување за цени на хартии од

за рекламирање]; изнајмување време за
рекламирање преку медиумите;

вредност; здравствено осигурување
издавање вредносни купони; издавање

изнајмување канцелариски машини и
опрема; маркетинг; маркетинг

кредитни картички; издавање патнички
чекови; изнајмување заеднички

истражување; маркетинг студии;

канцеларии за работење; знајмување

обезбедување деловни информации преку
веб-страница; обезбедување

канцеларии [недвижности]; изнајмување
станови; инвестирање средства;

комерцијални и деловни контактинформации; обезбедување онлајн пазар

капитални инвестиции; кредити со отплата
на рати; кредитирање со заложно

за купувачи и продавачи на стоки и услуги;
објавување рекламни текстови;

обезбедување; купување на кредит; лизинг
на недвижности; лизинг на фарми;

огласување со плаќање по клик; односи со

наплаќање кирија; нумизматичка проценка;

јавноста; организирање изложби за
комерцијални или рекламни цели;

обезбедување финансиски информации
преку интернет; организирање на

пишување рекламни текстови;
преговарање и склучување трговски

финансирањето за градежни проекти;
организирање наплаќање; осигурителни

трансакции за трети лица; преговори за
бизнис контакти со други; презентација на

информации; осигурување; осигурување
на живот; осигурување од несреќи;

стоки преку комуникациски медиуми, за

осигурување од пожар; позајмување врз

малопродажба; претставување на
производите; раководење со датотеки

основа на залог; поморско осигурување;
порамнување, финансиско; посредници

(компјутеризирано раководење со
датотеки)
; раководење (советодавни

за недвижности; посредување за хартии
од вредност; посредување при

услуги за бизнис раководење); ревизија;
рекламирање; рекламирање преку радио;

осигурување; пренесување средства
(електронско пренесување средства);

рекламни огласи (ширење на рекламните

прибирање добротворни средства;

огласи); рекламирање преку пошта;
собирање информации во компјутерските

проценка за надоместок на штета
[финансиска проценка]; проценување

бази на податоци; собирање статистички
податоци; телевизиско рекламирање;

антиквитети; проценување накит;
проценување недвижен имот;

умножување документи; фактурирање
кл. 36 банкарски служби за дебитни

проценување поштенски марки;
проценување уметнички дела;

картичкиАнализирање; (финансиско

разменување пари; служби за кредитни

анализирање)
агенциии за кредити; агенции за станови;

картички; советување во врска со
осигурување; советување во врска со

агенции за недвижности; агенции за
наплаќање долгови; банкарски трансакции

финансии; статистички услуги; трговија за
акции и обврзници; управување со емисии

од дома; банкарство; брокерство;
верификација на чекови; гаранции; давање

на јаглерод; управување со недвижни
имоти; управување со станбени згради;
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услуги за берзанско посредување; услуги

формулари и обрасци;печати;печати

за ликвидирање претпријатија,

[жигови, отпечатоци];печати со

финансиски работи; услуги за плаќање
пензија; услуги за советување во врска со

адреси;плика [канцелариски
материјали];постери;регистар [главни

задолжување; услуги на фондови за
помош за позајмување; услуги поврзани со

книги];регистри;списанија;штипки за пари
кл. 35 aгенции за

индивидуални сефови во банки; факторинг
[администрирање на побарувачката на

рекламирање;ажурирање на рекламниот
материјал;ажурирање и одржување

една организација со посредство на

податоци во компјутерски бази на

надворешен орган]; финансиски
информации;

податоци;ажурирање и одржување
информации во регистри;барање

финансиски проценки [осигурување,
банкарство, недвижнини]; финансиски

спонзорства;бизнис информации;бизнис
испитување;бизнис истражување;бизнис

услуги;
финансиско спонзорирање; финансиско

пребарување;бизнис проценки;бизниси
(услуги за преместување на

управување; финансиско управување со

бизнисите);вработување

исплатата на надомести за други
кл. 38 електронска пошта; комуникации со

персонал;дизајнирање рекламен
материјал;дистрибуција на

телефон;комуникација со мобилни
телефони

примероци;изнајмување билборди [паноа
за рекламирање];изнајмување време за

комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли; комуникација со помош на

рекламирање преку
медиумите;изнајмување канцелариски

компјутерски терминали; обезбедување

машини и опрема;маркетинг;маркетинг

пристап до бази на податоци; повикување
[радио, телефонски или други средства за

истражување;маркетинг
студии;обезбедување деловни

електронска комуникација]; пренесување
по факс; пренесување слики и пораки со

информации преку вебстраница;обезбедување комерцијални и

помош на компјутери

деловни контактинформации;обезбедување онлајн пазар

(210) TM 2022/485

за купувачи и продавачи на стоки и

(220) 18/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.

услуги;објавување рекламни
текстови;огласување со плаќање по

Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

клик;односи со јавноста;организирање
изложби за комерцијални или рекламни

(540)

цели;пишување рекламни
текстови;преговарање и склучување

HALKBANK AD Skopje
(551) индивидуална

трговски трансакции за трети

(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,

лица;преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки преку

повлекување или трансфер на парични

комуникациски медиуми, за
малопродажба;претставување на

средства [АТМ]
кл. 16 брошури;билтени;периодични

производите;раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со

публикаци;весници;печатени
материјали;печатени публикации;печатени
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датотеки);раководење (советодавни

живот;осигурување од

услуги за бизнис

несреќи;осигурување од

раководење);ревизија;рекламирање;рекла
мирање преку радио;рекламни огласи

пожар;позајмување врз основа на
залог;поморско

(ширење на рекламните
огласи);рекламирање преку

осигурување;порамнување,
финансиско;посредници за

пошта;собирање информации во
компјутерските бази на

недвижности;посредување за хартии од
вредност;посредување при

податоци;собирање статистички

осигурување;пренесување средства

податоци;телевизиско
рекламирање;умножување

(електронско пренесување
средства);прибирање добротворни

документи;фактурирање
кл. 36 банкарски служби за дебитни

средства;проценка за надоместок на
штета [финансиска

картичкиАнализирање;(финансиско
анализирање)

проценка];проценување
антиквитети;проценување

агенциии за кредити;агенции за

накит;проценување недвижен

станови;агенции за недвижности;агенции
за наплаќање долгови;банкарски

имот;проценување поштенски
марки;проценување уметнички

трансакции од
дома;банкарство;брокерство;верификација

дела;разменување пари;служби за
кредитни картички;советување во врска со

на чекови;гаранции;давање заеми врз
основа на хипотеки;депонирање

осигурување;советување во врска со
финансии;статистички услуги;трговија за

скапоцености;доверителство;заеднички

акции и обврзници;управување со емисии

фондови
заеми;известување за цени на хартии од

на јаглерод;управување со недвижни
имоти;управување со станбени

вредност;здравствено осигурување
издавање вредносни купони;издавање

згради;услуги за берзанско
посредување;услуги за ликвидирање

кредитни картички;издавање патнички
чекови;изнајмување заеднички канцеларии

претпријатија, финансиски работи;услуги
за плаќање пензија;услуги за советување

за работење;знајмување канцеларии

во врска со задолжување;услуги на

[недвижности];изнајмување
станови;инвестирање средства;капитални

фондови за помош за позајмување;услуги
поврзани со индивидуални сефови во

инвестиции;кредити со отплата на
рати;кредитирање со заложно

банки;факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со

обезбедување;купување на кредит;лизинг
на недвижности;лизинг на

посредство на надворешен
орган];финансиски

фарми;наплаќање кирија;нумизматичка

информации;финансиски проценки

проценка;обезбедување финансиски
информации преку интернет;организирање

[осигурување, банкарство,
недвижнини];финансиски

на финансирањето за градежни
проекти;организирање

услуги;финансиско
спонзорирање;финансиско

наплаќање;осигурителни
информации;осигурување;осигурување на

управување;финансиско управување со
исплатата на надомести за други
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кл. 38 електронска пошта;комуникации со

испитување;бизнис истражување;бизнис

телефон;комуникација со мобилни

пребарување;бизнис проценки;бизниси

телефони
комуникација со помош на мрежи со

(услуги за преместување на
бизнисите);вработување

оптички кабли;комуникација со помош на
компјутерски терминали;обезбедување

персонал;дизајнирање рекламен
материјал;дистрибуција на

пристап до бази на податоци;повикување
[радио, телефонски или други средства за

примероци;изнајмување билборди [паноа
за рекламирање];изнајмување време за

електронска комуникација];пренесување

рекламирање преку

по факс;пренесување слики и пораки со
помош на компјутери

медиумите;изнајмување канцелариски
машини и опрема;маркетинг;маркетинг

(210) TM 2022/486

истражување;маркетинг
студии;обезбедување деловни

(220) 18/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Халк Банка АД Скопје ул. Св.

информации преку вебстраница;обезбедување комерцијални и

Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK

деловни контакт-

(540)

информации;обезбедување онлајн пазар
за купувачи и продавачи на стоки и
услуги;објавување рекламни
текстови;огласување со плаќање по
клик;односи со јавноста;организирање
изложби за комерцијални или рекламни

(591) сина
(531) 26.11.25;27.05.17;27.05.21

цели;пишување рекламни
текстови;преговарање и склучување
трговски трансакции за трети

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 автоматски благајни за депонирање,

лица;преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки преку

повлекување или трансфер на парични
средства [АТМ]

комуникациски медиуми, за
малопродажба;претставување на

кл. 16 брошури;билтени;периодични
публикаци;весници;печатени

производите;раководење со датотеки
(компјутеризирано раководење со
датотеки);раководење (советодавни

материјали;печатени публикации;печатени
формулари и обрасци;печати;печати
[жигови, отпечатоци];печати со

услуги за бизнис
раководење);ревизија;рекламирање;рекла

адреси;плика [канцелариски
материјали];постери;регистар [главни

мирање преку радио;рекламни огласи
(ширење на рекламните

книги];регистри;списанија;штипки за пари
кл. 35 aгенции за

огласи);рекламирање преку
пошта;собирање информации во
компјутерските бази на

рекламирање;ажурирање на рекламниот
материјал;ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на

податоци;собирање статистички
податоци;телевизиско

податоци;ажурирање и одржување
информации во регистри;барање

рекламирање;умножување
документи;фактурирање

спонзорства;бизнис информации;бизнис
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кл. 36 банкарски служби за дебитни

штета [финансиска

картичкиАнализирање;(финансиско

проценка];проценување

анализирање)
агенциии за кредити;агенции за

антиквитети;проценување
накит;проценување недвижен

станови;агенции за недвижности;агенции
за наплаќање долгови;банкарски

имот;проценување поштенски
марки;проценување уметнички

трансакции од
дома;банкарство;брокерство;верификација

дела;разменување пари;служби за
кредитни картички;советување во врска со

на чекови;гаранции;давање заеми врз

осигурување;советување во врска со

основа на хипотеки;депонирање
скапоцености;доверителство;заеднички

финансии;статистички услуги;трговија за
акции и обврзници;управување со емисии

фондови
заеми;известување за цени на хартии од

на јаглерод;управување со недвижни
имоти;управување со станбени

вредност;здравствено осигурување
издавање вредносни купони;издавање

згради;услуги за берзанско
посредување;услуги за ликвидирање

кредитни картички;издавање патнички

претпријатија, финансиски работи;услуги

чекови;изнајмување заеднички канцеларии
за работење;знајмување канцеларии

за плаќање пензија;услуги за советување
во врска со задолжување;услуги на

[недвижности];изнајмување
станови;инвестирање средства;капитални

фондови за помош за позајмување;услуги
поврзани со индивидуални сефови во

инвестиции;кредити со отплата на
рати;кредитирање со заложно

банки;факторинг [администрирање на
побарувачката на една организација со

обезбедување;купување на кредит;лизинг

посредство на надворешен

на недвижности;лизинг на
фарми;наплаќање кирија;нумизматичка

орган];финансиски
информации;финансиски проценки

проценка;обезбедување финансиски
информации преку интернет;организирање

[осигурување, банкарство,
недвижнини];финансиски

на финансирањето за градежни
проекти;организирање

услуги;финансиско
спонзорирање;финансиско

наплаќање;осигурителни

управување;финансиско управување со

информации;осигурување;осигурување на
живот;осигурување од

исплатата на надомести за други
кл. 38 електронска пошта;комуникации со

несреќи;осигурување од
пожар;позајмување врз основа на

телефон;комуникација со мобилни
телефони

залог;поморско
осигурување;порамнување,

комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли;комуникација со помош на

финансиско;посредници за

компјутерски терминали;обезбедување

недвижности;посредување за хартии од
вредност;посредување при

пристап до бази на податоци;повикување
[радио, телефонски или други средства за

осигурување;пренесување средства
(електронско пренесување

електронска комуникација];пренесување
по факс;пренесување слики и пораки со

средства);прибирање добротворни
средства;проценка за надоместок на

помош на компјутери
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(210) TM 2022/487

(591) црвена, виолетова, крем, жолта,

(220) 19/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.

кафена, зелена, сина, бела

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 30 сладолед, сладолед од ванила и од

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје

јагода
кл. 35 услуги на продажба на големо и

(540)

продажба на мало на: сладолед, сладолед

(531) 05.07.08;05.11.13;25.01.19;26.01.11
(551) индивидуална

од ванила и од јагода
(210) TM 2022/489

(220) 19/05/2022

(591) црвена, виолетова, крем, жолта,
кафена, зелена, сина, бела

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.

(531) 05.07.08;05.11.13;08.01.18;25.01.19

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,

кл. 30 сладолед, сладолед од ванила и од
јагода

Скопје
(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на: сладолед, сладолед
од ванила и од јагода
(210) TM 2022/488

(220) 19/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија

(591) сина, црвена, кафена, крем, жолта,
окер, бела

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.
Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(531) 05.11.13;08.01.18;25.01.19
(551) индивидуална

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје

(510, 511)
кл. 30 сладолед

(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед
(210) TM 2022/490

(220) 19/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.
Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед
(210) TM 2022/493

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија

(591) сина, светлосина, златна, кафена,
крем, жолта, зелена, бела
(531) 05.11.13;08.01.18;25.01.19

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.
Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,

(510, 511)
кл. 30 сладолед

Скопје
(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед
(210) TM 2022/491

(220) 19/05/2022

LOLLI
(551) индивидуална

(220) 19/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.

(510, 511)

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK

продажба на мало на сладолед

кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
(210) TM 2022/494

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија

(540)

и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.
Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK

AMOR
(551) индивидуална

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,

(510, 511)
кл. 30 сладолед

Скопје
(540)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на сладолед
(210) TM 2022/492

(220) 19/05/2022

PARADISO
(551) индивидуална

(220) 19/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје ул.

(510, 511)

Даме Груев бр. 8, 1000, Скопје, MK

продажба на мало на сладолед

кл. 30 сладолед
кл. 35 услуги на продажба на големо и

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје

(210) TM 2022/495

(220) 19/05/2022

(540)

(300) 2022/07537 04/03/2022 ZA and

(442) 30/10/2022
2022/07538 04/03/2022 ZA

ESKIMO
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(731) Tradeon BG Ltd 87 Alexander

за употреба во лулиња на вода;

Malinov blvd., Sofia, 1715, BG

инхалатори за употреба како алтернатива

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

на тутунските цигари; течни раствори за
употреба во електронски цигари; орални

(540)

испарувачи за пушачи; патрони за
полнење за електронски цигари;
заменливи патрони за електронски цигари;
лулиња испарувачи на цигари без чад;
комплети за пушење за електронски
цигари; супстанции за инхалација со
употреба на лулиња на вода, особено
ароматични супстанции; тутунски катран
за употреба во електронски цигари

(531) 19.07.09;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 батерии за електронски цигари;

(210) TM 2022/497

(220) 20/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel,, CH

полначи за батерии за електронски
цигари; преносни кутии за полнење

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

електронски цигари и испарувачи; USB

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

полначи за електронски цигари
кл. 34 лични испарувачи и електронски

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

цигари, и ароми и раствори за нив;
патрони за електронски цигари; патрони

AIRDOMXA

кои се продаваат исполнети со хемиски
ароми во течна форма за електронски

(551) индивидуална

цигари; хемиски ароми во течна форма кои

(510, 511)

се користат за полнење на патрони за
електронски цигари; атомизери за

кл. 5 фармацевтски препарати за
превенција и лекување на болести и

електронски цигари; картомизери за
електронски цигари; течност за

нарушувања на респираторен систем

електронски цигари (е-течност) составена
од ароми во течна форма што се користат

(210) TM 2022/498

(220) 20/05/2022

за полнење на патрони за електронски

(442) 30/10/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel,, CH

цигари; течност за електронски цигари (етечност) составена од пропилен гликол;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

течност за електронски цигари (е-течност)
составена од растителен глицерин;

КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово

електронски цигари; електронски пури;
електронски уреди за вдишување на

(540)

аеросол што содржи никотин; електронски

(551) индивидуална
(510, 511)

AURADVANX

уреди за инхалација на никотин; ароми,
освен етерични масла, за употреба во
електронски цигари; аеросоли за
вдишување и нивни носечки супстанции,
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кл. 5 фармацевтски препарати за

паметни часовници; преносни уреди за

превенција и лекување на болести и

следење на активност; компјутерски

нарушувања на респираторен систем

софтвер за преземање (downloadable) за
употреба во врска со фитнес, вежбање,

(210) TM 2022/499

здравје и благосостојба; компјутерски
софтвер што може да се преземе

(220) 20/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(downloadable) за насетување, следење,
мерење, снимање, прикажување,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

складирање и пренос на биометриски

КУМАНОВО
„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово

податоци, отчукување на срцето, пулс,
крвен притисок, потрошени калории,

(540)

температура, ниво на физичка активност,
движење на телото, растојание, надморска

AIRMOCLOMZIN

височина, брзина, преземени чекори и
биометриски податоци; компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)

софтвер за преземање (downloadable) за

кл. 5 фармацевтски препарати за
превенција и лекување на болести и

употреба при мерење на срцевиот ритам и
земање електрокардиограми; однапред

нарушувања на респираторен систем
(210) TM 2022/503

снимена аудио, видео и мултимедијална
содржина што може да се преземе;

(220) 20/05/2022

периферни уреди за електронски уреди
што се носат и паметни часовници;

(442) 30/10/2022
(731) Друштво за трговија и услуги

периферни уреди за носење за употреба

ИРЕАСОН ДОО Скопје Булевар 3-та
Македонска Бригада 37/1-42, 1000,

со паметни часовници; интерфејси за
паметни часовници; електрични или

Скопје, MK

механички мерни инструменти.
кл. 35 рекламирање; водење на

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

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги на агенција

(540)

за увоз-извоз; услуги на трговија на големо
и мало; промоција; промотивни
материјали; дистрибуција на промотивни
материјали; маркетинг; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми,
обезбедување потрошувачки и
комерцијални информации преку
(591) сина, црвена

компјутерски мрежи и глобални

(531) 03.02.07;27.05.17
(551) индивидуална

комуникациски мрежи; Услуги за
малопродажба и онлајн продавница за

(510, 511)
кл. 9 уреди за безжична комуникација за

малопродажба кои им овозможуваат на
клиентите да приспособат, дизајнираат и

пренос на глас, податоци, слики, аудио,
видео и мултимедијални содржини;

купуваат компјутери, компјутерски
периферни уреди и паметни часовници
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според нивните спецификации;

(591) жолта, зелена, кафена, црна,

информации, советодавни и консултантски

кремова

услуги во врска со сето горенаведено.
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(531) 03.05.03;27.05.03
(551) индивидуална

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; индустриски

(510, 511)
кл. 28 игри и играчки

анализи и истражувачки услуги; изработка
и развој на компјутерски хардвер и

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

софтвер.

канцелариски работи; услуги на агенција

(210) TM 2022/516

за увоз-извоз; услуги на трговија на големо
и мало; промоција; промотивни

(220) 23/05/2022

(442) 30/10/2022
(731) Кристијан Коцев ул.Даутица бр.15,

материјали; дистрибуција на промотивни
материјали; маркетинг; презентација на

1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба имено на: игри, играчки,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

промотивни материјали, како чоколади,

(540)

бонбони, канцелариски материјали,
спортски производи, декорации, играчки
кл. 41 образовни услуги; забава; спортски
и културни активности
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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)

3

MK/T/2022/0301

9

MK/T/2022/0282

18

MK/T/2022/0385

3

MK/T/2022/0317

9

MK/T/2022/0283

18

MK/T/2022/0399

3

MK/T/2022/0318

9

MK/T/2022/0284

24

MK/T/2022/0420

3

MK/T/2022/0319

9

MK/T/2022/0311

25

MK/T/2022/0326

3

MK/T/2022/0400

9

MK/T/2022/0315

25

MK/T/2022/0385

5

MK/T/2022/0301

9

MK/T/2022/0325

25

MK/T/2022/0399

5

MK/T/2022/0303

9

MK/T/2022/0394

25

MK/T/2022/0400

5

MK/T/2022/0304

9

MK/T/2022/0428

25

MK/T/2022/0420

5

MK/T/2022/0306

9

MK/T/2022/0429

25

MK/T/2022/0431

5

MK/T/2022/0307

9

MK/T/2022/0431

25

MK/T/2022/0432

5

MK/T/2022/0308

9

MK/T/2022/0432

25

MK/T/2022/0458

5

MK/T/2022/0316

9

MK/T/2022/0445

26

MK/T/2022/0385

5

MK/T/2022/0317

9

MK/T/2022/0484

28

MK/T/2022/0311

5

MK/T/2022/0318

9

MK/T/2022/0485

28

MK/T/2022/0325

5

MK/T/2022/0319

9

MK/T/2022/0486

28

MK/T/2022/0458

5

MK/T/2022/0322

9

MK/T/2022/0495

28

MK/T/2022/0516

5

MK/T/2022/0323

9

MK/T/2022/0503

29

MK/T/2021/1356

5

MK/T/2022/0405

11

MK/T/2022/0321

29

MK/T/2022/0430

5

MK/T/2022/0410

11

MK/T/2022/0446

30

MK/T/2021/0605

5

MK/T/2022/0411

14

MK/T/2022/0385

30

MK/T/2022/0310

5

MK/T/2022/0412

16

MK/T/2022/0312

30

MK/T/2022/0430

5

MK/T/2022/0413

16

MK/T/2022/0313

30

MK/T/2022/0447

5

MK/T/2022/0414

16

MK/T/2022/0317

30

MK/T/2022/0487

5

MK/T/2022/0415

16

MK/T/2022/0318

30

MK/T/2022/0488

5

MK/T/2022/0459

16

MK/T/2022/0319

30

MK/T/2022/0489

5

MK/T/2022/0497

16

MK/T/2022/0444

30

MK/T/2022/0490

5

MK/T/2022/0498

16

MK/T/2022/0458

30

MK/T/2022/0491

5

MK/T/2022/0499

16

MK/T/2022/0484

30

MK/T/2022/0492

6

MK/T/2022/0315

16

MK/T/2022/0485

30

MK/T/2022/0493

8

MK/T/2022/0320

16

MK/T/2022/0486

30

MK/T/2022/0494
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32

MK/T/2022/0116

35

MK/T/2022/0420

38

MK/T/2022/0283

32

MK/T/2022/0118

35

MK/T/2022/0426

38

MK/T/2022/0284

32

MK/T/2022/0430

35

MK/T/2022/0427

38

MK/T/2022/0311

32

MK/T/2022/0433

35

MK/T/2022/0429

38

MK/T/2022/0326

32

MK/T/2022/0437

35

MK/T/2022/0431

38

MK/T/2022/0341

32

MK/T/2022/0482

35

MK/T/2022/0432

38

MK/T/2022/0394

33

MK/T/2022/0361

35

MK/T/2022/0434

38

MK/T/2022/0458

33

MK/T/2022/0362

35

MK/T/2022/0435

38

MK/T/2022/0484

33

MK/T/2022/0363

35

MK/T/2022/0436

38

MK/T/2022/0485

33

MK/T/2022/0364

35

MK/T/2022/0444

38

MK/T/2022/0486

33

MK/T/2022/0366

35

MK/T/2022/0446

40

MK/T/2022/0312

34

MK/T/2022/0333

35

MK/T/2022/0482

40

MK/T/2022/0313

34

MK/T/2022/0334

35

MK/T/2022/0484

41

MK/T/2021/0912

34

MK/T/2022/0335

35

MK/T/2022/0485

41

MK/T/2022/0028

34

MK/T/2022/0336

35

MK/T/2022/0486

41

MK/T/2022/0159

34

MK/T/2022/0401

35

MK/T/2022/0487

41

MK/T/2022/0282

34

MK/T/2022/0402

35

MK/T/2022/0488

41

MK/T/2022/0283

34

MK/T/2022/0403

35

MK/T/2022/0489

41

MK/T/2022/0284

34

MK/T/2022/0404

35

MK/T/2022/0490

41

MK/T/2022/0300

34

MK/T/2022/0467

35

MK/T/2022/0491

41

MK/T/2022/0311

34

MK/T/2022/0468

35

MK/T/2022/0492

41

MK/T/2022/0325

34

MK/T/2022/0469

35

MK/T/2022/0493

41

MK/T/2022/0326

34

MK/T/2022/0495

35

MK/T/2022/0494

41

MK/T/2022/0341

35

MK/T/2022/0028

35

MK/T/2022/0503

41

MK/T/2022/0367

35

MK/T/2022/0282

35

MK/T/2022/0516

41

MK/T/2022/0380

35

MK/T/2022/0283

36

MK/T/2022/0282

41

MK/T/2022/0381

35

MK/T/2022/0284

36

MK/T/2022/0283

41

MK/T/2022/0394

35

MK/T/2022/0300

36

MK/T/2022/0284

41

MK/T/2022/0417

35

MK/T/2022/0301

36

MK/T/2022/0300

41

MK/T/2022/0426

35

MK/T/2022/0311

36

MK/T/2022/0311

41

MK/T/2022/0431

35

MK/T/2022/0312

36

MK/T/2022/0394

41

MK/T/2022/0432

35

MK/T/2022/0313

36

MK/T/2022/0431

41

MK/T/2022/0434

35

MK/T/2022/0315

36

MK/T/2022/0432

41

MK/T/2022/0435

35

MK/T/2022/0367

36

MK/T/2022/0484

41

MK/T/2022/0436

35

MK/T/2022/0381

36

MK/T/2022/0485

41

MK/T/2022/0458

35

MK/T/2022/0394

36

MK/T/2022/0486

41

MK/T/2022/0516

35

MK/T/2022/0400

37

MK/T/2022/0321

42

MK/T/2021/0912

35

MK/T/2022/0401

37

MK/T/2022/0353

42

MK/T/2022/0028

35

MK/T/2022/0402

37

MK/T/2022/0356

42

MK/T/2022/0282

35

MK/T/2022/0403

38

MK/T/2022/0028

42

MK/T/2022/0283

35

MK/T/2022/0404

38

MK/T/2022/0282

42

MK/T/2022/0284
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42

MK/T/2022/0300

42

MK/T/2022/0431

45

MK/T/2022/0282

42

MK/T/2022/0311

42

MK/T/2022/0432

45

MK/T/2022/0283

42

MK/T/2022/0341

42

MK/T/2022/0435

45

MK/T/2022/0284

42

MK/T/2022/0353

42

MK/T/2022/0436

45

MK/T/2022/0311

42

MK/T/2022/0356

42

MK/T/2022/0483

45

MK/T/2022/0380

42

MK/T/2022/0367

42

MK/T/2022/0503

45

MK/T/2022/0394

42

MK/T/2022/0394

43

MK/T/2021/0605

42

MK/T/2022/0427

44

MK/T/2022/0314

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)

Apatinska Pivara Apatina d.o.o.

MK/T/2022/0482

Bekim Rexhepi

MK/T/2022/0361

Bekim Rexhepi

MK/T/2022/0362

Bekim Rexhepi

MK/T/2022/0363

Bekim Rexhepi

MK/T/2022/0364

Bekim Rexhepi

MK/T/2022/0366

Breeze Smoke LLC

MK/T/2022/0467

Breeze Smoke LLC

MK/T/2022/0468

Breeze Smoke LLC

MK/T/2022/0469

Dipharma SA

MK/T/2022/0405

EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0282

EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0283

EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0284

EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0394

FMC Agro Singapore Pte Ltd.

MK/T/2022/0322

FMC Corpopration

MK/T/2022/0323

FTX Trading Ltd.

MK/T/2022/0431

FTX Trading Ltd.

MK/T/2022/0432

GOLDEN GOOSE S.P.A.

MK/T/2022/0399

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2022/0306

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2022/0308

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2022/0307

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/2022/0310

Melita & Partners SH.P.K

MK/T/2022/0300
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Meta Platforms, Inc.

MK/T/2022/0311

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/2022/0433

Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o.

MK/T/2022/0303

Novartis AG

MK/T/2022/0497

Novartis AG

MK/T/2022/0498

Novartis AG

MK/T/2022/0499

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of
the State of Delaware

MK/T/2022/0428

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of
the State of Delaware

MK/T/2022/0445

Polifarma Ìlaç San. Ve Tic. A.Ş.

MK/T/2022/0316

REMEDINA S.A.

MK/T/2022/0304

Riot Games, Inc.(a Delaware corporation)

MK/T/2022/0326

SMARTY KIDS GLOBAL CONCEPT S.R.L.

MK/T/2022/0380

THE GILLETTE COMPANY LLC

MK/T/2022/0320

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0317

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0318

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0319

The Procter & Gamble Company

MK/T/2022/0459

Tradeon BG Ltd

MK/T/2022/0495

Tymbark Bulgaria EOOD

MK/T/2022/0116

Tymbark Bulgaria EOOD

MK/T/2022/0118

Yunnan Tobacco International Co., Ltd

MK/T/2022/0333

Yunnan Tobacco International Co., Ltd

MK/T/2022/0334

Yunnan Tobacco International Co., Ltd

MK/T/2022/0335

Yunnan Tobacco International Co., Ltd

MK/T/2022/0336

Џартовски Дарко

MK/T/2022/0417

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0401

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0402

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0403

АЈС ВЕЈП ПРО ДОО

MK/T/2022/0404

АГБАБИЌ МАРКО

MK/T/2022/0447

АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2022/0301

Дејан Јаковлевски

MK/T/2022/0312

Дејан Јаковлевски

MK/T/2022/0313

Димитриев Горан

MK/T/2022/0429

Друштво за едукација, трговија и услуги ИКУП ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2022/0458

Друштво за информатичка технологија КЕНЕДИ ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ увозизвоз Струга

MK/T/2022/0483

Друштво за производство и трговија ФРИГО ТЕКНИКА ДОО експорт-импорт
Боговиње

MK/T/2022/0321

Друштво за производство трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО с. Негорци, Гевгелија

MK/T/2021/1356
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Друштво за производство трговија и услуги ЛОВИТО ГРУП ПЛУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0400

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0487

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0488

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0489

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0490

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0491

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0492

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0493

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје

MK/T/2022/0494

Друштво за производство, промет, посредување и услуги КЛЕВЕР-МК ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

MK/T/2022/0444

Друштво за производство, трговија и услуги " ОРГАНАУТС" дооел - Неготино

MK/T/2022/0430

Друштво за производство, трговија и услуги БТС АРТ ФАКТОРИ ДОО увоз извоз
Скопје

MK/T/2022/0435

Друштво за производство, трговија и услуги БТС АРТ ФАКТОРИ ДОО увоз извоз
Скопје

MK/T/2022/0436

Друштво за трговија и услуги ДИФФЕРЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0367

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0325

Друштво за трговија и услуги ИРЕАСОН ДОО Скопје

MK/T/2022/0503

Друштво за трговија и услуги КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје

MK/T/2022/0426

Друштво за трговија и услуги КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје

MK/T/2022/0427

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0410

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0411

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0412

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0413

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0414

Друштво за трговија и услуги КОРАФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0415

Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2022/0315

Заштитно друштво за транспорт, производство и угостителство АЛБИС ДООЕЛ
увоз-извоз с. Долна Бањица

MK/T/2021/0605

Здружение за подобро воздухопловство - АВИКОН

MK/T/2021/0912

Здружение на граѓани Икуалити - Скопје

MK/T/2022/0420

Иван Јосимовски

MK/T/2022/0028

КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/2022/0437

КОСТОСКИ ЃОКО

MK/T/2022/0434

Кристијан Коцев

MK/T/2022/0516

МОДИУМ Ш.П.К.

MK/T/2022/0353

МОДИУМ Ш.П.К.

MK/T/2022/0356

ПОТИРОВ РИСТЕ

MK/T/2022/0159

Печат Плус ДООЕЛ

MK/T/2022/0446

ТП Тодоровиќ Живко Мелина Козметички салон СИЛУЕТИ ТП Скопје

MK/T/2022/0314

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија
и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино

MK/T/2022/0385
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ФК ПАРТИЗАН ФУДБАЛ КИДС

MK/T/2022/0381

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2022/0484

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2022/0485

Халк Банка АД Скопје

MK/T/2022/0486

Христијан Ефтимов

MK/T/2022/0341
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Трговски марки / Markat tregtare

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

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 31072

(151) 27/10/2022

кл. 29 месни преработки за колбаси,

(210) TM 2018/1119

(220) 08/11/2018

подготвени производи од месо

(181) 08/11/2028
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје ул. Орце

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо
(111) 31065

(151) 27/10/2022

Николов бр. 206/1-44, Скопје, MK

(210) TM 2019/1207

(220) 01/11/2019
(181) 01/11/2029

(540)

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни
лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро
Соколов бр. 22, Куманово, MK
(540)

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање
(111) 31067

(151) 27/10/2022

(210) TM 2019/1206

(220) 01/11/2019

(181) 01/11/2029
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни

БУТ Deluxe

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ ул. Боро
Соколов бр. 22, Куманово, MK

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

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо

КУМАНОВСКИ СУЏУК

(111) 31068

(151) 27/10/2022

(210) TM 2020/723

(220) 19/10/2020

(181) 19/10/2030
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за производство промет
и услуги ЕНВОЛВЕ ДООЕЛ Сопиште

(591) бела, жолта, црвена, златна, темно
кафена, црна
(554) тродимензионална

Сопиште ул.23, бр.33а, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Александар Христов Сопиште ул.
23, бр. 33а
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(540)

(450) 30/10/2022
(732) ДПТУ СИМОКС ДООЕЛ ул.„Кирил
и Методиј“ 34/а, Штип, MK
(740) Симонов Костадин ул. Козара 5/1-6,

(591) црна, бела, сина

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 изменувачи на јони, индустриски
хемиски производи, јаглен за филтри,
омекнувачи за индустриска употреба,

(551) индивидуална
(510, 511)

производи за омекнување на водата,
производи против каменец, средства за

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за

отстранување на бигор што не се користат
во домаќинството, филтрирачки материи
(минерални супстанции), филтрирачки

чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија,

материи (растителни супстанции),
филтрирачки материи (хемиски

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

производи), хемиски препарати за научни
цели,што не се за медицинаска или
ветеринарна употреба;хемиски средства

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за

за анализи во лабараторија, што не се за
медицинаска или ветеринарна

медицински цели;диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

употреба;хемиски средства за
прочистување на водата

ветеринарна употреба, храна за
бебиња;додатоци во исхраната за луѓе и
животни;фластери, материјали за

кл. 5 хемиско-фармацевтски производи
кл. 7 машини за филтрирање, патрони за
машини за филтрирање

завои;материјали за пломбирање заби и
забарски смоли;средства за

кл. 10 мешини за вода за медицинска
употреба

дезинфекција;препарати за уништување
штетници;фунгициди, хербициди

кл. 11 апарати за напојување со вода за
грејни бојлери, апарати за филтрирање

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

вода, апарати и уреди за смекнување на
водата, инсталции за отстранување бигор,
уреди за прочистување вода, филтри за
вода за пиење, анализа на водата
кл. 42 индустриски дизајн, инжинерство,
советодавни услуги од областа на
технологијата, хемиски анализи, хемиски

(111) 31066

(151) 27/10/2022

(210) TM 2020/1034

(220) 28/10/2020
(181) 28/10/2030
(450) 30/10/2022

истражувања, хемиски услуги

(300)
(732) Друштво за логистички услуги Б

(111) 31069

(151) 27/10/2022

(210) TM 2020/753

(220) 21/08/2020
(181) 21/08/2030

ПОСТ ДООЕЛ Скопје Качанички пат бр.
130/ИНД. ЗОНА ВИЗБЕГОВО-Бутел,
Скопје, MK
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(111) 31062

(151) 27/10/2022

1000, Скопје
(540)

(210) TM 2021/285

(220) 18/03/2021
(181) 18/03/2031

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО
Скопје
(591) сина, бела, црвена

ул. Титоввелешка 85, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков 38/1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 39 транспорт, пакување, складирање и

(540)

испорака на стока, доставувачки и
курирски услуги; услуги на превезување и
пренесување на товар; карго услуги;
пренесување и складирање на документи,
пакети и други работи; услуги околу
преминување на стоката преку царина и
плаќање на царинските давачки
(111) 31060

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/284

(220) 18/03/2021
(181) 18/03/2031

(591) сина, темно сина, бела
(551) индивидуална

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО

(510, 511)
кл. 9 мерни инструменти и апарати;

Скопје ул. Титоввелешка 85, 1000,
Скопје, MK

апарати за мерење, сигнализирање,
проверка
(контрола)

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
Шишков 38/1-1, 1000, Скопје

кл. 37 одржување и поправка на возила;
инсталација, одржување и поправка на

(540)

мерни инструменти
кл. 42 изработка и развој на компјутерски

SMART TARP
(551) индивидуална

хардвер и софтвер

(510, 511)
кл. 9 мерни инструменти и апарати;
апарати за мерење, сигнализирање,
проверка
(контрола)
кл. 37 одржување и поправка на возила;

(111) 31064

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/286

(220) 18/03/2021
(181) 18/03/2031

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

инсталација, одржување и поправка на

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО

мерни инструменти
кл. 42 изработка и развој на компјутерски

Скопје
ул. Титоввелешка 85, 1000, Скопје, MK

хардвер и софтвер
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(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо

посредување во трговија

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје

кл. 39 испорачување

(540)

пакети;испорачување стоки;испорачување
стоки порачани по
пошта;транспортирање;транспортирање
стоки;пакување подароци;пакување стоки

(591) сина, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 31074

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/569

(220) 28/05/2021

(181) 28/05/2031
(450) 30/10/2022
(732) ДИСАЈД ДООЕЛ Битола Широк
Сокак бр. 119, Битола, MK

кл. 9 мерни инструменти и
апарати;апарати за мерење,
сигнализирање, проверка
(контрола)
кл. 37 одржување и поправка на возила;

(540)

инсталација, одржување и поправка на
мерни инструменти
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(111) 31052

(151) 21/10/2022

(210) TM 2021/528

(220) 18/05/2021

(181) 18/05/2031
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје ул. Пандил

(591) бела, црна, розева, зелена
(551) индивидуална

Шишков бр. 1/Б-23, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 43 служење храна и пијалоци

(540)

кл. 44 услуги за советување за здравјето
(111) 31036

(151) 07/10/2022

(210) TM 2021/888

(220) 20/08/2021
(181) 20/08/2031

(450) 30/10/2022
(300) 90547607 25/02/2021 US
(732) Amgen, Inc One Amgen Center
Drive, Thousand Oaks, California 91320-

(591) бордо, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

1799, US

кл. 35 обезбедување онлајн пазар за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

купувачи и продавачи на стоки и
услуги;маркетинг;презентација на стоки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

преку комуникациски медиуми, за
малопродажба;претставување на
производите;рекламирање;промовирање
на продажбата за трети лица;услуги за
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кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на проиаводи за пушачите
(111) 31053

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/1081

(220) 21/10/2021
(181) 21/10/2031

(450) 30/10/2022
(732) Baxalta Incorporated (a Delaware
corporation) 1200 Lakeside Drive,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман

Bannockburn, IL 60015 , US

на респираторни заболувања и
нарушувања, белодробни заболувања и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

нарушувања, кардиоваскуларни
заболувања и нарушувања, воспаленија,

ADYNOVI

воспалителни заболувања и нарушувања,
автоимуни заболувања и нарушувања,

(551) индивидуална

рак, онколошки заболувања и

(510, 511)

нарушувања, хематолошки заболувања и
нарушувања, туморни заболувања,

кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на крвни нарушувања

невролошки заболувања и нарушувања и
метаболички заболувања и нарушувања

(111) 31054

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/1137

(220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031

(111) 31035

(151) 07/10/2022

(210) TM 2021/1037

(220) 07/10/2021

(450) 30/10/2022
(732) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207
Berlin, DE

(181) 07/10/2031
(450) 30/10/2022
(300)
(732) Друштво за проиаводство,

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

трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-

(540)

увоз Скопје
ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово,
Бутел, MK
(740)

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,

(551) индивидуална
(510, 511)

бизнис испитување, бизнис истражување,
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бизнис консултирање (професионално

работење и организација, услуги за

бизнис консултирање), бизнис проценки,

преместување на бизнисите

експерти за ефикасност, компјутерски бази
на податоци (систематизација на

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

информации во компјутерски бази на
податоци) на електронски речници,

активности; академии [образование];
тренинг (обука); конференции

литературен корпус и правопис и бази на
податоци за преведување; компјутерски

(организирање и водење конференции);
конгреси (организирање и водење

бази на податоци (собирање информации

конгреси); информирање за образование;

во компјутерски бази на податоци) на
електронски речници, литературен корпус

он-лајн публикување електронски книги и
списанија; организирање изложби за

и правопис и бази на податоци за
преведување, компјутерско рекламирање

културни или образовни цели; практична
обука [демонстрирање]; објавување

преку интернет, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку

текстови, со исклучок на рекламни
текстови; организирање и водење на

комуникациски медиуми), за

работилници [обука]

малопродажба, изнајмување на рекламен
простор; консултирање (професионално

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се

бизнис консултирање), маркетинг
истражување, маркетинг студии,

однесуваат на истите, услуги за
индустриски анализи и истражувања,

надворешно рекламирање, односи со
јавноста, организирање бизнис настани за

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,

комерцијални и рекламни цели,

изработка (концепирање) на софтвери,

организирање трговски саеми за
комерцијални и рекламни цели,

други консултации и понуда на софтвер,
проектирање и развој на електронски

организирање бизнис конференции
(маркетинг, продажба, менаџмент),

речници, проектирање и развој на
електронски речници и бази на податоци

семинари и обуки од областа на бизнисот;
помош во водењето бизнис, бизнис

за преведување;програмирање на
кмпјутерски софтвер за електронски

консалтинг, медијација за започнување

речници и бази на податоци за

бизнис локално и меѓународно;
пребарување податоци во компјутерски

преведување на други јазици;консултации
во врска со сметачи;интегриран софтвер

датотеки за трети лица, проценки (бизнис
проценки), раководење (советодавни слуги

дизајниран и развиен за управување со
лабораториски информации и податоци и

за бизнис раководење), раководење со
датотеки (компјутеризирано раководење

управување со работните процеси,
автоматско преземање на податоците

со датотеки), систематизација на

директно од инструментите, следење и

информации во компјутерски бази на
податоци, собирање информации во

управување на работните активности и
гаранција на квалитетот на извршената

компјутерските бази на податоци на
електронски речници и бази на податоци

задача, софтвер дизајниран за
управување со лаборатории и

за преведување, советување за бизнис
работење, советување за бизнис

лабораториски инвентар;централна база
на податоци (изнајмување време за
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пристап до базите на податоци),

електронски уреди и нивни делови за

обработка на податоци, компјутерски

загревање на цигари или тутун со цел за

активности;софтверски решенија и
развивање на апликации за он-лајн

ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација;раствори од течен

бизниси;изнајмување веб [интернет]
сервери, изнајмување компјутерски

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за

програми, компјутерски бази на податоци
(обновување компјутерски бази на

пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални

податоци), компјутерски системи,

цигари;електронски уреди за инхалација

компјутерско програмирање;дизајн на веб
страни

со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од

(111) 31055

(151) 27/10/2022

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за

(210) TM 2021/1152

(220) 05/11/2021
(181) 05/11/2031

горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за

(450) 30/10/2022

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(300) 36615 27/10/2021 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(111) 31056

(151) 27/10/2022

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(210) TM 2021/1171

(220) 10/11/2021
(181) 10/11/2031

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 30/10/2022
(732) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142, US

(540)

FRIZERA PEARL

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје
(540)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за

VUMERITY

пушење;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун,

(551) индивидуална

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

(510, 511)

тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут, кретек

кл. 5 фармацевтски препарати за лечење
на неуролошки, неуродегенеративни и

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои
не се користат во медицински

неуромускулни пореметувања;
фармацевтски препарати за лечење на

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

мултипла склероза

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

(111) 31057

(151) 27/10/2022

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за

(210) TM 2021/1172

(220) 10/11/2021
(181) 10/11/2031

пушачи;кибрити;стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

(450) 30/10/2022
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(732) Алкалоид АД Скопје бул.

кл. 29 чипс од компири

Александар Македонски бр.12, 1000,

кл. 30 пуканки; оризови бисквити; закуски

Скопје, MK

врз база на ориз; закуски врз база на
житарици

(540)

REFIDORO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски проиаводи
(111) 31058

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/1175

(220) 11/11/2021

(111) 31061

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/1179

(220) 12/11/2021
(181) 12/11/2031

(450) 30/10/2022
(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис
ДООЕЛ Куманово ул. „Ѓорче Петров“
бр. 4, Куманово, MK

(181) 11/11/2031
(450) 30/10/2022
(732) KANAAN d.o.o. Industrijska zona
Janjevci 4, Donji Miholjac, HR

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KANAAN
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 чипс од компири

(510, 511)
кл. 29 подготвени проиаводи од месо

кл. 30 пуканки; оризови бисквити; закуски
врз база на ориз; закуски врз база на

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

житарици
(111) 31063

(151) 27/10/2022
(220) 12/11/2021

(111) 31059

(151) 27/10/2022

(210) TM 2021/1180

(210) TM 2021/1176

(220) 11/11/2021
(181) 11/11/2031

(450) 30/10/2022
(732) KANAAN d.o.o. Industrijska zona

(181) 12/11/2031
(450) 30/10/2022
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100,

Janjevci 4, Donji Miholjac, HR

Wilmington DE 19808-1674, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

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

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје

(540)

(540)

SHINE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, златна
(551) индивидуална

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

(510, 511)
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луле; производи од тутун; замени за тутун

хардвер; апарат за снимање слики;

(не за медицински цели); пури;

монитори (компјутерски програми);

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи;
запалки за пури за пушачи; ќибрит

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

;артикли за пушачи; хартија за цигари;
туби за цигари; филтри за цигари; џебни

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

апарати за виткање цигари; рачни машини
за вбризгување на тутун во хартиени туби;

комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

електронски цигари; течности за

машини за коцкање; компјутерски

електронски цигари; производи од тутун
наменети за загревање

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и

(111) 31040

(151) 12/10/2022

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

(210) TM 2022/68

(220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

картички; електропневматски и електрични

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од

1000, Скопје

рулет; покер чипови; чипови и коцки

(540)

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

Magic Clover

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

монети, автомати за игри на среќа и

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

компјутерски софтвер за администрирање

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

коцкање

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

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

машини за коцкање, коцкарски игри на

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски
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за развој на софтверски системи;

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

обезбедување на опрема за игри за

машини за коцкање, коцкарски игри на

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

игри; обезбедување на забавни аркадни

програми за компјутерски игри;

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

на казино објекти; онлајн услуги за

апликативен софтвер кој содржи игри и

коцкање

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

(111) 31044

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/69

(220) 01/02/2022

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини

1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;

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

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(540)

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет

машини за коцкање (слот машини);

маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;

Jungle
(551) индивидуална

машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за

машини за коцкање; електронски или

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

на онлајн игри и коцкање; компјутерски

монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со
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кл. 41 услуги за управување со казино;

компјутерски софтвер за администрирање

функционирање на установи за игри, сали

на онлајн игри и коцкање; компјутерски

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

коцкарски сали; обезбедување опрема за

интернет и преку телекомуникациска

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

услуги; изнајмување машини за игри со

компјутерски програми за снимени игри;

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

коцкање

коцкање; компјутерски хардвер за игри и

(111) 31038

(151) 12/10/2022

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

(210) TM 2022/72

(220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини);

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

електронски игри; салонски игри; чипови

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од

1000, Скопје
(540)

рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

HIT WIN

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;
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електротехнички уреди за игри, автомати и

(551) индивидуална

машини, машини за управување со

(510, 511)

монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

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

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

за игри, интернет казина, интернет

софтвер, снимен; софтвер драјвери;

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

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

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

казино [коцкање]; услуги за забава на

мрежа; оперативен компјутерски софтвер

машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

слики од овошје; уредување или снимање

апарати за снимање, пренос или

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

(111) 31050

(151) 13/10/2022

(210) TM 2022/74

(220) 01/02/2022

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

за игри; маси за игри; слот машини

1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;

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

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(540)

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

Flamе Wings
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игри; автомати и машини за коцкање;

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

машини кои работат на монети и/или

1000, Скопје, MK

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

1000, Скопје
(540)

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

Flamy Play
(551) индивидуална

монети; куќишта за машини со монети,

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

за компјутерски игри; компјутерски

коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

страници за коцкање; услуги поврзани со

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

за забава за компјутерски игри;

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

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

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

машините за игри; обезбедување казино

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

(компјутерски хардвер); компјутерски

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

на звуци и слики; услуги за снимање на

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

комуникациски сервери [компјутерски

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

коцкање
(111) 31051

(151) 17/10/2022

(210) TM 2022/75

(220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање
кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови
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за игри; маси за игри; слот машини

(111) 31046

(151) 12/10/2022

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(210) TM 2022/76

(220) 01/02/2022

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

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

машини кои работат на монети и/или

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

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

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

(540)

Flamy Game

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

(551) индивидуална
(510, 511)

монети; куќишта за машини со монети,

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

софтверски пакети; софтвер за

коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

страници за коцкање; услуги поврзани со

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

компјутерски програми за управување со

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

машините за игри; обезбедување казино

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

хардвер; апарат за снимање слики;

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

на звуци и слики; услуги за снимање на

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

хардвер]; електронски компоненти за

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

коцкање

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање
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кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;

звук и видео забава; изнајмување апарати

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

за репродукција на звук; обезбедување на

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

коцкање

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(111) 31043

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/77

(220) 01/02/2022

за игри; слот машини и уреди за игри;

(181) 01/02/2032

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

1000, Скопје, MK

електронски машини на монети со или без

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

1000, Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

Flamy Dance

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

(551) индивидуална
(510, 511)

опрема за игри, машини за игри, машини

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

софтверски пакети; софтвер за

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

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

коцкање; услуги за игри за забава; казино,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

компјутерски програми за управување со

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

хардвер; апарат за снимање слики;

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или
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репродукција на звук или слики;

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

комуникациски сервери [компјутерски

услуги аркадни забави; изнајмување

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

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

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

за репродукција на звук; обезбедување на

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

коцкање

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(111) 31047

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/78

(220) 01/02/2022

за игри; слот машини и уреди за игри;

(181) 01/02/2032

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

1000, Скопје, MK

електронски машини на монети со или без

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

1000, Скопје
(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

Flame Fly
(551) индивидуална

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

опрема за игри, машини за игри, машини

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

компјутерски оперативен систем;

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

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

коцкање; услуги за игри за забава; казино,

за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори
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(компјутерски хардвер); компјутерски

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

хардвер; апарат за снимање слики;

за развој на софтверски системи;

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

хардвер]; електронски компоненти за

опрема за игри; изнајмување машини за

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

кои работат со монети, банкноти и

опрема за игри за казина; обезбедување

картички; електропневматски и електрични
машини за коцкање (слот машини);

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини

(111) 31039

(151) 12/10/2022

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;

(210) TM 2022/79

(220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки
[опрема за игри]; опрема за казина; рулет

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

можност за добивка; кутии за машини со

1000, Скопје

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

(540)

Flame Hope

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

(551) индивидуална
(510, 511)

монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

за коцкање; машини за игри на среќа за

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;

компјутерски софтвер за администрирање

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;
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компјутерски програми за управување со

коцкање

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,

кл. 41 услуги за управување со казино;

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

монитори (компјутерски програми);

обезбедување на опрема за игри за

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

машини за коцкање; компјутерски

игри; обезбедување на забавни аркадни

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

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

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

картички; електропневматски и електрични

на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

коцкање

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(111) 31045

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/80

(220) 01/02/2022

за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

1000, Скопје, MK

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

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

монети, автомати за игри на среќа и

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

Flame Dice
(551) индивидуална

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за
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компјутерски оперативен систем;

машини за коцкање; електронски или

компјутерски софтвер за администрирање

електротехнички уреди за игри, автомати и

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

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

коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;

машини за коцкање, коцкарски игри на

функционирање на установи за игри, сали

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

програми за компјутерски игри;

коцкарски сали; обезбедување опрема за

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

апликативен софтвер кој содржи игри и

услуги; изнајмување машини за игри со

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

кл. 28 игри; чипови (жетони) за коцкање;
мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

машини за коцкање (слот машини);

коцкање

електронски игри; салонски игри; чипови
за игри; маси за игри; слот машини

(111) 31041

(151) 12/10/2022

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини
за игри; слот машини и уреди за игри;

(210) TM 2022/81

(220) 01/02/2022
(181) 01/02/2032

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

маси; коцкарски рулет на тркала; казино
игри; автомати и машини за коцкање;

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

1000, Скопје
(540)

158

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

маси; коцкарски рулет на тркала; казино

Flames

игри; автомати и машини за коцкање;

(551) индивидуална
(510, 511)

машини кои работат на монети и/или
електронски машини на монети со или без

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

за компјутерски игри; компјутерски
софтверски пакети; софтвер за

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

машини, машини за управување со

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

монети; куќишта за машини со монети,
опрема за игри, машини за игри, машини

софтвер за виртуелна реалност; софтвер

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

за забава за компјутерски игри;
компјутерски програми за управување со

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

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

за игри, интернет казина, интернет

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

страници за коцкање; услуги поврзани со
коцкање; услуги за игри за забава; казино,

за главни компјутери; монитори

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

(компјутерски хардвер); компјутерски
хардвер; апарат за снимање слики;

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

казино [коцкање]; услуги за забава на

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

машините за игри; обезбедување казино
објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

репродукција на звук или слики;

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

комуникациски сервери [компјутерски
хардвер]; електронски компоненти за

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

слики од овошје; уредување или снимање

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање

на звуци и слики; услуги за снимање на
звук и видео забава; изнајмување апарати

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

за репродукција на звук; обезбедување на
опрема за игри за казина; обезбедување

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање
кои работат со монети, банкноти и

на казино објекти; онлајн услуги за
коцкање

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

(111) 31042

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/82

(220) 01/02/2022

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

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
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Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,

за игри; маси за игри; слот машини

1000, Скопје, MK

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

за игри; слот машини и уреди за игри;
забавни машини со монети; чипови од

1000, Скопје
(540)

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;

Amazing Wonders
(551) индивидуална

машини кои работат на монети и/или

(510, 511)
кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер

електронски машини на монети со или без
можност за добивка; кутии за машини со

за компјутерски игри; компјутерски

монети, автомати за игри на среќа и
машини за коцкање; електронски или

софтверски пакети; софтвер за
компјутерски оперативен систем;

електротехнички уреди за игри, автомати и
машини, машини за управување со

компјутерски софтвер за администрирање
на онлајн игри и коцкање; компјутерски

монети; куќишта за машини со монети,

софтвер, снимен; софтвер драјвери;
софтвер за виртуелна реалност; софтвер

опрема за игри, машини за игри, машини
за коцкање; машини за игри на среќа за

за забава за компјутерски игри;

коцкање
кл. 41 услуги за управување со казино;

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

функционирање на установи за игри, сали
за игри, интернет казина, интернет

машини за коцкање, коцкарски игри на
интернет и преку телекомуникациска

страници за коцкање; услуги поврзани со

мрежа; оперативен компјутерски софтвер
за главни компјутери; монитори

коцкање; услуги за игри за забава; казино,
игри и услуги за коцкање; коцкање; обука

(компјутерски хардвер); компјутерски

за развој на софтверски системи;
обезбедување на опрема за игри за

хардвер; апарат за снимање слики;
монитори (компјутерски програми);

коцкарски сали; обезбедување опрема за
казино [коцкање]; услуги за забава на

програми за компјутерски игри;
компјутерски програми за снимени игри;

машините за игри; обезбедување казино

апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики;

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;
услуги аркадни забави; изнајмување

комуникациски сервери [компјутерски

опрема за игри; изнајмување машини за
игри; обезбедување на забавни аркадни

хардвер]; електронски компоненти за
машини за коцкање; компјутерски

услуги; изнајмување машини за игри со
слики од овошје; уредување или снимање

апликативен софтвер кој содржи игри и
коцкање; компјутерски хардвер за игри и

на звуци и слики; услуги за снимање на

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

звук и видео забава; изнајмување апарати
за репродукција на звук; обезбедување на

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

коцкање

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови
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(111) 31037

(151) 12/10/2022

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

(210) TM 2022/83

(220) 01/02/2022

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање

(181) 01/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ

кои работат со монети, банкноти и
картички; електропневматски и електрични

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А,
1000, Скопје, MK

за игри; маси за игри; слот машини
[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

за игри; слот машини и уреди за игри;

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

забавни машини со монети; чипови од
рулет; покер чипови; чипови и коцки

(540)

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет
маси; коцкарски рулет на тркала; казино

машини за коцкање (слот машини);
електронски игри; салонски игри; чипови

FLY FOR WIN

игри; автомати и машини за коцкање;
машини кои работат на монети и/или

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски машини на монети со или без

кл. 9 софтвер; софтвер за игри; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски

можност за добивка; кутии за машини со
монети, автомати за игри на среќа и

софтверски пакети; софтвер за

машини за коцкање; електронски или
електротехнички уреди за игри, автомати и

компјутерски оперативен систем;
компјутерски софтвер за администрирање

машини, машини за управување со
монети; куќишта за машини со монети,

на онлајн игри и коцкање; компјутерски
софтвер, снимен; софтвер драјвери;

опрема за игри, машини за игри, машини

софтвер за виртуелна реалност; софтвер
за забава за компјутерски игри;

за коцкање; машини за игри на среќа за
коцкање

компјутерски програми за управување со

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

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање,
машини за коцкање, коцкарски игри на

за игри, интернет казина, интернет
страници за коцкање; услуги поврзани со

интернет и преку телекомуникациска
мрежа; оперативен компјутерски софтвер

коцкање; услуги за игри за забава; казино,

за главни компјутери; монитори
(компјутерски хардвер); компјутерски

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука
за развој на софтверски системи;

хардвер; апарат за снимање слики;

обезбедување на опрема за игри за
коцкарски сали; обезбедување опрема за

монитори (компјутерски програми);
програми за компјутерски игри;

казино [коцкање]; услуги за забава на
машините за игри; обезбедување казино

компјутерски програми за снимени игри;
апарати за снимање, пренос или

објекти [коцкање]; сали со машини за игри;

репродукција на звук или слики;
комуникациски сервери [компјутерски

услуги аркадни забави; изнајмување
опрема за игри; изнајмување машини за

хардвер]; електронски компоненти за

игри; обезбедување на забавни аркадни
услуги; изнајмување машини за игри со

машини за коцкање; компјутерски
апликативен софтвер кој содржи игри и

слики од овошје; уредување или снимање
на звуци и слики; услуги за снимање на

коцкање; компјутерски хардвер за игри и
коцкање
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звук и видео забава; изнајмување апарати

(551) индивидуална

за репродукција на звук; обезбедување на

(510, 511)

опрема за игри за казина; обезбедување
на казино објекти; онлајн услуги за

кл. 5 лекови за човечка употреба,
фармацевтски препарати; диететски

коцкање

суплементи; лекови за нерви; медицински
препарати за здравствена заштита;

(111) 31048

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/103

(220) 07/02/2022

хербални препарати за медицинска
употреба; фармацевтски и природни

(181) 07/02/2032

лекови

(450) 30/10/2022
(732) SILVANOLS, SIA Kurbada iela 2a,

(111) 31073

(151) 27/10/2022

LV-1009 Riga, LV

(210) TM 2022/208

(220) 02/03/2022
(181) 02/03/2032

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова
15a-13, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/10/2022
(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) нијанси на зелена, бела

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови за човечка употреба,
фармацевтски препарати; диететски
суплементи; лекови за третман на
респираторни заболувања; лекови за
третман на горни респираторни инфекции;

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

медицински препарати за здравствена
заштита; хербални препарати за
медицинска употреба; фармацевтски и

работење; управување со работи;
рекламни огласи; објавување рекламни

природни лекови

текстови; рекламирање на рецепти за

(111) 31049

(151) 12/10/2022

(210) TM 2022/104

(220) 07/02/2022

готвење храна, преку сите видови
медиуми; објавување на рецепти за храна
преку веб-страница; претставување на
производи за рецепти за храна;

(181) 07/02/2032
(450) 30/10/2022
(732) SILVANOLS, SIA Kurbada iela 2a,

презентација на производи преку
комуникациски медиуми, за

LV-1009 Riga, LV

малопродажба; собирање информации во

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова

компјутерските бази на податоци;
комерцијални информации и советување

15a-13, 1000, Скопје
(540)

на потрошувачите
кл. 38 обезбедување услуги за онлајн
форуми; форуми за споделување на
рецепти за готвење храна; водење блог

(591) нијанси на виолетова и зелена; бела
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кл. 41 образовни услуги; обезбедување на

лица;огласување по пат на електронска

обука; забава; спортски и културни

наредба; групирање во корист на други,

активности; организирање натпревари и
курсеви за готвење храна; објавување

овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;

кулинарски текстови, текстови за здрав
живот и исхрана, за забава и патување,

проучување на пазарот (маркетинг),
објавување рекламни текстови, рекламни

рецепти за храна; организирање и водење
работилници [обука] за готвење храна;

огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, банери,

продукција и организирање шоу програми

односи со јавност, демонстрација на

за готвење храна; он-лајн публикување
електронски книги и списанија за рецепти

производи, улуги на увоз-извоз и трговија
на големо и мало со: апарати за

за храна; обезбедување електронски онлајн публикации, коишто не може да се

осветлување, греење, производство на
пареа, варење (готвење), ладење,

преземат; обезбедување он-лајн
фотографии и видеа за готвење храна,

сушење, вентилација, мебел, огледала,
рамки за слики, производи од дрво, плута,

коишто не може да се преземат

трска, рогозина, врбови прачки, рогови,

(111) 31070

(151) 27/10/2022

коски, слонова коска, китови коски, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на

(210) TM 2022/230

(220) 09/03/2022
(181) 09/03/2032

сите тие материјали, или од
пластика;уметнички дела и украси

(450) 30/10/2022
(732) КОНЦЕПТ РОУМ ДООЕЛ Куманово

изработени од материјали како дрво,
стакло, восок, гипс или пластика, куќни или

ул. ЛЕНИНОВА 52 локал 1, Куманово,

кујнски апарати и садови за домќинството,

MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

чешли и сунгери, четки (освен сликарски
четки), материјали за правење четки,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

производи кои се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено
стакпо (освен градежно стакпо),
стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија,
кои не се опфатени со другите
кпаси;текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи, покривки
за кревети и маси, килими, рогузини,
простирки и бришачи, линолеум и други
подни прекривачи, ѕидни тапети, коишто
не се од текстил, барање спонзорства,

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална

бизнис информации, компјутерско

(510, 511)

рекламирање преку интернет,
комуникациски медиуми (презентација на

кл. 35 рекламирање;
огласување;промоција /продажба за трети

стоки преку комуникациски медиуми), за
малопродажба, надворешно

лица/; on-line продажба за трети лица;
поддршка за on-line продажба за трети

рекламирање, односи со јавноста,
пребарување податоци во компјутерски
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датотеки за трети лица

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 42 услуги на дизајн на ентериери како

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

и информации и советодавни услуги во
врска со тоа

(540)

(111) 31071

(151) 27/10/2022

(210) TM 2022/231

(220) 09/03/2022
(181) 09/03/2032

BURENCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци
кл. 35 огласување; водење на работење;

(450) 30/10/2022
(732) Душица Љуботенска Лазарова and
Никола Љуботенски ул.“Методија

управување со работи; канцеларски
работи; услуги на увоз - извоз и трговија на
големо и мало со: алкохолни пијалаци

Шаторов Шарло“ бр.25-2/11, 1000,
Скопје, MK and ул.“Ванчо Прќе” бр.Д2/А9, 2000, Штип, MK
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 3994
(732) ABG IZOD LLC 1411 Broadway, New York, NY 10018, US
(111) 4915
(732) Obala Grupa d.o.o, Blizanci 188A, Čitluk , BA
(111) 2174
(732) MSA Technology, LLC 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township,
Pennsylvania 16066, US
(111) 6252
(732) ABG IZOD LLC 1411 Broadway, New York, NY 10018, US
(111) 25334
(732) Друштво за прозводство, трговија и услуги РОДОПИ 2021 увоз-извоз ДОО Прилеп
ул. Кеј 9-ти Септември бр. 2/27, Прилеп, MK
(111) 29930
(732) Atixhe Mememdi Ilija Anteski Smok br.2, Gostivar, MK
(111) 30617
(732) Филип Милосављевиќ, RS

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 3765
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 7782
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 8956
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 8735
(732) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP
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(111) 8734
(732) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP
(111) 12558
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 10551
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 11205
(732) Митко Пиперкоски and Златко Ефремов ул.23 Октомври бр.18А-5, 1000, Скопје, MK
and ул.Орце Николов бр.206-43, Скопје, MK
(111) 15296
(732) ТД Конти Хидропласт Дооел Гевгелија ул.Индустриска бр.5, 1480, Гевгелија, MK
(111) 11131
(732) ТД Конти Хидропласт Дооел Гевгелија ул.Индустриска бр.5, 1480, Гевгелија, MK
(111) 11132
(732) ТД Конти Хидропласт Дооел Гевгелија ул.Индустриска бр.5, 1480, Гевгелија, MK
(111) 11360
(732) Uponor Innovation AB c/o Uponor AB, Box101, Virsbo, SE -730 61, SE
(111) 12344
(732) Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД Струмица ул. Цветан Димов ББ - Стадион Струмица, Струмица, MK
(111) 12345
(732) Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД Струмица ул. Цветан Димов ББ - Стадион Струмица, Струмица, MK
(111) 11701
(732) Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД Струмица ул. Цветан Димов ББ - Стадион Струмица, Струмица, MK
(111) 11660
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛА ГРУПА ДОО Скопје ул.Перо
Наков бр.25, Скопје, MK
(111) 12252
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(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 12299
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253,
Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR
(111) 12301
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253,
Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR
(111) 12303
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253,
Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR
(111) 12304
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253,
Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR
(111) 12618
(732) Viatris Speciality LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505, US
(111) 14843
(732) ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBES 2323 boul. du Parc-Technologique,
Quebec, (Quebec) G1P4R8, CA
(111) 14842
(732) ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBES 2323 boul. du Parc-Technologique,
Quebec, (Quebec) G1P4R8, CA
(111) 15484
(732) Avery Dennison Corporation 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060, US
(111) 23752
(732) Друштво за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје ул. Љубљанска бр. 4
СИТИ МОЛ кат 3, Карпош, 1000, Скопје, MK
(111) 20722
(732) Kickers International B.V. a Dutch company, Hoogoorddreef 15, NL-1101 BA
Amsterdam, NL
(111) 21188
(732) Transatlantic Holdings, Inc. 18th Floor, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York,
New York 10006, US
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(111) 21187
(732) Transatlantic Holdings, Inc. 18th Floor, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York,
New York 10006, US
(111) 21392
(732) ДТУ Магрони ДОО Скопје ул. Столтенбергова бр.2, 1000, Скопје , MK
(111) 21384
(732) ДТУ Магрони ДОО Скопје ул. Столтенбергова бр.2, 1000, Скопје , MK
(111) 20950
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, NL
(111) 22959
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ Индустриска бр. 60, с.
Прдејци , 1480, Гевгелија, MK
(111) 22631
(732) Amryt Pharmaceuticals, Inc. 160 Federal Street, 21st Floor, Boston MA 02110, US
(111) 24234
(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK
(111) 23920
(732) LX HAUSYS, Ltd. 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(111) 23921
(732) LX HAUSYS, Ltd. 98, Huam-ro, Jung-gu, Seoul, KR
(111) 24337
(732) Goodyear Germany GmbH Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau , DD
(111) 24338
(732) Goodyear Germany GmbH Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau , DD
(111) 26605
(732) Виолета Дангова ул.Мариовска 3 бр.15,1000 Скопје, MK
(111) 26606
(732) Виолета Дангова ул.Мариовска 3 бр.15,1000 Скопје, MK
(111) 26607
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(732) Виолета Дангова ул.Мариовска 3 бр.15,1000 Скопје, MK
(111) 26608
(732) Виолета Дангова ул.Мариовска 3 бр.15,1000 Скопје, MK
(111) 25334
(732) Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје, MK
(111) 25868
(732) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, KR

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(111) 2174
(732) Mine Safety Appliances Company, LLC 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry
Township, Pennsylvania 16066, US
(111) 20342
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E
VLEFSHMËRISË
(111) 2800

(186) 15/12/2032

(111) 4947

(186) 23/10/2032

(111) 1840

(186) 10/08/2032

(111) 4562

(186) 15/09/2032

(111) 4686

(186) 10/09/2032

(111) 11157

(186) 18/06/2032

(111) 11205

(186) 25/06/2032

(111) 15296

(186) 01/07/2032

(111) 11131

(186) 03/07/2032

(111) 11132

(186) 03/07/2032

(111) 11311

(186) 11/07/2032
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(111) 15696

(186) 23/07/2032

(111) 11088

(186) 25/07/2032

(111) 11319

(186) 26/07/2032

(111) 11360

(186) 05/09/2032

(111) 11341

(186) 05/09/2032

(111) 11333

(186) 10/09/2032

(111) 12317

(186) 19/09/2032

(111) 11371

(186) 24/09/2032

(111) 11024

(186) 01/10/2032

(111) 11097

(186) 04/10/2032

(111) 11018

(186) 07/10/2032

(111) 11240

(186) 09/10/2032

(111) 11174

(186) 15/10/2032

(111) 11615

(186) 16/10/2032

(111) 12344

(186) 08/11/2032

(111) 12345

(186) 08/11/2032

(111) 11701

(186) 08/11/2032

(111) 11195

(186) 20/11/2032

(111) 11422

(186) 26/11/2032

(111) 11803

(186) 29/11/2032

(111) 11971

(186) 04/12/2032

(111) 11055

(186) 10/12/2032

(111) 11062

(186) 10/12/2032

(111) 11060

(186) 10/12/2032

(111) 17195

(186) 29/08/2033

(111) 17196

(186) 29/08/2033

(111) 15185

(186) 20/08/2027

(111) 20604

(186) 28/03/2032

(111) 20505

(186) 03/07/2032

(111) 20320

(186) 06/07/2032

(111) 22230

(186) 12/07/2032

(111) 22228

(186) 12/07/2032

(111) 22229

(186) 12/07/2032

(111) 22231

(186) 12/07/2032

(111) 22232

(186) 12/07/2032

(111) 22233

(186) 12/07/2032
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(111) 22234

(186) 12/07/2032

(111) 22235

(186) 12/07/2032

(111) 20460

(186) 16/07/2032

(111) 20459

(186) 16/07/2032

(111) 20476

(186) 27/07/2032

(111) 20477

(186) 27/07/2032

(111) 20450

(186) 08/08/2032

(111) 20472

(186) 09/08/2032

(111) 20715

(186) 13/08/2032

(111) 20713

(186) 14/08/2032

(111) 22665

(186) 31/08/2032

(111) 22666

(186) 31/08/2032

(111) 22667

(186) 31/08/2032

(111) 22668

(186) 31/08/2032

(111) 22663

(186) 31/08/2032

(111) 22662

(186) 31/08/2032

(111) 22660

(186) 31/08/2032

(111) 22664

(186) 31/08/2032

(111) 22661

(186) 31/08/2032

(111) 20706

(186) 03/09/2032

(111) 20705

(186) 03/09/2032

(111) 21223

(186) 03/09/2032

(111) 20882

(186) 07/09/2032

(111) 20724

(186) 10/09/2032

(111) 20722

(186) 11/09/2032

(111) 20843

(186) 20/09/2032

(111) 20690

(186) 21/09/2032

(111) 20689

(186) 21/09/2032

(111) 20688

(186) 21/09/2032

(111) 20896

(186) 21/09/2032

(111) 20835

(186) 21/09/2032

(111) 20895

(186) 21/09/2032

(111) 20893

(186) 21/09/2032

(111) 20892

(186) 21/09/2032

(111) 21125

(186) 24/09/2032

(111) 21188

(186) 15/10/2032
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Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

(111) 21187

(186) 15/10/2032

(111) 21374

(186) 29/10/2032

(111) 22473

(186) 05/11/2032

(111) 22470

(186) 05/11/2032

(111) 22471

(186) 05/11/2032

(111) 22472

(186) 05/11/2032

(111) 20991

(186) 15/11/2032

(111) 20974

(186) 19/11/2032

(111) 20975

(186) 19/11/2032

(111) 20976

(186) 19/11/2032

(111) 20977

(186) 19/11/2032

(111) 20978

(186) 19/11/2032

(111) 21160

(186) 19/11/2032

(111) 20958

(186) 20/11/2032

(111) 20957

(186) 20/11/2032

(111) 20956

(186) 20/11/2032

(111) 20955

(186) 22/11/2032

(111) 20952

(186) 22/11/2032

(111) 20951

(186) 22/11/2032

(111) 20967

(186) 22/11/2032

(111) 21392

(186) 26/11/2032

(111) 21375

(186) 04/12/2032

(111) 21384

(186) 10/12/2032

(111) 20941

(186) 17/12/2032

(111) 21288

(186) 18/12/2032

(111) 20950

(186) 20/12/2032

(111) 22959

(186) 25/12/2032
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

(11) 955

(45) 30/10/2022

(21) ID 2022/1

(22) 18/01/2022

(18) 18/01/2027
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Марија Павловиќ Латас (бул. ВМРО 1-6/22, 1000, Скопје) and Јана Јаневска Терзиоска
(ул. Питу Гули 36, 1000, Скопје)
(73) Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје Бул.ВМРО
бр.1/6-22, 1000, Скопје, MK
(74) Коцарева Ирена, адвокат Бул."Крсте Мисирков" бр.11, ДТЦ Мавровка Ламела Ц-1/10,
1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "КОНТЕЈНЕР"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 10/2022 - 31/10/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos
(51)

(11)

25-03

MK/I/ 2021/955

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје
Бул.ВМРО бр.1/6-22, 1000, Скопје, MK
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(11)
955

(21)
MK/I/ 2021/955

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОВЛАСТЕН КОРИСНИК
Овластен корисник: Друштво за производство и промет со вино и друго БОВИН
ДОО експорт-импорт Неготино, ул. Индустриска ББ, 1440, Неготино, МК
Регистарски број на овластениот корисник: 9
Регистарски број на заштитениот географски назив: 42
Датум на важење: 14/06/2027

ПРОМЕНИ
Промена на име на овластен корисник:
Друштво за производство и промет со вино и друго БОВИН ДОО експорт-импорт
Неготино, ул. Индустриска ББ, 1440, Неготино, МК
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ВПИШУВАЊЕ
260. Иван Јакимовски, адвокат
ул. Ѓуро Ѓоновиќ бр. 11-7
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 078 315 667
e-mail: advokatjakimovski@gmail.com

БРИШЕЊЕ
152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција за интелектуална сопственост
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
e-mail: brendprotekt@yahoo.com
219. Друштво за правни работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје
Ул. Димитрие Чуповски број 4-1/14
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3126-462
факс.02 3115-677
Email.mlegis@t.mk

ПРОМЕНИ
12. Борис НОШПАЛ, адвокат
Ул. Јордан Константинов Џинот 19/5
1000 Скопје
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Објава на Решение за издавање на дополнителен сертификат
за заштита на медицински производи

(73) BIAL - PORTELA & Cª, S.A., Á Av. Da Siderurgia Nacional P-4745-457 São Mamede
do Coronado, PT
(95) „Opicapone”
(92) PT со број на одобрение EU/1/15/1066 и датумот на издавање 24/06/2016
(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ Бр. 11-1719/1 од 16/02/2022
(68) 25/09/2019 EP2791134
(54) ХЕМИСКО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО КАКО ПОСРЕДНИК ЗА ПОДГОТОВКА
НА ИНХИБИТОР НА КАТЕХОЛ-О-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА
(11) 910141

09-4957/9-2019 2019/997 од 16/03/2020

(94) Истекува на 16/02/2037 година
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