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EH - Западна Сахара / Saharaja 
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ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 
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FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 
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GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за 

признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë 

industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi 

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на 

траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, 

согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për 

tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në 

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за 

ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на 

порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред 

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht 

nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të 

drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse 

gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të 

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

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) 
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(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)  C 04B 35/632, F 27D 1/00  

(11)  12495   (13) А 

(21)  2021/773   (22) 29/09/2021 

(45) 30/11/2022 

(73)  Ивана Миленковска ул. Св. Јоаким 

Осоговски 71, Крива Паланка, MK 

 (72) Љубен Миленковски 

(54)  Врзивно средство  

(57)   

Органското врзивно средство е композит од 9 
(девет) дела меласа и 1 (еден) дел мазут. 

Се додава како средство за врзување од 18-
22% по маса при производство на 

огноотпорни пластични маси коишто служат 
за затворање на отворите за испуштање на 
метал и троска кај печките за топење руда и 
метал. 

Со мешањето се добива термопластична 
огноотпорна маса која може да се инјектира 
во каналите над 180 °С и ствара цврста 
заптивка и овозможува ефективно затварање 
на отворите на печката за истек на метал и 
троска. 
 
  

 
 

 

 

 
(51)  A 47B 47/00, A 61L 2/14  

(11)  12473  (13) А 

(21)  2021/798  (22) 07/10/2021 

(45) 30/11/2022 

(73)  Електро Точила Инженеринг 

ДООЕЛ ул. „Сотка Георгиоски„ бб Катна 

гаража лок. 13 7500 Прилеп, MK 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72) Александар Димчески 

(54)  ОРМАР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА 

(57)   

За ормарот за дезинфекција и 
стерилизација на нов начин е примената 
јонизирачката технологија која во поново 
време успева да произведе негативни јони 
во концентација од ред на величини 10

9 
на 

cm
3
. Поточно искористен е уред кој 

произведува 45 милиони јони на cm
3
. 

Затворениот простор од ормарот со 
определен волумен дава можност да се 

постигне висока концентрција на негативни 
јони во релативно мал затворен простор 
за многу брзо време. Ормарот кој може да 
биде со една или две врати има можности 
за подвижно обесување на облека, обувки 
и предмети и фиксно поставување на 
предмети врз полици. Уредот е поставен 
во горниот покривен дел на ормарот и 
насочува јони надолу кон предметите. 
Времетраењето на постапката се регулира 
со тајмер. По точно определено време кое 
е определено во зависност од волуменот 
на ормарот постапката завршува со 
автоматско прекинување проследено со 
светлосен и звучен сигнал. После 
сигналот вратите може да се отворат. 
Постапката е безбедна и без пропратни 
производи како пареа, озон или УВ 
зрачење. Корпусот на ормарот е 
изработен од дрвени делови - кои идеално 
се вклопуваат еден во друг без употреба 
на шрафови. Ормарот е така моделиран 
да може лесно да се монтира и во 
домашни услови без помош од стручно 
лице. 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(11)  12496   (13) А 

(21)  2021/853   (22) 28/10/2021 

(45) 30/11/2022 

(73)  АГРО ЛИНК увоз-извоз ДООЕЛ Чашка 

ул. Кочо Рацин бр. 20, Чашка, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) ПОЛЕНАКОВИЌ, Радмил; ГЛАВАШ 

ДОДОВ, Марија; СИМОНОВСКА 

ЦРЦАРЕВСКА, Маја; ВЕЛКОВСКИ, Трајче; 

ЈОВАНОВСКИ, Бојан and БОНДЈИКОВ, 

Тодор 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ПРАШОК ОД ЕКСТРАХИРАНА СЛУЗ ОД 

ПОЛЖАВИ 

(57)  Tехнолошка постапка за добивање на 

прашок од слуз од полжави којашто се состои 

од последователни фази н собирање на 

полжави и промивање со дестилирана вода, 

екстракција на слуз, смрзнување на слуз, 

лиофилизација, стерилизација, пакување во 

стерилни флакони со десиканс и контрола на 

квалитет на готов производ. 
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ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 9784 

(73) TEIJIN LIMITED 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, , JP 

 

(11) 9946 

(73) PF Argentum IP Holdings LLC235 East 42nd Street,New York,NY 10017, US 

 

(11) 10741 

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

 

(11) 10742 

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

 

(11) 11146 

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

 

(11) 11952 

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

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 

 
 

(11) 1741 

(73) Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road  

Pembroke HM08 , BM 

 

(11) 1907 

(73) VA TECH HYDRO GmbH & CoPenzinger Strasse 76,  1141 Vienna, AT 

 

(11) 2000 

(73) Schering Corporation2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, State of New Jersey 07033, 

US 

 

(11) 2196 

73) KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. and MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.6-1, 

Ohtemachi 1-chome  Chiyoda-ku  Tokyo 100, JP and 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 

02139, CA 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(11) 2512 

(73) Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road  

Pembroke HM08 , BM 

 

(11) 2431 

(73) Novozymes Adenium Biotech A/SKrogshoejvej 36  DK-2880 Bagsvaerd, DK 

 

(11) 2381 

(73) Sanofi-Aventis174, Avenue de France,  75013 Paris, FR 

 

(11) 2359 

(73) SALZBURGER ALUMINIUM AKTIENGESELLSCHAFTLend 25  A-5651 Lend, AT 

 

(11) 2560 

(73) Zentaris IVF GmbH Weismullerstrasse 50,  D-60314 Frankfurt, DE 

 

(11) 2453 

(73) ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, IT 

 

(11) 2510 

(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 2641 

(73) CMTE Development Limited Building 101, UQ Pinjarra Hills Campus, 2436 Moggill Road  

Pinjarra Hills, QLD 4069, AU 

 

(11) 2617 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE 

 

(11) 2843 

(73) Tenova S.p.A. Via Monte Rosa 93,  20149 Milano, IT 

 

(11) 2967 

(73) Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. 1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, 

New Jersey 08560, US 

 

(11) 3238 

(73) H.Lundbeck A/S Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

 

(11) 3374 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340  Beerse, BE 

 

(11) 3506 
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(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178 / 13353 Berlin, DE 

 

(11) 3297 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

US 

 

(11) 3330 

(73) Dompe farmaceutici S.p.A. Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano (MI),, IT 

 

(11) 3370 

(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

 

(11) 3428 

(73) Columbia Laboratories (Bermuda) Limited Rosebank Center, 14 Bermudiana Road  

Pembroke HM08 , BM 

 

(11) 4055 

(73) Gilead Palo Alto, Inc 333 Lakeside Drive  Foster City CA 94404, US 

 

(11) 4369 

(73) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, Copenhagen , DK 

 

(11) 4844 

(73) Илиќ Попов Станко; Данаиловски Зоран and Андоновски Влатко 16та македонска 

бригада 2/3-5 Скопје, MK; Ул. Овчеполска 3, Свети Николе, MK and Ул. Благоја Давков 

25а, Скопје, MK 
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(51)  A 61K 31/496, A 61K 9/14, A 61K 9/00  

(11)  12472   (13) Т1 

(21)  2021/623   (22) 05/08/2021 

(45) 30/11/2022 

(30)  EP14181328  18/08/2014  EP and 

US201462038665P  18/08/2014  US 

(96)  17/08/2015 EP19154013.7 

(97)  14/07/2021 EP3508196 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited 

Connaught House 1 Burlington Road Dublin 4, 

D04 C5Y6 , IE 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  LIVERSIDGE, Elaine; HICKEY, Magali; 

MANSER, David; PALMIERI, Michael Jr.; 

PAQUETTE, Sara Montminy; SMITH, Greg; 

STEINBERG, Brian; TURNCLIFF, Ryan; ZEIDAN, 

Tarek; HARD, Marjie L.;  CRESSWELL, Philip;  

PERKIN, Kristopher and  CASH, Ethan P. 

(54)  КОМПОЗИЦИИ НА ПРОЛЕК 

АРИПИПРАЗОЛ 

(57)  1  Постапка за припрема на композиција 

која опфаќа (i) популација на честички на 

пролек арипипразол кои имаат големина на 

честички базирана на волумен (Dv50) помеѓу 50 

и 700 nm како што е одредено со техники на 

расипување на светлина и (ii) најмалку еден 

површински стабилизатор кој ја опфаќа 

адсорбираната компонента, која е адсорбирана 

на површината на честичките на пролекот 

арипипразол и слободна компонента достапна 

за солубилизација на пролекот арипипразол, 

каде што масениот однос на пролекот 

арипипразол и површинскиот стабилизатор 

изнесува помеѓу 10:1 и 26:и каде што пролекот 

арипипразол има формула: 

  

 

во која n претставува нула или цел број помал 

од 20,  

каде што најмалку еден површински 

стабилизатор е избран од групата која ја 

сочинуваат карбоксиметил целулоза и естар 

масна полиоксиетиленсорбитанска киселина;  

каде што таа постапка ги опфаќа следните 

фази: 

(a) пресметување на количество на 

споменатиот најмалку еден стабилизатор кој се 

додава на композицијата како би се осигурал 

дека и адсорбирана компонента и слободна 

компонента на споменатиот стабилизатор се 

присатни во композицијата; 

(b) производство на популација на честички на 

пролек арипипразол кои имаат големина на 

честички базирана на волумен (Dv50) помеѓу 50 

и 700 nm како што е одредено со расипување 

на светлост; и 

(c) комбинирање на количеството на 

површински стабилизатор со популација на 

честички на пролек арипипразол, така што да е 

адсорбираната компонента на споменатиот 

површински стабилизатор адсорбирана на 

површината на честичките на пролекот 

арипипразол. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/70, H 04N 19/44  

(11)  12474   (13) Т1 

(21)  2021/624   (22) 05/08/2021 

(45) 30/11/2022 

(30)  US201113273191  13/10/2011  US; 

US201113287015  01/11/2011  US; 

US201113291961  08/11/2011  US and 

US201113294996  11/11/2011  US 

(96)  12/10/2012 EP12839718.9 

(97)  14/07/2021 EP2767090 

(73)  Dolby International AB Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam 

Zuidoost, NL 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  SEGALL, Christopher A.; MISRA, Kiran and 

DESHPANDE, Sachin G. 

(54)  ПРАТЕЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА СЛИКА ВРЗ 

ОСНОВ НА НАЗНАЧЕНА СЛИКА НА 

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕД 

(57)  1  Постапка за пратење на референтна 

слика во бафер за декодирани слики и 

декодирање на текот на битови на видео 

содржина, која опфаќа: 

 

примање на опис на бафер на декодирани 

референтни слики од споменатиот тек на    

битови на видео содржина, 

каде што секоја референтна слика се поврзува 

со вредноста на бројачот на редоследот на 

слика (POC), 

каде што вредностите на бројачот на 

редоследот на слика (POC) на декодираните 

референтни слики распоредени во поголем број 

сетови, каде што секој сет има опсег 

[0..MaxPOC-1] на POC вредности, a одредена 

вредност на MaxPOCSetIndex одговара на 

одреден сет на  [0..MaxPOC-1] вредности, каде 

MaxPOC е единствена целобројна вредност; 

каде што споменатиот опис на бафер вклучува 

параметар на poc циклус за еден сет на 

долгорочни референтни слики и споменатиот 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

параметар на poc циклус се користи за сметање 

на бројачот за редослед на слика (POC) за 

споменатите декодирани долгорочни 

референтни слики; 

идентификување на споменатите декодирани 

референтни слики на моменталната слика од 

баферот за декодирани слики, врз основ на 

споменатиот параметар на poc циклусот; 

утврдување дали се јавил премин помеѓу 

сетовите на слики кога се декодира претходно 

одреден максимален број на слики во сетот; 

модификување на параметарот на poc 

циклусот, ако се јавил премин; 

декодирање на споменатата моментална слика 

со помош на интер-рамковна предикција врз 

основ на споменатите декодирани референтни 

слики; 

и 

баферување на споменатата декодирана слика 

во споменатиот бафер за декодирање на слика 

ради предикција, каде што параметарот на poc 

циклусот за референтната слика претставува 

растојание помеѓу MaxPOCSetIndex на 

референтната слика и MaxPOCSetIndex на 

сликата која се декодира. 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  C 12N 9/12, A 61K 38/00  

(11)  12482   (13) Т1 

(21)  2021/635   (22) 10/08/2021 

(45) 30/11/2022 

(30)  EP16306232  26/09/2016  EP 

(96)  26/09/2017 EP17780349.1 

(97)  26/05/2021 EP3516052 

(73)  Centre National de la Recherche 

Scientifique; Université de Strasbourg and 

Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale 3, rue Michel-Ange 5016 Paris, FR; 4, 

rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg, FR and 

10rue de Tolbiac 75013 Paris, FR 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  MOINE, Hervé and TABET, Ricardos 

(54)  РЕКОМБИНАНТЕН DGKK ГЕН ЗА 

ГЕНСКА ТЕРАПИЈА НА ФРАГИЛЕН X 

СИНДРОМ 

(57)  1  Нуклеинска киселина која кодира 

функционален хуман DGKk (диацилглицерол 

киназа капа) протеин на кој недостига 

функционален регион богат со пролин и/или 

функционален EPAPE повторен регион, каде 

што нуклеинската киселина има најмалку 85% 

идентитет со нуклеотидната секвенца од SEQ 

ID NO: а каде регионот богат со пролин 

претставува регион на нуклеотид помеѓу 

нуклеотидите 70 и 132 од SEQ ID NO: додека 

EPAPE повторениот регион претставува регион 

на нуклеотид помеѓу нуклеотидите 142 и 539 од 

SEQ ID NO: 1. 
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  има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 491/107, A 61K 

31/4375, A 61P 13/00, A 61P 9/00  

(11)  12484   (13) Т1 

(21)  2021/636   (22) 11/08/2021 

(45) 30/11/2022 

(30)  EP16188728  14/09/2016  EP and 

EP16202509  06/12/2016  EP 

(96)  06/09/2017 EP17772322.8 

(97)  23/06/2021 EP3512849 

(73)  Bayer Aktiengesellschaft and Bayer 

Pharma Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-

Allee 1 51373 Leverkusen , DE and 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin , DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STRAUB, Alexander; VAKALOPOULOS, 

Alexandros; MARQUARDT, Tobias; TINEL, 

Hanna; MONDRITZKI, Thomas; WITTWER, 

Matthias, Beat;  TELLER, Henrik;  BOULTADAKIS 

ARAPINIS, Melissa; BRECHMANN, Markus; 

KULLMANN, Maximilian, Andreas and 

FREUDENBERGER, Till 

(54)  7-СУПСТИТУИРАНИ 1-АРИЛ-

НАФТИРАДИН-3-КАРБОКСАМИДИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  1. Соединение со формулата (I) 

  

назначено со тоа, што 

X претставува халоген,  

R1 претставува водород,  

или  
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претставува -NR4R5, 

каде што 

R4 претставува водород, метил, (C2-C4) -алкил 

или (C3-C6) -циклоалкил,  

каде што (C2-C4) -алкил може да биде 

супституиран со хидроксил или до три пати 

супституиран со флуор и 

R5 претставува (C1-C6) -алкил, (C3-C6) -

циклоалкил, 3- до 6-член заситен хетероциклил 

или (C1-C4) -алкилсулфонил,  

каде што (C1-C6) -алкил, (C3-C6) -циклоалкил и 

3- до 6-член заситениот хетероциклил може да 

биде до трисупституиран, еднакво или 

различно, од метил, дифлуорометил, 

трифлуорометил, хидроксил, 

хидроксикарбонил, оксо, метокси, 

дифлуорометокси, трифлуорометокси и цијано, 

и дополнително до тетрасупституиран со 

флуор,  

или  

R4 и R5 заедно со азотниот атом на кој тие се 

врзани формираат заситен или делумно 

незаситен, 3- до 6-точлен моноцикличен или 6- 

до 10-точлен двоцикличен хетероцикличен 

прстен, којшто може да содржи уште еден или 

два, еднакви или различни хетероатоми од 

групата на N, O, S, SO и/или SO2 како членови 

на прстенот,    

каде што 3- до 6-член моноцикличен и 6-до 10-

точлен двоцикличен хетероцикличен прстен од 

коишто секој може да биде супституиран со 1 

до 5 супституенти коишто се независно 

одбрани од групата на (C1-C4)-алкил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, хидрокси, 

хидроксикарбонил, оксо, (С1-C3)-алкокси, 

дифлуорометокси, трифлуорометокси, цијано, 

(C1-C3)-алкоксикарбонил, аминокарбонил, 

моно-(C1-C3) -алкиламинокарбонилокси, -

NHC(=O) R14A,-CH2NHC (= O)R14В, -OC (= O) 

R15, и дополнително до тетрасупституиран со 

флуор, 

каде што (C1-C4)-алкил може да биде моно- 

или дисупституиран, еднакво или различно, од 

страна на хидроксил и (C1-C3) -алкокси, и се до 

тетрасупституиран со флуор, 

R14А и R14B, независно еден од друг, 

претставуваат (C1-C3) -алкил или циклопропил, 

и каде што   

R15 претставува (C1-C4) -алкил,  

R2 претставува група со формулата  

  

каде што  

* ја означува точката на врзување кон азотниот 

атом на амидната половина, 

R6A претставува водород или (C1-C4) -алкил,  

R6B претставува водород, (C1-C4)-алкил, 

циклопропил, монофлуорметил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, 

метоксиметил или трифлурометоксиметил,  

R7 претставува (C1-C6)-алкил или (C3-C 5) -

циклоалкил којшто е тетрасупституиран од 

флуорот,  

каде што (C1-C6) -алкил може да биде 

супституиран со амино, хидрокси, (C1-C6) -

алкокси и до пентасупституиран со флуор,  

каде што (C1-C6)-алкокси може да биде до 

пентасупституиран со флуор,  

L1 претставува врска или група од формулата -

C(R8AR8B)-(C(R9AR9B))m-,  

каде што 

m претставува 0 или 1, 

R8A претставува водород или метил,  

R8B претставува водород, метил, 

трифлуорометил, пентафлуороетил или 

трифлурометоксиметил,  

R9A и R9B секој независно еден од друг, 

претставуваат водород или метил,   

Ar2 претставува фенил,  

каде што наведениот фенил може да биде 

моно- до трисупституиран, еднакво или 

различно, со флуор, хлор, (C1-C3) -алкил, 

дифлуорометоксиметил, 

трифлурометоксиметил и/или трифлуорометил,  

или  

претставува 5- до 10-точлен моноцикличен, 

двоцикличен или трицикличен јаглероден 
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прстен  или хетероцикличен прстен кој може да 

содржи уште еден или два понатаму еднакви 

или различни хетероатоми од групата којашто 

се состои од N и/или O како членови на 

прстенот, кадешто 5- до 10-точлениот 

моноцикличниот, двоцикличниот или 

трицикличниот јаглероден прстен  или 

хетероцикличен прстен може да биде до 

трисупституиран со еднакви или различни 

супституенти од групата којашто се состои од 

(C1-C3) -алкил, трифлуорометил и (C1-C4) -

алкоксикарбонил и понатаму до 

тетрасупституиран со флуор, 

Ar1 претставува група со формулата  

каде што 

*** ја означува точката на врзување кон атомот 

на азот, 

R3A претставува флуор, хлор, трифлуорометил 

или метил,  

R3B претставува водород или флуор  

и  

R3C претставува водород, флуор, хлор или 

метил,  

или  

претставува пиридински прстен којшто е 

прикачен преку атом на јаглероден прстен, при 

што пиридинскиот прстен може да биде моно- 

или дисупституиран со флуор, хлор, цијано, 

метил или трифлуорометил 

и N-оксиди, соли, солвати, соли на N-оксиди и 

солвати на N- оксиди и нивни соли.    

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 12N 9/12, A 

61P 35/00  

(11)  12489   (13) Т1 

(21)  2021/639   (22) 11/08/2021 

(45) 30/11/2022 

(30)  EP17164482  03/04/2017  EP 

(96)  03/04/2018 EP18714525.5 

(97)  26/05/2021 EP3606953 

(73)  Cilag GmbH International Gubelstrasse 34 

6300 Zug, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SILACCI MELKKO, Michaela;  WOODS, 

Richard; HENNE, Patricia;  ZUBLER, Barbara; 

KAGE, Elena;  GRABULOVSKI, Dragan and 

BERTSCHINGER, Julian 

(54)  FGFR3 ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Полипептид што се врзува на рецептор 

3 на фактор на раст на фибробласт изоформи 

3b и 3c (FGFR3b и FGFR3c), назначено со тоа, 

што полипептидот содржи аминокиселинска 

секвенца селектирана од групата составена од: 

(a) 

GVTLFVALYDYEVYGPTPMLSFHKGEKFQIL(X1)(

X2)(X3)(X4)GPYWEA 

RSL(X5)TGETG(X6)IPSNYVAPVDSIQ (СЕК ИД 

БР: 1); 

каде што позиции на амино киселина (X1) до 

(X6) може да бидат која било аминокиселинска 

секвенца; и 

(б) аминокиселинска секвенца која е барем 95% 

идентична на аминокиселинската секвенца од 

(a), каде што утврдувањето на идентитетот 

исклучува позиции на амино киселина (X1) до 

(X6) и под услов да аминокиселинската 

секвенца EVYGPTPM (СЕК ИД БР: 2) во 

позиции на амино киселина 12 до 19 од СЕК ИД 

БР: 1 е зачувана и амино киселините P и Y во 

позиции на амино киселина 37 и 38 од СЕК ИД 

БР: 1 се зачувани; 

(ц) 

GVTLFVALYDYEVMSTTALSFHKGEKFQILSQSP

HGQYWEARSLTTGET G(X6)IPSNYVAPVDSIQ 

(СЕК ИД БР: 19), 

каде што позицијата на амино киселина (X6) 

може да биде која било амино киселина; и 

(д) аминокиселинска секвенца која е барем 95% 

идентична на аминокиселинската секвенца од 

(ц), каде што утврдувањето на идентитетот 

исклучува позиција на амино киселина (X6) и 

под услов да аминокиселинските секвенци 

EVMSTTA (СЕК ИД БР: 20) во позиции на амино 
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киселина 12 до 18 од СЕК ИД БР: 19 и SQSPH 

(СЕК ИД БР: 21) во позиции на амино киселина 

31 до 35 од СЕК ИД БР: 19 се зачувани и амино 

киселините Q и Y во позиции на амино 

киселина 37 и 38 од СЕК ИД БР: 19 се зачувани. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/20, A 61K 31/20A 61K 31/202, A 

61K 31/23, A 61P 15/06  

(11)  12476   (13) Т1 

(21)  2022/406   (22) 29/07/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20160100572  07/11/2016  GR 

(96)  03/11/2017 EP17808129.5 

(97)  11/05/2022 EP3534891 

(73)  GELADAKI, Varvara 13 Kastamonis Street 

14121 Neo Iraklio Attikis, GR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GELADAKI, Varvara  

(54)  ОРАЛНИ СОСТАВИ СО 

ИМУНОМОДУЛИРАЧКИ ЕФЕКТ ВРЗ 

ПРИРОДНИТЕ КЛЕТКИ УБИЈЦИ 

(57)  1  Орален состав кој како активни состојки 

содржи комбинација на масни киселини или 

нивни естери, за употреба во метод на третман 

на рекурентни спонтани абортуси или 

повторени неуспешни имплантации кај хуман 

женски субјект кој има 12% или повеќе од 

периферните крвни NK клетки во вкупните 

периферни крвни клетки и/или каде што 

цитотоксичноста на периферните крвни NK 

клетки кај хуманиот женски субјект е најмалку 

10% повисокa отколку средната цитотоксичност 

кај контролната популација кај здрави хумани 

женски субјекти во репродуктивна возраст без 

репродуктивни нарушувања и кои имаат родено 

најмалку едно дете, каде што составот орално 

се внесува за 30 до 60 денови и каде што 

вкупната количина на масни киселини или 

нивни естери внесени на ден е од 0,10 г/кг од 

телесната маса до  0,70 г/кг од телесната маса, 

пресметани како масни киселини. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/82, C 07K 14/47, A 61K 39/00, A 

61P 35/02  

(11)  12477   (13) Т1 

(21)  2022/407   (22) 01/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201562258134P  20/11/2015  US 

(96)  18/11/2016 EP16867262.4 

(97)  15/06/2022 EP3377516 

(73)  Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

Office of Industrial Affairs 1275 York Avenue 

New York, NY 10065, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо Рацин 

бр.14/1/1000 Скопје 

(72)  SCHEINBERG, David A. 

(54)  СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Комбинацијата на  

(a) четири WT1 пептиди YMFPNAPYL (SEQ ID 

NO:124), RSDELVRHHNMHQRNMTKL (SEQ ID 

NO:1), PGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTG (SEQ ID 

NO: 2) и SGQAYMFPNAPYLPSCLES (SEQ ID 

NO: 125), и 

(b) барем едно антитело PD1 инхибитор,  

за употреба во лекување, редуцирање на 

појавата или предизвикување на имун одговор 

против WT1-изразувачки рак. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 487/08, C 07D 213/04, 

C 07D 498/08, C 07D 451/02, A 61K 31/50A 61K 

31/45  

(11)  12478   (13) Т1 

(21)  2022/408   (22) 01/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201762577883 P  27/10/2017  US and 

201862628313 P  09/02/2018  US 

(96)  25/10/2018 EP20197194.2 

(97)  13/07/2022 EP3786160 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

and Hydra Biosciences, LLC Binger Strasse 

173 55216 Ingelheim am Rhein, DE and 405 

Concord Avenue P.O. Box 147 Belmont, MA 

02478, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

(72)  Bouyssou, Thierry; Gottschling, Dirk; Heine, 

Niklas;  Smith Keenan, Lana Louise; Lowe, 

Michael D.; Razavi, Hossein; Sarko, Christopher 

Ronald; Surprenant, Simon;  Takahashi, Hidenori; 

Turner, Michael Robert and Wu, Xinyuan 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН И НИВНИ 

ТЕРАПЕВТСКИ ПРИМЕНИ КАКО TRPC6 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение избрано од групата која ја 

сочинуваат: 

[4-(6-амино-4-метил-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-[5-(4-флуоро-фенокси)-4-

метокси-пиридин-2-ил]-метанон, 

[4-(6-амино-4-метил-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-(4-метокси-5-фенокси-

пиридин-2-ил)-метанон, 

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-[5-(4-флуоро-фенокси)-4-

метокси-пиридин-2-ил]-метанон, 

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(4-

трифлуорометил-фенокси)-пиридин-2-ил]-

метанон, 

[4-(6-амино-4-метокси-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(4-метокси-

фенокси)-пиридин-2-ил]-метанон, 

[4-(6-амино-4-етокси-пиридазин-3-ил)-

пиперидин-1-ил]-[4-метокси-5-(фенокси)-

пиридин-2-ил]-метанон, 

5-етокси-6-(1-{4-метокси-5-[4-

(трифлуорометил)фенокси]пиридин-2-

карбонил}пиперидин-4-ил)пиридазин-3-амин, и 

6-(1-{4-метокси-5-[4-

(трифлуорометил)фенокси]пиридин-2-

карбонил}пиперидин-4-ил)-5-метилпиридазин-3-

амин. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 519/00, C 07K 5/062, A 61P 35/00  (11)  12479   (13) Т1 
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(21)  2022/409   (22) 01/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20170006133  18/04/2017  GB and 

20170021337  19/12/2017  GB 

(96)  18/04/2018 EP18718452.8 

(97)  13/07/2022 EP3612537 

(73)  Medimmune Limited 

Milstein Building Granta Park Cambridge, 

Cambridgeshire CB21 6GH, GB 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

(72)  HOWARD, Philip Wilson and GREGSON, 

Stephen John 

(54)  ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНСКИ 

КОЊУГАТИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

 

 

и негови соли и солвати, при што: 

R6 и R9 се независно избрани од H, R, OH, OR, 

SH, SR, NH2, NHR, NRR', нитро, Ме3Sn и halo; 

каде што R и R' се независно избрани од 

опционално заменетите C1-12 алкил, C3-20 

хетероциклил и C5-20 арилни групи; 

R7 е избран од H, R, OH, OR, SH, SR, NH2, 

NHR, NRR', нитро, Ме3Sn и halo; 

R" е C3-12 алкиленска група, која низа може да 

биде прекината од еден или повеќе 

хетероатоми, на пр. O, S, NRN2 (каде што РN2 

е H или C1-4 алкил), и/или ароматични прстени, 

на пр. бензен или пиридин; 

Y и Y' се избрани од O, S или NH; 

R6', R7', R9' се избрани од истите групи како R6, 

R7 и R9 соодветно; 

R11b е избрано од OH, ORА, каде што RА е C1-

4 алкил; и 

RL е поврзувач за поврзување со средство за 

врзување клетка, кое е избрано од: 

 

(iiia): 

при што 

Q е: 

  

каде што QX е таков што Q е остаток од амино-

киселина, остаток на дипептид или трипептиден 

остаток; 

X е: 
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каде што a = 0 до 5, b = 0 до 16, c = 0 или d = 0 

до 5; GL е поврзувач за поврзување со единица 

на лиганд; и (iiib): 

  

, каде што RL1 и RL2 се независно одбрани од 

H и метил, или заедно со јаглеродниот атом за 

кој се врзани формираат циклопропиленска или 

циклобутиленска група; и e   0 или 1; 

или 

(а) R20 е H, а R21 е OH или ORА, каде што RА 

е C1-4 алкил; или 

(b) R20 и R21 формираат двојна врска азот-

јаглерод помеѓу атомите на азот и јаглерод за 

кои се врзани; или 

(c) R20 е H и R21 е SOzM, каде што z е 2 или 3 

и M е едновалентен фармацевтски прифатлив 

катјон; или 

(d) R20 е H и R21 е H; или 

(e) R21 е OH или ORА, каде што RА е C1-4 

алкил и R20 е избран од: 

 

 

 

каде RЗ е избран од: 

 

(z-ii) OC(=O)CH3; 

(z-iii) NO2; 

(z-iv) OMe; 

(z-v) глукоронид; 

(z-vi) -C(=O)-X1-NHC(=O)X2-NH-RZC, каде -

C(=O)-X1-NH- и -C(=O)-X2-NH- претставуваат 

природни амино киселински остатоци и RЗЦ е 

избрано од Me, OMe, OCH2CH2ОМе. 

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  C 04B 7/36, C 04B 7/44, F 27B 7/36, F 27B 

7/38  

(11)  12480   (13) Т1 

(21)  2022/410   (22) 03/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  102018206673  30/04/2018  DE 

(96)  26/04/2019 EP19720832.5 

(97)  04/05/2022 EP3788314 

(73)  thyssenkrupp Industrial Solutions AG 

ThyssenKrupp Allee 45143 Essen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEMKE, Jost and WILLMS, Eike 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНКЕР СО 

ПОМОШ НА ОКСИ-СОГОРУВАЊЕ СО 

ДОДАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН КИСЛОРОД 

(57)  1  Постапка за произведување цементен 

клинкер, што ги содржи чекорите  

а) претходно загревање на почетниот 

материјал до температура на калцинација, 
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б) калцинација на претходно загреаниот 

почетен материјал, 

ц) палење на калцинираниот почетен материјал 

во ротациона печка, 

д) ладење на цементниот клинкер, 

е) доставување на гас што содржи кислород 

што има пропорција од 15% од волуменот или 

помалку азот и пропорција од 50% од 

волуменот или повеќе кислород од прв дел на 

ладилникот кој директно се спојува со врвот на 

печката во 

ии) ротационата печка, 

назначено со тоа, што гасните протоци што се 

доставуваат до постапките на согорување 

вкупно се состојат до степен од повеќе од 50% 

од волуменот на кислород, 

назначено со тоа, што внесувањето на гасот 

што содржи кислород е поставено така што има 

вишок на кислород на главниот горилник и 

преостанати количини на кислородот одат во 

калцинаторот за согорување таму. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  H 01M 8/16  

(11)  12485   (13) Т1 

(21)  2022/411   (22) 03/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(96)  10/10/2018 EP18199742.0 

(97)  11/05/2022 EP3637519 

(73)  Kunz, Philipp Meichelbeckstrasse 38 

83671 Benediktbeuem, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Kunz, Philipp 

(54)  МИКРОБНА БАТЕРИЈА И ГОРИВНA 

ЌЕЛИJA ШТО СОДРЖИ GEOBACTER 

SULFURREDUCENS И CLOSTRIDIUM 

PASTEURIANUM 

(57)  1  Постапка за произведување 

електрицитет назначено со тоа, што се користи 

микробна горивна ќелија, микробната горивна 

ќелија содржи бактерии од видот Geobacter 

sulfurreducens (Gsu) и Clostridium pasteurianum 

(Cpa) и две или повеќе електроди, каде што 

електродите содржат барем една анода и 

барем една катода.  

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/00, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 

61K 39/395, A 61P 37/06, A 61P 29/02, A 61P 

19/02, A 61P 29/00  

(11)  12492   (13) Т1 

(21)  2022/412   (22) 03/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201361780260 P  13/03/2013  US and 

201461942776 P  21/02/2014  US 

(96)  12/03/2014 EP18182864.1 

(97)  04/05/2022 EP3456344 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Hsu, Hailing; Zhang, Ming; Kannan, 

Gunasekaran; Jacobsen, Frederick W. and Tsuji, 

Wayne 

(54)  ПРОТЕИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА BAFF И 

B7RP1 И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Клетка домаќин што содржи нуклеинска 

киселина што шифрира биспецифичен протеин, 

и/или вектор што содржи нуклеинска киселина 

што шифрира биспецифичен протеин, 

назначено со тоа, што биспецифичниот протеин 

содржи: 

(a) полипептид што содржи аминокиселинска 

секвенца што ја има следнава формула: 

A-L1-P-L2-P, каде што A е имуноглобулин тежок 

ланец на IgG антитело, L1 е прв пептиден 

поврзувач што изостанува или е 3 до 40 амино 

киселини долг, P е BAFF-врзувачки пептид што 

е 10 до 40 амино киселини долг, и L2 е втор 

пептиден поврзувач што изостанува или е 5 до 

50 амино киселини долг, и 

(б) имуноглобулин лесен ланец на IgG 

антитело, 

каде што имуноглобулин тешкиот ланец од (a) и 

имуноглобулин лесниот ланец од (б) формира 



 

 

22 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

IgG антитело, што содржи два молекули на 

полипептидот од (a) и два молекули на лесниот 

ланец од (б), што може да врзат B7RPи 

каде што протеинот може да инхибира BAFF-

посредувана пролиферација на човечки Б 

клетки, и 

каде што протеинот може да инхибира B7RP1-

посредувана пролиферација на човечки T 

клетки, и 

каде што клетката домаќин е клетка на 

бактерија, клетка на квасец, клетка на 

инсект,клетка на растение, или клетка на цицач. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  B 60K 16/00, B 60K 25/00, B 60L 8/00  

(11)  12481   (13) Т1 

(21)  2022/413   (22) 03/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20180031284  26/12/2018  ES 

(96)  23/12/2019 EP19835668.5 

(97)  22/06/2022 EP3883804 

(73)  ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L. 

Velázquez, 51 - 5° 28001 Madrid , ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ESTEFAN BELLAN, Abdon Miguel; VARGAS 

MACHADO, Carlos Mauricio and FINO PUERTO, 

Pedro Antonio 

(54)  ЕКОЛОШКИ СИСТЕМ КОЈ ИСПОЛЗУВА 

КИНЕТИЧКА ЕНЕРГИЈА КАЈ ВОЗИЛА 

 

 

(57)  1  Еколошки систем (100) за возила (400) 

кои користат кинетичка енергија за движење на 

возилото (400) кој што содржи: 

 

 еден или повеќе уреди (11-000) коишто 

управуваат, компресираат, забрзуваат и 

 создаваат воздушен проток кој се 

зафаќа од еден или повеќето уреди (11-000) во 

 подвижното возило (400); и 

 прв подсистем (12-000) кој што содржи 

еден или повеќе аеродинамични профили 
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 (12-100), кои што го примаат 

создадениот воздушен проток од еден или 

повеќето  уреди (11-000), кадешто еден 

или повеќето аеродинамични профили (12-100) 

 создаваат подигнување на возилото; 

 кадешто еден или повеќе од уредите 

(11-000) е лоциран на предниот дел од 

 системот (100) и е во контакт со 

влезниот простор, воздушниот проток кој 

 навлегува и се компресира, забрзува и 

управува во правец на надворешната 

 површина, 

 кадешто наведената влезна површина 

од едниот или повеќето уреди (11-000) е 

 поголема од наведената излезна 

површина така што брзината на воздушниот 

 проток е значително повисока на 

излезната површина отколку на влезната 

 површина;   

 и се карактеризира со тоа што 

наведената влезна површина од едниот или 

 повеќето уреди (11-000) може да се 

постави околу површината од предниот дел на 

 возилото (400). 

има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  B 01J 23/30, B 01J 23/652, B 01J 27/188, B 

01J 35/10, B 01J 37/02, B 01J 37/00, C 07C 

29/60, C 07C 31/10  

(11)  12483   (13) Т1 

(21)  2022/414   (22) 04/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  501732018  28/02/2018  AT 

(96)  28/02/2019 EP19710577.8 

(97)  03/08/2022 EP3759065 

(73)  OMV Downstream GmbH Trabrennstraße 

6-8 1020 Wien, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)   SCHÖFFL, Paul 

(54)  МЕТОД ЗА КАТАЛИТИЧКА КОНВЕРЗИЈА 

НА ГЛИЦЕРОЛ ВО ПРОПАНОЛ 

(57)  1  Метод за каталитичка конверзија на 

смеса на супстанција која содржи глицерол во  

пропаноли во реактор со фиксно лежиште (2), 

супстрати на катализаторот кои  

содржат неоргански материјали и/или метални 

оксиди, кои се карактеризираат со  

тоа што супстратите имаат дијаметар на 

површински пори помеѓу 10 и 25 ангстроми,  

по можност помеѓу 12 и 20 ангстроми, 

попожелно е 15 ангстроми, а катализаторот  

содржи силикотунгстична киселина или 

фосфотангстична киселина. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 26B 1/00, F 26B 3/06, F 26B 17/10  

(11)  12487   (13) Т1 

(21)  2022/415   (22) 04/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  2019115843  15/10/2019  PT 

(96)  19/02/2020 EP20158135.2 

(97)  11/05/2022 EP3798559 

(73)  Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para 

a Industria de Plasticos, Lda Zona Industrial da 

Barosa, Lote 8 Carreira d'Agua P-2400-016 

Leiria, PT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FONSECA LAGOA, Fernando 

(54)  ОПРЕМА ЗА КРШЕЊЕ И СУШЕЊЕ 

ОТПАД ОД ПЛАСТИЧЕН ФИЛМ ЗА 

РЕЦИКЛИРАЊЕ 

(57)  1  Опрема за кршење и сушење на отпадот 

од пластичен филм за рециклирање што 

содржи:  

- инка за внес (1), 

- прекинувач (2) кој се состои од ротирачко 

сечило (2.1), 

- инка за празнење (3), 

- дозирачки фидер (4) кој содржи гасенеста 

завртка (4.1) и 

- вентилатор (5) кој се состои од влезна порта 

на вентилаторот (5.1), решетки за вентилација 

(5.2), излезна порта на вентилаторот (5.3), 

турбина (5.4), перки на вентилаторот (5.5), 

пренос (5.6) и мотор на вентилаторот (5.7), 

при што опремата е конфигурирана така што во 

фаза на распаѓање, пластичниот филм влегува 

во инката за внес (1) и така што откако 

пластиката правилно ќе се распадне со 

ротирачкото сечило (2.1), фазата на 
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одвојување и напојување започнува со паѓање 

на пластиката поради гравитацијата во инка за 

празнење (3) каде што дозирачкиот фидер (4) 

дополнително го одвојува и така што третата 

фаза, за време на која се врши сушењето и 

транспортот, се врши во вентилаторот (5) каде 

што материјалот воден од дозирачкиот фидер 

(4) влегува во вентилаторот (5) преку влезната 

порта на вентилаторот (5.1) со помош на 

протокот на воздух предизвикан од движењето 

на турбината (5.4), која е ставена во функција 

од моторот на вентилаторот (5.7) кој го 

пренесува движењето до менувачот (5.6), кој 

пак се пренесува до турбината (5.4) и се 

спроведува до перките на вентилаторот (5.5) 

кои го промовираат неговото конечно 

одвојување, испраќајќи го до излезната порта 

на вентилаторот (5.3). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00 

(11)  12488   (13) Т1 

(21)  2022/416   (22) 04/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20170382778  16/11/2017  EP; 20180382034  

23/01/2018  EP and 20180382546  20/07/2018  

EP 

(96)  09/11/2018 EP18808599.7 

(97)  20/07/2022 EP3710446 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  COATES, David Andrew; MONTERO, Carlos; 

PATEL, Bharvin Kumar Rameschandra; REMICK, 

David Michael and YADAV, Vipin 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА CDK 
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(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00 

(11)  12486   (13) Т1 

(21)  2022/418   (22) 05/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201662406275P  10/10/2016  US; 

201762447849P  18/01/2017  US; 

201762491180P  27/04/2017  US; 

201762531690P  12/07/2017  US and 

201762566030P  29/09/2017  US 

(96)  10/10/2017 EP17787844.4 

(97)  20/07/2022 EP3523302 

(73)  Array Biopharma, Inc. 3200 Walnut Street 

Boulder, CO 8030US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо Рацин 

бр.14/1/1000 Скопје 

(72)  COOK, Adam; JIANG, Yutong; HAAS, Julia; 

KOLAKOWSKI, Gabrielle R.; BLAKE, James F.; 

MORENO, David A.; REN, Li; ANDREWS, Steven 

W.; ARONOW, Sean; BRANDHUBER, Barbara J.; 

MCFADDIN, Elizabeth A.; MCKENNEY, Megan L.; 

METCALF, Andrew T.; TANG, Tony P.; COLLIER, 

James; MCKNULTY, Oren T.; RAMANN, Ginelle 

A. and WALLS, Shane M. 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛО[1,5-

A]ПИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО RET 

КИНАЗА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата I:  

и негови фармацевтски прифатливи соли, 

кадешто:  

 

XX2, X3 и X4 се независно CH, CCH3, CF или N, 

кадешто нула, еден или два од XX2, X3 и X4 е 

N;  

A е H, CN, Cl, метил, етил или циклопропил; 

B е:  

 

(a) водород, 

(b) C1-C6 алкил опционално супституиран со 1-

3 флуорос, 

(c) хидроксиC2-C6 алкил-кадешто алкил делот 

е опционално супституиран со C3-C6 

циклоалкилиден прстен,  

(d) дихидроксиC3-C6 алкил-кадешто алкил 

делот е опционално супституиран со C3-C6 

циклоалкилиден прстен,  

(e) (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил-опционално 
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супституиран со 1-3 флуорос, 

(f) (R1R2N)C1-C6 алкил-кадешто R1 и R2 се 

независно избрани од H, C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос), (C1-

C6 алкокси)C1-C6 алкил- и (C1-C6 

алкокси)C(=O)-; 

(g) хетAr1C1-C3 алкил-, кадешто хетAr1 е 5-6 

член хетероарил прстен којшто има 1-3 прстен 

хетероатоми независно избрани од N, O и S и е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

независно избрани C1-C6 алкил супституенти; 

(h) (C3-C6 циклоалкил)C1-C3 алкил-, 

(i) (хетCyca)C1-C3 алкил-, 

(j) хетCyca, 

(k) (R1R2N)C(=O)C1-C6 алкил- кадешто R1 и R2 

се независно избрани од H и C1-C6 алкил, 

(l) (R1R2N)C(=O)-, кадешто R1 и R2 се 

независно избрани од H и C1-C6 алкил, или 

(m) хетCycaC(=O)C1-C6 алкил-;  

 

хетCyca е 4-6 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-2 прстенести хетероатоми 

независно избрани од N и O и опционално 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од OH, C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос), 

хидроксиC1-C6 алкил, халоген, (C1-C6 

алкил)C(=O)-, C1-C6 алкокси, oxo, и (C1-C6 

алкокси)C(=O)-;  

Прстен D е  

 

(i) заситен моноцикличен 4-7 член 

хетероцикличен прстен којшто има еден 

прстенест хетероатом којшто е азот,  

 

секој Ra e независно C1-C6 алкил (опционално 

супституиран со 1-3 флуорос), хидрокси C1-C6 

алкил или (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил-; 

Rb e (a) хидрокси, 

(c) хетCycbCH2- кадешто хетCycb e 4-6 член 

хетероцикличен прстен којшто има 1-2 прстен 

хетероатоми независно избрани од N и O и 

кадешто хетCycb е опционално супституиран со 

C1-C6 алкил (опционално супституиран со 1-3 

флуорос),  

(e) RcRdN- или 

(f) RcRdNCH2-; 

Rc е водород или C1-C6 алкил; и 

Rd е водород или C1-C6 алкил (опционално 

супституиран со 1-3 флуорос); 

n е 0, или 1; 

m е 0 или 1; 

E е: 

(d) Ar1C1-C6 алкил- кадешто споменатиот 

алкил дел е опционално супституиран со 1-3 

флуорос, 

(e) хетAr2C1-C6 алкил-, 

(g) Ar1O-, 

(h) хетAr2O-, 

(l) Ar1C(=O)NRg- кадешто Rg е H или C1-C6 

алкил, или 

(m) хетAr2C(=O)NRg(CH2)p- кадешто p е 0 или 

1; 

Ar1 е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти независно избрани од 

групата составена од халоген, CN, C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос), C1-

C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 

флуорос), (C1-C6 алкокси)C1-C6 алкил- 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос), C3-

C6 циклоалкил, хидроксиC1-C6 алкил, (C1-C6 

алкил)SO2-, ReRfN- и (ReRfN)C1-C6 алкил- 

кадешто секој Re и Rf е независно H или C1-C6 

алкил; 

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто има 

1-3 прстен хетероатоми независно избрани од 

N, O и S, или 9-10 член бицикличен хетероарил 

којшто има 1-2 прстен азотни атоми, кадешто 

хетAr2 е опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од 

групата составена од халоген, CN, C1-C6 алкил 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос), C1-

C6 алкокси (опционално супституиран со 1-3 

флуорос), (C1-C6 алкокси)C1- C6 алкил- 

(опционално супституиран со 1-3 флуорос) и 
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хидроксиC1-C6 алкокси. има уште 15 патентни барања 

 

(51)  B 29C 63/02, B 29C 63/00  

(11)  12491   (13) Т1 

(21)  2022/419   (22) 08/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201900012204  17/07/2019  IT 

(96)  16/07/2020 EP20186288.5 

(97)  18/05/2022 EP3766665 

(73)  Accessory Line Srl Via Obbia Bassa, 1/B 

35010 Trebaseleghe (PD) , IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Avoledo, Enrico and  De Ros, Simone 

(54)  УРЕД ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА ЗАШТИТНА 

ФОЛИЈА НА ЕКРАН НА ЕЛЕКТРОНСКИ 

АПАРАТ 

(57)  1  Уред за аплицирање на заштитна 

фолија (P) на екранот (S) на електронски 

апарат (A), каде што заштитната фолија (P) има 

горна површина (P') и долна површина (P") 

најмалку делумно покриена со леплив слој (J) 

наменет за да се аплицира на екранот (S) на 

апаратот (А), наведениот уред содржи: 

- потпорна основа (2) обезбедена со најмалку 

едно куќиште (3) за позиционирање на 

електронскиот апарат (А); 

- најмалку еден рабен дел (6) формиран во 

наведената потпорна основа (2) и распореден 

на периферно на наведеното најмалку едно 

куќиште (3); 

- флексибилен ламинарен елемент (7) со долна 

површина (9) обезбедена со прв дел (12) 

најмалку делумно покриен со леплив слој (13) и 

со втор дел (15) поставен покрај наведениот 

прв дел (12), наведениот прв дел (12) е 

наменет да биде надреден на горната 

површина (P') на фолијата (P) на таков начин 

што ќе создаде склоп на единицата (14) со 

другиот; 

- средства (16) за селективно спојување на 

наведениот склоп на единицата (14) со наведен 

најмалку еден рабен дел (6), наведените 

средства за спојување (16) се соодветни за да 

дозволат заштитната фолија (P) селективно да 

се ротира околу однапред одредена осовина на 

шарка (X); 

 

каде што наведените средства за спојување 

(16) се дизајнирани да произведат селективно и 

отстранливо спојување на вториот дел (15) од 

долната површина (9) од наведениот 

флексибилен ламинарен елемент (7) со 

наведениот најмалку еден рабен дел (6) од 

наведената потпорна основа (2); 

се карактеризира со тоа што наведените 

средства за спојување (16) содржат најмалку 

еден магнетен елемент (17) поврзан со 

наведениот втор дел (15) од долната површина 

(9) на наведениот флексибилен ламинарен 

елемент (7) и/или со наведениот најмалку еден 

рабен дел (6) од наведената основа (Р). 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/00, A 61K 9/127, A 61K 9/00, A 

61K 48/00  

(11)  12490   (13) Т1 

(21)  2022/420   (22) 08/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20100378831 P  31/08/2010  US 

(96)  31/08/2011 EP11755497.2 

(97)  20/07/2022 EP2611467 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals SA 

Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GEALL, Andrew and VERMA, Ayush 

(54)  МАЛИ ЛИПОЗОМИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 

НА РНК КОЈАШТО КОДИРА ИМУНОГЕН 

(57)  1  Липозом во којшто е енкапсулирана РНК 

којашто кодира имуноген од интерес, кадешто 

липозомот содржи липид со катјонска главна 

група, липид со цвитерјонска главна група и 

има дијаметар во опсег од 60-180nm, кадешто 

имуногенот е спајк гликопротеин. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 29/00 

(11)  12493   (13) Т1 

(21)  2022/422   (22) 09/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20160009607  01/06/2016  GB and 

201662344059P  01/06/2016  US 

(96)  01/06/2017 EP17728614.3 

(97)  13/07/2022 EP3464265 

(73)  Kalvista Pharmaceuticals Limited 

Porton Science Park Bybrook Road Porton 

Down Wiltshire SP4 0BF, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо Рацин 

бр.14/1/1000 Скопје 

(72)  EDWARDS, Hannah Joy; BEATON, Haydn; 

CROWE, David Malcolm and GRIFFITHS-

HAYNES, Nicholas James 

(54)  ПОЛИМОРФИ НА N-[(3-ФЛУОРО-4-

МЕТОКСИПИРИДИН-2-ИЛ)МЕТИЛ]-3-

(МЕТОКСИМЕТИЛ)-1-({4-[2-ОКСОПИРИДИН-1 

ИЛ)МЕТИЛ]ФЕНИЛ}МЕТИЛ)ПИРАЗОЛ-4-

КАРБОКСАМИД КАКО КАЛИКРЕИН 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Цврста форма на N-[(3-флуоро-4-

метоксипиридин-2-ил)метил]-3-(метоксиметил)-

1-({4-[(2-оксопиридин-1-

ил)метил]фенил}метил)пиразол-4-карбоксамид, 

којшто (i) ги покажува барем следните 

карактеристични највисоки врвови со 

прашкаста дифракција со X-зраци (Cu Kα 

радијација, изразена во степени 2θ) на 

приближно 11.2, 12.5, 13.2, 14.5 и 16.3, кадешто 

терминот "приближно" значи дека е несигурно 

во мерењето на степените 2θ со ± 0.3 (изразено 

во степени 2θ), или (ii) покажува ендотермен 

пик на неговиот DSC термограф на 151± 3°C, 

кадешто цврстата форма е Форма 1.  

има уште 25 патентни барања 



 

 

31 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 9/22, A 61K 9/16  

(11)  12501   (13) Т1 

(21)  2022/423   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  3223MU2015  24/08/2015  IN 

(96)  23/08/2016 EP16838697.7 

(97)  01/06/2022 EP3340968 

(73)  Rusan Pharma Limited 58-D, Government 

Industrial Estate Charkop, Kandivali (West), 

Mumbai 400067, IN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SAXENA, Navin and SAXENA, Kunal 

(54)  ИМПЛАНТИБИЛНИ НАЛТРЕКСОН 

ТАБЛЕТИ 

(57)  1  Состав од налтрексон имплантибилна 

таблета што содржи налтрексон во количина од 

500 до 2000 mg, назначено со тоа, што составот 

е лишен од магнезиумови соли и 

кортикостероиди; 

каде што, составот содржи налтрексон вметнат 

во биоразградливи полимери/полиестери 

заедно со кополимер и лубрикант за да се 

обезбеди контролирана количина на 

налтрексонот за период од 3 месеци или 

повеќе; и 

каде што кополимерот е базиран на метакрилна 

киселина или метакрилна/акрилна. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/54, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61P 

1/18  

(11)  12503   (13) Т1 

(21)  2022/424   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  1870330  23/03/2018  FR 

(96)  14/03/2019 EP19717528.4 

(97)  11/05/2022 EP3768244 

(73)  Eneapharm 516 Rue Pierre et Marie Curie, 

Prologue Biotech, 31670 Labège, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  IOUALALEN, Karim and RAYNAL, Rose-

anne 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ДИГЕСТИВЕН ЕНЗИМ ВО ЦРЕВАТА, МЕТОДА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГАЛЕНСКИ ПРЕПАРАТ 

(57)  1  Формулација од барем еден дигестивен 

ензим, формулацијата содржи тврди липидни 

честички, 

тврдите липидни честички се: 

- помеѓу 50 µm и 1200 µm во големина, 

- строго хидрофобни, 

- ослободени од вода, од органски растворувач, 

од сурфактанс соединение и од полимер, 

и содржат: 

- барем еден дигестивен ензим, 

- строго хидрофобна, не-хигроскопна восочна 

матрица, 
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во кои наведениот барем еден дигестивен 

ензим: 

- има хомогена дистрибуција во секоја тврда 

липидна честичка од формулацијата, 

- се дистрибуира без градиент на дистрибуција 

кон внатрешноста на восочната матрица, и 

- претставува помеѓу 0.1% и 90% од масата на 

формулацијата, 

формулацијата има точка на топење од помеѓу 

20°C и 65°C. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/06, C 07F 9/6512, A 61K 31/506, 

A 61K 31/496, A 61P 35/02, A 61P 35/00  

(11)  12494   (13) Т1 

(21)  2022/425   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201662417670 P  04/11/2016  US 

(96)  03/11/2017 EP17866600.4 

(97)  13/07/2022 EP3535275 

(73)  Acetylon Pharmaceuticals, Inc. 70 Fargo 

Street, Suite 205 Boston, MA 02210-2138, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MOORE, Nathan and MIN, Chengyin 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ 

СОДРЖАТ ИНХИБИТОР НА ХИСТОН 

ДЕАЦЕТИЛАЗА И BCL-2 ИНХИБИТОР И 

МЕТОДИ НА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтска комбинација која содржи:  

(а) инхибитор на хистон деацетилаза 6 (HDAC6) 

со формула I: 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

при што, 

прстенот B е арил или хетероарил; 

R1 е арил или хетероарил, од кои секој може да 

биде опционално супституиран со OH, хало или 

C1-6-алкил; и 

R е H или C1-6-алкил; и  

(б) BCL-2 инхибитор, каде што BCL-2 

инхибиторот е 2-((1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-

ил)окси)-4-(4-((4'-хлоро-5,5-диметил-3,4,5,6-

тетрахидро-[1,1'-бифенил]-2-

ил)метил)пиперазин-1-ил)-N-((3-нитро-4-

(((тетрахидро-2H-пиран-4-

ил)метил)амино)фенил)сулфонил)бензамид 

(венетоклакс) или негови фармацевтски 

прифатливи соли. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/54, C 07K 19/00, C 07K 14/47, C 

12N 15/00, C 12N 5/10, C 12N 15/09, A 61K 

35/76, A 61K 35/26, A 61P 35/00  

(11)  12497   (13) Т1 

(21)  2022/426   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  2014208200  09/10/2014  JP 

(96)  06/10/2015 EP19196196.0 

(97)  13/07/2022 EP3597742 

(73)  Yamaguchi University 1677-Yoshida 

Yamaguchi-shi Yamaguchi 753-8511, JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  TAMADA, Koji; SAKODA, Yukimi and 

ADACHI, Keishi 

(54)  ВЕКТОР ЗА ЕКСПРЕСИЈА НА CAR 

(ХИМЕРИЧЕН АНТИГЕН РЕЦЕПТОР) И Т 

КЛЕТКИ СО ЕКСПРЕСИЈА НА CAR 

(ХИМЕРИЧЕН АНТИГЕН РЕЦЕПТОР) 

(57)  1  Метод за подготовка на Т-клетка која 

има експресија на химеричен антигенски 

рецептор (CAR), интерлеукин-7 и CCL19, кој 

опфаќа внесување на нуклеинска киселина која 

кодира CAR и нуклеинска киселина која кодира 

фактор за подобрување на имунолошкиот 

функција на Т-клетките користејќи еден или 

повеќе вектори во Т клетка, во која 

нуклеинската киселина која го кодира факторот 

за подобрување на имунолошкиот функција на 

Т-клетките содржи нуклеинска киселина која 

кодира интерлеукин-7 и нуклеинска киселина 

која кодира CCL19.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 01N 37/02, A 01N 37/06, A 61K 31/23, A 

61K 45/06, A 61K 9/00, A 61K 47/00, A 61P 3/08, 

A 61P 3/10  

(11)  12498   (13) Т1 

(21)  2022/427   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201662325381P  20/04/2016  US 

(96)  19/04/2017 EP17786579.7 

(97)  25/05/2022 EP3445354 

(73)  New Frontier Labs, LLC 900 NE Loop 410, 

Suite D-119 San Antonio, TX 78209-1403, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STREEPER, Robert T. and IZBICKA, Elzbieta 

(54)  ЕСТЕРИ НА АЗЕЛАИЧНА КИСЕЛИНА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА ОД 

ИНСУЛИН 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

диетил азелат за употреба во постапка за 

лекување на резистенција од инсулин во доза 

во опсег од 0.5 mg/kg/ден до 2.5 mg/kg/ден. 

има уште 12 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

 

(51)  A 61K 38/17, A 61P 27/02  

(11)  12499   (13) Т1 

(21)  2022/428   (22) 11/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  201762593033P  30/11/2017  US; 

201862644425P  17/03/2018  US and 

201862748782P  22/10/2018  US 

(96)  29/11/2018 EP18825837.0 

(97)  10/08/2022 EP3716992 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

1059US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо Рацин 

бр.14/1/1000 Скопје 

(72)  VITTI, Robert L.; BERLINER, Alyson J. and 

CHU, Karen 

(54)  УПОТРЕБА НА VEGF АНТАГОНИСТ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА АНГИОГЕНИЧНИ ОЧНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  VEGF антагонист за употреба во 

постапка за лекување или заштитување на 

дијабетска ретинопатија кај пациент при негова 

потреба од таков третман или заштита, 

кадешто споменатиот пациент не страда од 

централно вклучен дијабетски макуларен едем, 

споменатата постапка содржи администрирање 

на, во окото на пациентот,  

5 месечни дози проследено со една или повеќе 

секундарни дози секои 8 недели од околу 2 mg 

од VEGF антагонист којшто е VEGF рецептор-

базирана химерична молекула којашто содржи 

(1) имуноглобулин-сличен (Ig) домен 2 на 

VEGFR1 и 

(2) Ig домен 3 на VEGFR2, и (3) 

мултимеризирачка компонента. 

има уште 7 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

 

(51)  A 61K 31/606, A 61K 9/20, A 61K 9/16  

(11)  12500   (13) Т1 

(21)  2022/429   (22) 10/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  2016UA02293  05/04/2016  IT 

(96)  04/04/2017 EP17726142.7 

(97)  01/06/2022 EP3439637 

(73)  SOFAR S.p.A. Via Firenze, 40 20060 

Trezzano Rosa (MI), IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)   LABRUZZO, Carla 

(54)  ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ЦВРСТИ 

ФОРМУЛАЦИИ НА МЕСАЛАЗИН 

(57)  1  1. Процес за подготовка на 

фармацевтска формулација во цврста форма 

која се состои од 70 до 95%, по можност од 80 

до 90% од месалазин и/или неговите соли, 

процесот се состои од чекорите: 

 

(a) подготовка на прашкаста основа од 

месалазин и/или негови соли и по потреба и 

најмалку еден фармаколошки прифатлив 

ексципиент; 

(б) додавање на прашокот од чекорот (а) воден 

раствор кој содржи 10 до 20% сврзувачки агенс 

за да се добие гранулат од смесата назначено 

со тоа што содржината на влага варира од 20 

до 40%;  

(в) сушење на гранулатот добиен со чекорот (б) 

до постигнување на содржина на влага пониска 

или иста со 3.0%, по можност пониска или 

еднаква на 2.5%; 

(г) мешање на гранулатот сушен според 

чекорот (в) со најмалку еден дезинтегрирачки 

агенс; 

(д) додавање на вода во гранулатот добиен со 

чекорот (г) до постигнување на содржина на 

влага во опсег од 3.0 до 3.5%; и 

(ѓ) компактирање на гранулатот, по можност 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

после додавањето на најмалку еден агенс за 

подмачкување. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/133, A 61K 31/403, A 61K 31/424, 

A 61K 31/43, A 61K 31/454, A 61K 45/06, A 61K 

31/496, A 61P 31/06, A 61P 31/08  

(11)  12502   (13) Т1 

(21)  2022/430   (22) 12/08/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  20170382255  08/05/2017  EP 

(96)  04/05/2018 EP18721053.9 

(97)  27/07/2022 EP3621609 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BARROS AGUIRRE, David; BATES, Robert 

H.; GONZALEZ DEL RIO, Ruben; MENDOZA 

LOSANA, Alfonso and RAMÓN GARCÍA, Santiago 

(54)  САНФЕТРИНЕМ ИЛИ НЕГОВА СОЛ ИЛИ 

ЕСТЕР ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА 

МИКОБАКТЕРИСКА 

ИНФЕКЦИЈА 

(57)  1  Соединението  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

естер пролек, кадешто пролекот е формиран на 

слободната карбоксилна киселинска половина, 

за употреба во лекувањето на болест 

предизвикана од микобактериска инфекција. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 04B 28/02, B 28B 15/00  

(11)  12475   (13) Т1 

(21)  2022/478   (22) 16/09/2022 

(45) 30/11/2022 

(30)  406318  11/07/2018  BG 

(96)  09/07/2019 EP19020423.0 

(97)  08/06/2022 EP3593970 

(73)  ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA 

GEORGIEVA  

1527 Sofija, BG 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(74)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA 

GEORGIEVA 

(54)  ПРОИЗВОТСТВЕНА ЛИНИЈА ЗА 

ПЛОЧИЊА ЗА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ 

ПОДОВИ 

(57)  1  Производствената линија за стаклени 

плочи за внатрешен надворешен под, опфаќа 

приемен бункер (1) поврзан на мелницата со 

чекан (2), која со помош на транспортери е 

двонасочно поврзана со првата валана 

мелница со сито (3), која пак преку транспортер 

е поврзан со бункер со стаклен диспензер за 

песок (5) кој преку транспортер е поврзан со хо-

маганизаторот (9) на кој со транспортери со 

пумпа се точи вода (6), бункер со дозер за 

цемент (7) и бункер со хидроизолационен 

додаток (8) се поврзани; хомогенизаторот (9) е 

поврзан со транспортери на најмалку три сита 

(10), поврзани со сушара (11), што се 

карактеризира со тоа што првата валјак 

мелница со сито (3) кој низ транспортер е 

поврзан со втората валјак мелница со сито (4 ) 

кој пак е поврзан со транспортер со бункер со 

стаклен диспензер за прашина (12) кој е 

поврзан со транспортер со втор хомогенизатор 

(17) на кој втора пумпа за додавање вода (13), 

бункер со гипс дозeр (14), втор бункер со 

диспензерот за цемент (15), вториот бункер со 

диспензерот за хидроизолациски адитиви (16) 

се поврзани; вториот хомогенизатор (17) е 

поврзан со транспортери со најмалку три други 

сита (18) поврзани со второта сушара (19).  

има уште 0 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  9/2022 - 31/10/2022  
 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 
 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61K31/606 8A61K9/16 12500 T1 

8A61P27/02 8A61K38/17 12499 T1 

8A61P31/08 8A61K31/403 12502 T1 

8C07K5/062 8C07D519/00 12479 T1 

8F27B7/38 8F27B7/36 12480 T1 

8B60K16/00 8B60K16/00 12481 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 12484 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12484 T1 

8A61K9/127 8A61K48/00 12490 T1 

8A61K9/16 8A61K9/22 12501 T1 

8C07K14/54 8C12N15/00 12497 T1 

8H04N19/44 8H04N19/44 12474 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 12500 T1 

8A61P29/00 8A61K39/00 12492 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 12492 T1 

8A61K31/43 8A61K31/403 12502 T1 

8A61K31/454 8A61K31/403 12502 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 12477 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 12479 T1 

8C04B7/44 8F27B7/36 12480 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 12484 T1 

8A61P13/00 8C07D471/04 12484 T1 

8H01M8/16 8H01M8/16 12485 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12486 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12488 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/10 12493 T1 

8A61K31/23 8A61K31/20 12476 T1 

8C07K14/00 8A61K39/00 12492 T1 

8A01N37/02 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K9/14 8A61K9/00 12472 T1 

8A61K31/501 8C07D401/14 12478 T1 

8C07D213/04 8C07D401/14 12478 T1 

8A61K38/00 8C12N9/12 12482 T1 

8C12N9/12 8C12N9/12 12482 T1 

8B01J23/30 8C07C29/60 12483 T1 

8C07D491/107 8C07D471/04 12484 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 12486 T1 

8C12N9/12 8C07K16/28 12489 T1 

8A61K9/00 8A61K48/00 12490 T1 

8B29C63/00 8B29C63/02 12491 T1 

8A61K31/201 8A61K31/20 12476 T1 

8A61P15/06 8A61K31/20 12476 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12492 T1 

8A61P19/02 8A61K39/00 12492 T1 

8A61P3/10 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 12499 T1 

8A61K31/424 8A61K31/403 12502 T1 

8C07D451/02 8C07D401/14 12478 T1 

8C07D498/08 8C07D401/14 12478 T1 

8C04B7/36 8F27B7/36 12480 T1 

8F27B7/36 8F27B7/36 12480 T1 

8B60K25/00 8B60K16/00 12481 T1 

8B60L8/00 8B60K16/00 12481 T1 

8B01J37/00 8C07C29/60 12483 T1 

8F26B1/00 8F26B1/00 12487 T1 
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8F26B3/06 8F26B1/00 12487 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12489 T1 

8A61K39/00 8A61K48/00 12490 T1 

8A61P35/00 8A61K31/506 12494 T1 

8A61P35/02 8A61K31/506 12494 T1 

8C07F9/6512 8A61K31/506 12494 T1 

8B28B15/00 8B28B15/00 12475 T1 

8A61K9/22 8A61K9/22 12501 T1 

8A61K35/76 8C12N15/00 12497 T1 

8C07K14/47 8C12N15/00 12497 T1 

8C12N15/09 8C12N15/00 12497 T1 

8H04N19/70 8H04N19/44 12474 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 12500 T1 

8A61P37/06 8A61K39/00 12492 T1 

8A01N37/06 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K45/06 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K31/133 8A61K31/403 12502 T1 

8A61K31/403 8A61K31/403 12502 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 12478 T1 

8C07D487/08 8C07D401/14 12478 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 12479 T1 

8B01J35/10 8C07C29/60 12483 T1 

8B01J37/02 8C07C29/60 12483 T1 

8C07C29/60 8C07C29/60 12483 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12486 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 12488 T1 

8C07K14/705 8C07K16/28 12489 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 12490 T1 

8B29C63/02 8B29C63/02 12491 T1 

8A61K31/485 8A61K9/22 12501 T1 

8A61K38/54 8A61K9/14 12503 T1 

8A61K9/16 8A61K9/14 12503 T1 

8A61P35/00 8C12N15/00 12497 T1 

8A61P29/02 8A61K39/00 12492 T1 

8A61K47/00 8A61K31/23 12498 T1 

8A61P3/08 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K31/496 8A61K31/403 12502 T1 

8A61P31/06 8A61K31/403 12502 T1 

8A61K31/496 8A61K9/00 12472 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 12477 T1 

8A61P35/02 8C07K14/47 12477 T1 

8C07C31/10 8C07C29/60 12483 T1 

8A61P29/00 8C07D401/10 12493 T1 

8A61K31/496 8A61K31/506 12494 T1 

8C07D405/06 8A61K31/506 12494 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 12503 T1 

8A61K35/26 8C12N15/00 12497 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 12492 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12472 T1 

8A61K31/45 8C07D401/14 12478 T1 

8F26B17/10 8F26B1/00 12487 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 12488 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12489 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 12493 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 12494 T1 

8A61K31/20 8A61K31/20 12476 T1 

8A61K31/202 8A61K31/20 12476 T1 

8A61P1/18 8A61K9/14 12503 T1 

8C12N15/00 8C12N15/00 12497 T1 

8C12N5/10 8C12N15/00 12497 T1 

8A61K31/23 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K9/00 8A61K31/23 12498 T1 

8A61K45/06 8A61K31/403 12502 T1 

8C07K14/82 8C07K14/47 12477 T1 

8B01J23/652 8C07C29/60 12483 T1 

8B01J27/188 8C07C29/60 12483 T1 

8C04B28/02 8B28B15/00 12475 T1 

8C07K19/00 8C12N15/00 12497 T1 
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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) 

ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA GEORGIEVA  B 28B 15/00 MK/P/2022/0478 T1 

ANDREEVSKA-DJAMBAZOVA, EVGENIJA GEORGIEVA  C 04B 28/02 MK/P/2022/0478 T1 

Accessory Line Srl B 29C 63/02 MK/P/2022/0419 T1 

Accessory Line Srl B 29C 63/00 MK/P/2022/0419 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/6512 MK/P/2022/0425 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2022/0425 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2022/0425 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0425 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2022/0425 T1 

Acetylon Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/06 MK/P/2022/0425 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/14 MK/P/2021/0623 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 31/496 MK/P/2021/0623 T1 

Alkermes Pharma Ireland Limited A 61K 9/00 MK/P/2021/0623 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/28 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. C 07K 14/00 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61P 37/06 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61P 29/02 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61P 29/00 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61P 19/02 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61K 39/00 MK/P/2022/0412 T1 

Amgen Inc. A 61K 39/395 MK/P/2022/0412 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2022/0418 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2022/0418 T1 

Array Biopharma, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2022/0418 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/4375 MK/P/2021/0636 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 13/00 MK/P/2021/0636 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 491/107 MK/P/2021/0636 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 471/04 MK/P/2021/0636 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/00 MK/P/2021/0636 T1 
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Cilag GmbH International A 61P 35/00 MK/P/2021/0639 T1 

Cilag GmbH International C 12N 9/12 MK/P/2021/0639 T1 

Cilag GmbH International C 07K 16/28 MK/P/2021/0639 T1 

Cilag GmbH International C 07K 14/705 MK/P/2021/0639 T1 

Dolby International AB H 04N 19/70 MK/P/2021/0624 T1 

Dolby International AB H 04N 19/44 MK/P/2021/0624 T1 

ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L. B 60K 16/00 MK/P/2022/0413 T1 

ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L. B 60K 25/00 MK/P/2022/0413 T1 

ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L. B 60L 8/00 MK/P/2022/0413 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/519 MK/P/2022/0416 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 35/00 MK/P/2022/0416 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 487/04 MK/P/2022/0416 T1 

Eneapharm A 61K 38/54 MK/P/2022/0424 T1 

Eneapharm A 61K 9/14 MK/P/2022/0424 T1 

Eneapharm A 61K 9/16 MK/P/2022/0424 T1 

Eneapharm A 61P 1/18 MK/P/2022/0424 T1 

GELADAKI, Varvara A 61K 31/201 MK/P/2022/0406 T1 

GELADAKI, Varvara A 61K 31/202 MK/P/2022/0406 T1 

GELADAKI, Varvara A 61K 31/23 MK/P/2022/0406 T1 

GELADAKI, Varvara A 61K 31/20 MK/P/2022/0406 T1 

GELADAKI, Varvara A 61P 15/06 MK/P/2022/0406 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 39/00 MK/P/2022/0420 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 48/00 MK/P/2022/0420 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 9/00 MK/P/2022/0420 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 9/127 MK/P/2022/0420 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 31/08 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 31/06 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 45/06 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/496 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/454 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/43 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/424 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/133 MK/P/2022/0430 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/403 MK/P/2022/0430 T1 

Hydra Biosciences, LLC A 61K 31/45 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC A 61K 31/501 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC C 07D 213/04 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC C 07D 498/08 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC C 07D 451/02 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC C 07D 487/08 MK/P/2022/0408 T1 

Hydra Biosciences, LLC C 07D 401/14 MK/P/2022/0408 T1 
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Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale C 12N 9/12 MK/P/2021/0635 T1 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale A 61K 38/00 MK/P/2021/0635 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/4439 MK/P/2022/0422 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited C 07D 401/10 MK/P/2022/0422 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61P 29/00 MK/P/2022/0422 T1 

Kunz, Philipp H 01M 8/16 MK/P/2022/0411 T1 

Medimmune Limited C 07D 519/00 MK/P/2022/0409 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0409 T1 

Medimmune Limited C 07K 5/062 MK/P/2022/0409 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs C 07K 14/47 MK/P/2022/0407 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs A 61P 35/02 MK/P/2022/0407 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs A 61K 39/00 MK/P/2022/0407 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center Office of Industrial Affairs C 07K 14/82 MK/P/2022/0407 T1 

New Frontier Labs, LLC A 01N 37/02 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 01N 37/06 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61K 31/23 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61P 3/10 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61K 47/00 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61K 9/00 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61P 3/08 MK/P/2022/0427 T1 

New Frontier Labs, LLC A 61K 45/06 MK/P/2022/0427 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 23/30 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 23/652 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 27/188 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 35/10 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 37/00 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH B 01J 37/02 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH C 07C 29/60 MK/P/2022/0414 T1 

OMV Downstream GmbH C 07C 31/10 MK/P/2022/0414 T1 

Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda F 26B 1/00 MK/P/2022/0415 T1 

Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda F 26B 17/10 MK/P/2022/0415 T1 

Plasmaq - Maquinas e Equipamentos Para a Industria de Plasticos, Lda F 26B 3/06 MK/P/2022/0415 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/17 MK/P/2022/0428 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 27/02 MK/P/2022/0428 T1 

Rusan Pharma Limited A 61K 9/22 MK/P/2022/0423 T1 

Rusan Pharma Limited A 61K 9/16 MK/P/2022/0423 T1 

Rusan Pharma Limited A 61K 31/485 MK/P/2022/0423 T1 

SOFAR S.p.A. A 61K 9/20 MK/P/2022/0429 T1 

SOFAR S.p.A. A 61K 31/606 MK/P/2022/0429 T1 

SOFAR S.p.A. A 61K 9/16 MK/P/2022/0429 T1 

Yamaguchi University A 61P 35/00 MK/P/2022/0426 T1 
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Yamaguchi University C 12N 15/09 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University C 12N 15/00 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University C 07K 19/00 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University C 12N 5/10 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University A 61K 35/26 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University A 61K 35/76 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University C 07K 14/47 MK/P/2022/0426 T1 

Yamaguchi University C 07K 14/54 MK/P/2022/0426 T1 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG F 27B 7/38 MK/P/2022/0410 T1 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG C 04B 7/36 MK/P/2022/0410 T1 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG C 04B 7/44 MK/P/2022/0410 T1 

thyssenkrupp Industrial Solutions AG F 27B 7/36 MK/P/2022/0410 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  2021/1076 (220) 21/10/2021 

(442) 30/11/2022 

(731) Осигурително брокерско друштво 

М БРОКЕР АД Скопјеул. Пајак бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

 

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(531) 27.05.11;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; посредување при 

осигурување: финансиски работи; 

брокерство; монетарни работи; работи 

поврзани со недвижен имот  

 

(210) TM  2022/134 (220) 11/02/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Кристина Арнаудова Петровски 

ул. Христо Смирненски бр. 32а-19, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ПРОЕКТ КУЌА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  емитување телевизиски програми, 

емитување радио програми  

кл. 41  забава; културни активности; 

организирање шоу програми, продукција 

на радио и телевизиски програми, 

телевизиска забава, продукција на шоу 

програми  

 

(210) TM  2022/309 (220) 29/03/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) TRPharm ila çSan. Tic. A.Ş. 

Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu, No: 

185, Kat: 14, 34394, Levent, Şisli, 

ISTANBUL, TR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Sunixil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/339 (220) 07/04/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери  ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

KONG STRONG WILD POWER 

URBAN CLASSIC ENERGY 

DRINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци; енергетски 

пијалоци кои содржат кофеин.  

 

(210) TM  2022/389 (220) 20/04/2022 
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(442) 30/11/2022 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 15125 

Marousl, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно виолетова, црвена, бела, сива  

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  Лубриканти за општа намена, 

воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро-карбонски соединенија, хидро- 

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

кл. 35  Малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со: лубриканти за општа 

намена, воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вкпучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро- карбонски соединенија, хидро-

карбонски горива, индустриски масла и 



 

 

49 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не- 

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

 

(210) TM  2022/390 (220) 20/04/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 

8A Cheimarras street, 15125 Marousl, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20 1000 ,Скопје 

(540)  

 
(591) темно виолетова, црвена, бела, сива 

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  Лубриканти за општа намена, 

воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро-карбонски соединенија, хидро- 

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

кл. 35  Малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со: лубриканти за општа 

намена, воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 
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осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вкпучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро- карбонски соединенија, хидро-

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не- 

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

 

(210) TM  2022/391 (220) 20/04/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 

Marousi, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, светло сива, бела 

(531) 25.05.02;26.04.22;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  Лубриканти за општа намена, 

воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро-карбонски соединенија, хидро- 

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

кл. 35  Малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со: лубриканти за општа 

намена, воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 
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извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро- карбонски соединенија, хидро-

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј  

 

(210) TM  2022/392 (220) 20/04/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 

Marousi, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, светло сива, бела 

(531) 24.17.05;26.04.22;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  Лубриканти за општа намена, 

воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро-карбонски соединенија, хидро- 

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не-

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 
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петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

кл. 35  Малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со: лубриканти за општа 

намена, воздухопловни горива, биодизел, 

биодизел гориво, гориво од биомаса, 

запаливи горива, запаливи агломератни 

горива, запаливи материјали, запаливи 

производи, запаливи супстанции за 

користење во направи за загревање, 

помагала за согорување (продукти од 

петролеј), продукти од сурова нафта 

извлечени со нејзино рафинирање, сурова 

нафта, нафта за внатрешно согорување, 

моторни масла, екстра девствени моторни 

масла, фосилни горива, адитиви за гориво 

за превенција од таложење на пепел во 

направи за согорување на фосилни 

горива, авионски горива, поморски горива, 

горива за користење при печење, горива 

од сурова нафта, мешавини од горива, 

горива снабдени со воздух (мешавини -), 

нафта за домаќинство, горива за 

осветлување, бензини од сурова нафта, 

горива извлечени од петролеј, горива за 

користење во скари, течни горива, горива 

(вклучувајќи моторни горива), нафта за 

домаќинство, нафта за домаќинство за 

греење на домови, дизел гориво (нафтено 

гориво) за индустриско загревање, 

бензински горива, високо-октански бензин, 

хидро- карбонски соединенија, хидро-

карбонски горива, индустриски масла и 

масти, лубриканти, индустриски парафин, 

лесни масла, поморски лубриканти, 

фосилни горива, фосилни моторни горива, 

моторни горива, адитиви за горива (не- 

хемиски), моторни масла, бензин, 

петролеј, секундарни производи од 

петролеј, суров и рафиниран петролеј.  

 

(210) TM  2022/393 (220) 20/04/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME, also trading as 

"EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 

Marousi, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул. Oрце Николов 68/4 реон 201000 Скопје 

 

(540)  

 
(591) сина, црвена, бела 

(531) 07.11.10;26.04.16;26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички; кодирани 

кредитни картички; кодирани пластични 

картички; магнетни дебитни картички; 

магнетни картички; електронски картички 

за попуст; смарт картички за лојалност; 

кодирани картички за лојалност; кодирани 

(магнетни) картички; кодирани картички; 

магнетни кодирани картички.  

кл. 16  кредитни картички без магнетно 

кодирање; дебитни картички без магнетно 

кодирање; отпечатени картички.  

кл. 35  услуги на картички за лојалност; 

услуги на програми за лојалност, 

поттикнување и бонуси; организација, 

управување и надгледување на шеми за 

лојалност и шеми за поттикнување; 

промовирање на продажба преку 

потрошувачки програми за лојалност; 
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управување шеми за лојалност на 

потрошувачи, поттикнување на 

потрошувачи или шеми за промоција.  

кл. 36  услуги на кредитни картички; 

издавање кредитни и дебитни картички; 

обезбедување кредитни и дебитни 

картички; издавање вредносни купони во 

врска со потрошувачки шеми за лојалност; 

финансиски работи  

 

(210) TM  2022/465 (220) 13/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

DERMAVIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за дезинфекција на раце; 

хигиенски производи за жени  

кл. 44  услуги за нега на кожата; услуги за 

нега на косата; нега за хигиената и 

убавината кај луѓето; услуги за нега и 

убавина  

 

(210) TM  2022/466 (220) 13/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, 

AU 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

NEUTRIDERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за дезинфекција на раце, 

хигиенски производи за жени  

кл. 44  услуги за нега на кожата; услуги за 

нега на косата; нега за хигиената и 

убавината кај луѓето; услуги за нега и 

убавина  

 

(210) TM  2022/496 (220) 20/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Друштво за трговија, консалтинг и 

услуги Цоинприме ДООЕЛ Скопје 

Бул.Партизански Одреди бр.14А Скопје-

Центар, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, бела 

(531) 26.01.04;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за крипто валута  

кл. 36  финансиски услуги, услуги за 

меѓународно префрлање на пари, 

електронски услуги за префрлање на 

фондови(суми)  

 

(210) TM  2022/500 (220) 20/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Фидоски Јасмин ул.Христо 

Татарчев бр.47/2-39, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) плава, бела 
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(531) 26.01.06;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитници за заби  

кл. 10  прстени за олеснување на 

растењето заби, ортодонтски апарати, 

ортодонтски ластичиња, забарски апарати, 

забарски столови, огледала за забари, 

електрични забарски апарати, дупчалки за 

забарска употреба  

кл. 44  стоматологија, стоматолошка 

помош, стоматолошки услуги, забарство, 

медицински услуги, здравствени центри, 

медицинска помош, медицински клиники, 

изнајмување медицинска опрема, 

здравствени центри, болници, здравствена 

заштита, ортодонтски услуги, пресадување 

коса, телемедицински услуги, услуги за 

говорна терапија, Услуги за советување за 

здравјето, услуги на алтернативна 

медицина, подготвување рецепти во 

аптеки, физикална терапија, 

фармацевтски совети, услуги на банка за 

крв, услуги на банка за човечки ткива, 

хиропракса  

 

(210) TM  2022/505 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, жолта, црна, бела 

(531) 05.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/506 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена, црна, жолта 

(531) 06.07.25;25.07.25;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/507 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) кафена, крем, бела, златно-кафена 

(531) 06.07.25;25.07.25;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(210) TM  2022/508 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

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

(531) 05.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/510 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, златно, жолта, сива 

(531) 14.01.24;26.13.25;27.05.08;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/511 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

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

(531) 05.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/512 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) бела, кафена, црна 

(531) 25.01.19;26.11.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/513 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(740)   

 

(540)  

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

црна 

(531) 05.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/514 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) МОВИНО ДОО Орце Николов, 

бр.186/1-28, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 25.01.19;26.11.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги за продажба на мало и 

големо со вино  

 

(210) TM  2022/515 (220) 23/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Здружение за трчање, пливање, 

велосипедизам, дуатлон и триатлон 

091РАНКРУ Скопје ул.Франце Прешерн 

бр.231, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 27.05.17;27.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање, изработка на 

рекламни материјали, директно 

рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет  

кл. 41  натпревари (организирање 

спортски натпревари), спортска опрема, 

спортски кампови, спортски натпревари, 

изнајмување спортска опрема, физичко 

образование  

 

(210) TM  2022/519 (220) 25/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 А 

Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Burning Buffalo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

Интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини). 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/520 (220) 25/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 



 

 

58 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Burning Stars 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

Интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини). 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/521 (220) 25/05/2022 

(442) 30/11/2022 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Burning Aces 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

Интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини). 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 
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на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/522 (220) 25/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје 

Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 А 

Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Burning Ocean 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

Интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини). 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 
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слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(210) TM  2022/523 (220) 25/05/2022 

(442) 30/11/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје Ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А Скопје- КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Burning Hot 7 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

Интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини). 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 
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објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  
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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) 

4 MK/T/2022/0389 

4 MK/T/2022/0390 

4 MK/T/2022/0391 

4 MK/T/2022/0392 

5 MK/T/2022/0309 

5 MK/T/2022/0465 

5 MK/T/2022/0466 

9 MK/T/2022/0393 

9 MK/T/2022/0496 

9 MK/T/2022/0500 

9 MK/T/2022/0519 

9 MK/T/2022/0520 

9 MK/T/2022/0521 

9 MK/T/2022/0522 

9 MK/T/2022/0523 

10 MK/T/2022/0500 

16 MK/T/2022/0393 

25 MK/T/2022/0515 

28 MK/T/2022/0519 

28 MK/T/2022/0520 

28 MK/T/2022/0521 

28 MK/T/2022/0522 

28 MK/T/2022/0523 

32 MK/T/2022/0339 

33 MK/T/2022/0505 

33 MK/T/2022/0506 

33 MK/T/2022/0507 

33 MK/T/2022/0508 

33 MK/T/2022/0510 

33 MK/T/2022/0511 

33 MK/T/2022/0512 

33 MK/T/2022/0513 

33 MK/T/2022/0514 

35 MK/T/2021/1076 

35 MK/T/2022/0389 

35 MK/T/2022/0390 

35 MK/T/2022/0391 

35 MK/T/2022/0392 

35 MK/T/2022/0393 

35 MK/T/2022/0505 

35 MK/T/2022/0506 

35 MK/T/2022/0507 

35 MK/T/2022/0508 

35 MK/T/2022/0510 

35 MK/T/2022/0511 

35 MK/T/2022/0512 

35 MK/T/2022/0513 

35 MK/T/2022/0514 

35 MK/T/2022/0515 

36 MK/T/2021/1076 

36 MK/T/2022/0393 

36 MK/T/2022/0496 

38 MK/T/2022/0134 

41 MK/T/2022/0134 

41 MK/T/2022/0515 

41 MK/T/2022/0519 

41 MK/T/2022/0520 

41 MK/T/2022/0521 

41 MK/T/2022/0522 

41 MK/T/2022/0523 

44 MK/T/2022/0465 

44 MK/T/2022/0466 

44 MK/T/2022/0500 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE MK/T/2022/0389 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE MK/T/2022/0390 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE MK/T/2022/0391 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE MK/T/2022/0392 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" MK/T/2022/0393 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2022/0339 

TRPharm ila çSan. Tic. A.Ş. MK/T/2022/0309 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2022/0465 

UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD MK/T/2022/0466 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0519 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0520 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0521 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0522 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0523 

Друштво за трговија, консалтинг и услуги Цоинприме ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0496 

Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ 

Скопје MK/T/2022/0515 

Кристина Арнаудова Петровски MK/T/2022/0134 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0505 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0506 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0507 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0508 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0510 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0511 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0512 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0513 

МОВИНО ДОО MK/T/2022/0514 

Осигурително брокерско друштво М БРОКЕР АД Скопје MK/T/2021/1076 

Фидоски Јасмин MK/T/2022/0500 
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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)  31082  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2018/74 (220)  06/02/2018 

(181)  06/02/2028 

(450)  30/11/2022 

(732)  Радислав Анастасовски ул. 

Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, производи од тесто и 

слатки, брашно и производи од жито  

 

(111)  31081  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2018/78 (220)  06/02/2018 

(181)  06/02/2028 

(450)  30/11/2022 

(732)  Радислав Анастасовски ул. 

Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, производи од тесто и 

слатки, брашно и производи од жито  

 

(111)  31164  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2019/865 (220)  11/07/2019 

(181)  11/07/2029 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул. 

Првомајска бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, портокалова, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење   

 

(111)  31078  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2019/1184 (220)  28/10/2019 

(181)  28/10/2029 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА 

ДООЕЛ Скопје бул. Партизански одреди 

бр. 64 секција 4, локал 8, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи од природни 

липозони изолирани од лецитин од соја, 
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пчелини производи од матичен млеч, 

прополис, жен-шен, етерични масла, мед, 

глина, каолин  

кл. 30  производи со лиофилизиран 

матичен мед, прополис, полен, пчелин 

восок и други пчелини производи; 

антиоксиданси, минерали, екстракти од 

лековити билки; функционална храна- 

ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут, 

лека, оцет од дива јаболка со лековити 

билки  

 

(111)  31079  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2019/1185 (220)  28/10/2019 

(181)  28/10/2029 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА 

ДООЕЛ Скопје бул. Партизански одреди 

бр. 64 секција 4, локал 8, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сива, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи од природни 

липозони изолирани од лецитин од соја, 

пчелини производи од матичен млеч, 

прополис, жен-шен, етерични масла, мед, 

глина, каолин  

кл. 30  производи со лиофилизиран 

матичен мед, прополис, полен, пчелин 

восок и други пчелини производи; 

антиоксиданси, минерали, екстракти од 

лековити билки; функционална храна- 

ркулци од мешунки, соја, азуки, мунг, наут, 

лека, оцет од дива јаболка со лековити 

билки  

 

(111)  31092  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2020/301 (220)  10/04/2020 

(181)  10/04/2030 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЕкоВент Илинденска бр. 179, 

Тетово, MK 

(740)  Адеми Бесник Гоце Стојцевски 

бр.116, Тетово 

(540)  

 

(591)  темно сива, зелена, светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  цевки од метал за инсталација на 

вентилации и климатизации  

кл. 7  пумпа за инсталација за греење  

кл. 11  капаци за вентилација;филтри за 

климатизација;инсталации за 

климатизациифилтри за воздух;апарати за 

греење;инсталации за греење;инсталации 

за греење со топла вода;котли за 

греење;апарати за климатизација;апарати 

за греење на вода;уреди и апарати за 

вентилација  

кл. 37  монтирање и поправање апарати за 

греење   

 

(111)  31113  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2020/443 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  30/11/2022 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 
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(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000 Скопје, 

(540)  

 

(591)  светло зелена, зелена, темно 

зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња од хартија и/или 

целулоза  

кл. 5  пелени за една употреба од хартија 

и/или целулоза  

 

(111)  31075  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2020/724 (220)  13/08/2020 

(181)  13/08/2030 

(450)  30/11/2022 

(732)  Финансиско друштво ЕАЗУ 

ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Даме Груев 

бр. 1, локал 53, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; банкарски работи; 

работи поврзани со недвижности  

 

(111)  31076  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2020/782 (220)  31/08/2020 

(181)  31/08/2030 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица ул. Младинска бр. 277, 

Струмица, MK 

(540)  

HEALTHY REASON TO SMILE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизиско 

рекламирање; директно рекламирање 

преку пошта; бизнис испитување; бизнис 

информации; бизнис проценки; помош во 

водењето бизнис; маркетинг студии; 

маркетинг истражување; советување за 

бизнис работење и организација; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци  

кл. 45  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); естетска и 

реконструктивна стоматологија со 

имплантологија; медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; болници за 

закрепнување; изнајмување медицинска 

опрема; медицинска помош; терапевтски 

услуги; здравствени центри; услуги за 

советување за здравјето; пластична 

хирургија; ортодонтски услуги  

 

(111)  31094  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/323 (220)  29/03/2021 

(181)  29/03/2031 

(450)  30/11/2022 
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(732)  Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица ул. Младинска бр. 277, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); здравствена заштита; 

изнајмување медицинска опрема; 

медицинска помош; терапевтски услуги; 

здравствени центри; услуги за советување 

за здравјето; пластична хирургија; 

ортодонтски услуги  

 

(111)  31194  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2021/504 (220)  04/05/2021 

(181)  04/05/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје бул. Јане 

Сандански бр. 71А-2-63.2, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството шумарството  

 

(111)  31097  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/529 (220)  18/05/2021 

(181)  18/05/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Греен Мацхинес ДОО Велес ул. 

Раштански пат бр. 2, 1400 Велес, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 
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канцелариски работи, услуги на големо 

продажба и мало продажба на мобилни 

машини за чистење на улици и јавни 

површини  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  31116  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/544 (220)  21/05/2021 

(181)  21/05/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, 

Илинден, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Spirit One 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;услуги на увоз-извоз и трговија 

на големо и мало со: текстил и текстилни 

производи кои не се опфатени со другите 

класи;покривки за кревети и маси, облека, 

обувки и капи  

 

(111)  31106  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/564 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 

ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, златна, црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(111)  31090  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/568 (220)  27/05/2021 

(181)  27/05/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

FONTI DI CRODO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  освежителни безалкохолни 

пијалоци; безалкохолни препарати за 

правење на напитоци; води; сокови; 

газирани пијалоци со вкусови; 

безалкохолни пијалоци со вкус на овошје; 

лимонади; газирани сокови; овошни 

сокови (напитоци)  

 

(111)  31088  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/737 (220)  30/06/2021 

(181)  30/06/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 
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(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци, 

малопродажба (презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба), услуги при трговија на 

големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, 

какао и вештачко кафе;ориз;тапиока и 

саго;брашно и производи од жито; леб; 

колачи и слаткарски производи; сладолед, 

шеќер, мед, меласа;квасец, прашок за 

печење; сол;сенф;оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз;спојување, за 

доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно 

да ги видат и купат тие стоки од 

продавници, преку каталози, пошта или со 

помош на електонски медиуми, преку веб-

сајтови  

 

(111)  31183  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/875 (220)  17/08/2021 

(181)  17/08/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  FoundCenter Investment GmbH 

Schonhauser Allee 59B, 10437 Berlin, DE 

(740)  Адвокатско друштво Мојсовска и 

Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 

1000, Скопје 

(540)  

 

УНА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување и маркетинг, 

објавување на рекламни текстови, анализа 

на истражувањата на пазарот; креирање, 

пишување, уредување, објавување и 

дистрибуција на рекламен материјал, 

вклучително и текстови, визуелни 

материјали и содржини, подготовка на 

аудиовизуелни презентации за цели во 

огласување; продукција, пост продукција, 

уредување, објавување и дистрибуција на 

рекламни материјали.изнајмување и 

купување на одсечоци за огласување на 

сите средства и медиуми за комуникација; 

услуги за рекламни агенции, особено 

поврзано со: телекомуникации, услуги за 

кабелски телевизии, комуникација со 

мобилни телефони, , комуникација преку 

компјутерски терминали, комуникација 

преку мрежа од оптички влакна, 

комуникација преку компјутер, давање на 

информации од подрачјето на 

телекомуникациите, давање на услуги на 

телекомуникациски канали за купување, 

давање на комуникациски врски со 

глобални компјутерски мрежи, 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема, услуги за поврзување преку 

телекомуникациски системи, 

телеконференција, телеграф, телетекст, 

видеотекст, пренос на дигитални датотеки, 

пренос на честитки преку интернет, 

говорна пошта, телеграм, платформи и 

портали и посредување преку други 

медиуми, фиксна телефонија, 

овозможување пристап до широкопојасни 

телекомуникациски услуги, услуги во 

безжична комуникација, овозможување на 

пристап до телевизија преку интернет 

протокол, овозможување на пристап до 

интернет, електронска пошта и текстуални 
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пораки, пружање на помош на давателите 

на мрежни услуги, особено за наем, 

изнајмување и управување со времето 

наменето за пристап до мрежите, 

податоците и базите со податоци, давање 

на телекомуникациски услуги со 

управување со мрежи, овозможување 

електронски комуникации, услуги за 

усмерување и поврзување со 

телекомуникации  

кл. 38  услуги за кабелските телевизии, 

комуникација преку мобилни телефони, 

комуникација преку компјутерски 

терминали, комуникација преку мрежа од 

оптички влакна, комуникација преку 

компјутер, пренос преку факсимил, 

давање на информации од подрачјето на 

телекомуникациите, давање на услуги на 

телекомуникациски канали за купување, 

давање на комуникациски врски со 

глобални компјутерски мрежи, 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема, услуги за поврзување преку 

телекомуникациски системи, 

телеконференција, телеграф, телетекст, 

видеотекст, пренос на дигитални датотеки, 

пренос на честитки преку интернет, 

овозможување на пристап до интернет, 

електронска пошта и текстуални пораки, 

пружање на помош на давателите на 

мрежни услуги, особено за наем, 

изнајмување и управување со времето 

наменето за пристап до мрежите, 

податоците и базите со податоци, давање 

на телекомуникациски услуги со 

управување со мрежи, овозможување 

електронски комуникации, услуги за 

усмерување и поврзување со 

телекомуникации; консултантски и 

советодавни услуги во врска со 

наведените услуги кои се даваат по пат на 

телекомуникациски мрежи  

кл. 41  пружање на филмските и 

телевизиските програми кои не можат да 

се преземат преку посебна услуга на 

посебно барање (pay per view) и 

продукција на радиски и телевизиски 

програми; консултатнтски услуги во врска 

со продукција на филм и музика; 

подготовка и производство на телевизиска 

и радиска продукција; пружање на 

филмските и телевизиските програми кои 

не можат да се преземат преку посебна 

услуга на посебно барање со плаќање; 

давање на информации за филмови; 

пружање на средства и објекти за приказ 

на филмови, приредби и представи, 

музички и наставни програми; пружање на 

забавни услуги во облик на видео 

филмови  

кл. 42  научни, технолошки и 

консултантсти услуги на подрачјето на 

телекомуникациите, пружање на техничка 

поддршка (советување) на подрачјето на 

телекомуникациите; советодавни услуги во 

врска со телекомуникациската технологија  

кл. 45  услуги за дрштвени мрежи, онлајн 

услуги за друштвени мрежи  

 

(111)  31135  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1057 (220)  15/10/2021 

(181)  15/10/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Meridian Corporation SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale, 

Prishtinë, Kosovë, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  светло кафена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто   

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  31136  (151)  01/11/2022 

(210)  TM  2021/1059 (220)  15/10/2021 

(181)  15/10/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Meridian Corporation SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale, 

Prishtinë, Kosovë, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BUKA BAKERY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  31140  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1173 (220)  09/11/2021 

(181)  09/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

HEXTECH MAYHEM:A 

LEAGUE OF LEGENDS 

STORY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио звучници;полначи на 

батерии;батерии;кациги за 

велосипеди;празни 

мемориски флеш картички;празни USB 

флеш драјвери;фотоапарати;футроли за 

мобилни телефони;процесори (централни 

единици за обработка на податоци) 

(компјутерски хардвер);приклучни станици 

за компјутери;компјутерски 

хардвер;компјутерски 

глувчиња;компјутерски 

монитори;компјутери;украсни привезоци за 

мобилни телефони;украсни 

магнети;дигитални медии, имено медиски 

содржини од областа на забава, музика, 

музички видео записи, видео игри и 

играње на видео игри, кои може да се 

преземат;уреди за пренос (стриминг) на 

дигитални медии;дигитална музика која 

може да се преземе од 

интернет;дигитални ознаки;софтвер за 

игри со проширена реалност кој може да 

се преземе;компјутерски софтвер кој може 

да се преземе за управување со 

трансакции користејќи blockchain 

технологија;електронски публикации кои 

може да се преземаат, имено, стрипови, 

графички романи, списанија, прирачници и 

билтени на поле на забава и видео 
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игри;кинематографски филмови кои може 

да се преземат, телевизиски програми и 

други забавни програми со кратка форма 

од област на анимација, комедија, драма, 

е-спорт, фантазија и научна 

фантастика;музички датотеки кои може да 

се преземаат;софтвер за видео игри кој 

може да се преземе;софтвер за 

преземање за стриминг на аудио-визуелни 

медиски содржини по пат на интернет и за 

мобилни уреди;виртуелни производи кои 

може да се преземаат, имено, 

компјутерски софтверски програми кои 

содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на 

мрежа;софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на веб онлајн и 

мобилни видео игри;софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе;слушалки-бубици;електронски 

приклучни станици;футроли за 

очила;очила;слушалки;слушалки за 

употреба со компјутери;држачи за 

телефони во автомобил;интерактивни 

програми за мултимедиски видео 

игри;леќи за камери за паметни 

телефони;магнетно кодирани картички за 

подарок;главни компјутери (mainframes 

компјутери);полначи на батерии за 

мобилни телефони;батерии за мобилни 

телефони;засилувачи на сигнал за 

мобилни телефони;мобилни 

телефони;моноподи за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, камери, 

мобилни телефони, таблет 

компјутери;подлоги за компјутерски 

глувчиња;преносни компјутери;телефонски 

припејд картички за повици, кои се се 

магнетски кодирани;однапред снимени 

компакт дискови кои содржат музика и 

филмски звучни записи;однапред снимени 

оптички и магнетооптички дискови кои 

содржат кинематографски филмови, 

телевизиски програми и кратки забавни 

програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика;однапред снимени 

видео дискови и DVD-а кои содржат 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и кратки забавни програми во 

форма на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна 

фантастика;заштитни маски за мобилни 

телефони, таблети и лаптопи;батерии кои 

се полнат;снимен софтвер за игри со 

проширена реалност;снимен софтвер за 

видео игри;снимен софтвер за игри со 

виртуелна реалност;заштита за екрани за 

мобилни телефони;SD мемориски 

картички;паметни телефони;паметни 

часовници;звучници;футроли за очила за 

сонце;очила за сонце;таблет 

компјутери;телефони;касети за видео 

игри;дискови за видео игри;безжични 

полначи;проширувачи на домет на 

безжични мрежи  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици со врвки 

(за тренинг); цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 
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дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за ноќ на вештерките; капи, шешири; 

покривала за глава; спортски маици со 

качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери;облека за 

дожд; сандали; марами, шалови; блузи, 

кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 28  акциони фигурички за играње и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; костими за маскирање; 

украсни ветрокази (играчки); украсни 

спинери кои се движат на ветер (играчки); 

игри со коцки; кукли и додатоци за нив; 

електрични акциони играчки; играчки во 

облик на ликови од фантазија; слушалки 

посебно прилагодени за користење при 

играње на видео игри; тастатури за 

играње на игри; глувчиња за играње игри; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; играчки со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; карти-сликички за размена; 

машини за видео игри  

кл. 41  забава во вид на возење во 

забавни паркови; услуги на забавни 

паркови; услуги на разонода во вид на 

создавање, развивање, дистрибуција, 

продукција и пост-продукција на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и мултимедијални забавни 

содржини; услуги на разонода во вид на 

тековни телевизиски серии и филмови во 

област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 

научна фантастика и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи во живо; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конфереции од област на 

забава, гејминг, видео игри и е-спортови; 

услуги на разонода, имено обезбедување 

на кинематографски филмови, 

телевизиски програми, е-спортски настани, 

посебни настани и мултимедијална 

забавна содржина преку вебсајтови кои не 

може да се преземаат; организирање на 

костимирани забавни настани; продукција 

и дистрибуција на кинематографски 

филмови и телевизиски програми; услуги 

на ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спортски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; 

обезбедување на онлајн игри со виртуелна 

реалност кои не може да се преземат; 

обезбедување на онлајн информации за 

разонода кои не можат да се преземат; 

обезбедување онлајн информации за 

видео игри кои не можат да се преземат; 

обезбедување на онлајн стрипови, кратки 

приказни и романи во слики кои не можат 

да се преземат; обезбедување на онлајн 
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видео снимки и други мултимедијални 

дигитални содржини кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн видео 

игри кои не може да се преземат; 

обезбедување на онлајн игри со виртуелна 

реалност кои не може да се преземат  

 

(111)  31141  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1174 (220)  11/11/2021 

(181)  11/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Mastercard International 

Incorporated 2000 Purchase Street, 

Purchase, New York 10577, US 

(740)  БИНПРО дооел Скопје Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  светло, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер и софтвер што 

се превзема за овозможување и 

управување со платежни трансакации, 

банкарски трансакции, и услуги на 

платежни картички; компјутерски хардвер 

и софтвер што се превзема за електронска 

обработка и пренос на податоци за 

плаќање сметки; компјутерски хардвер и 

софтвер што се превзема за услуги за 

исплата на готовина, услуги за банкомати, 

автентикација на трансакции, 

распределба, авторизација и услуги за 

порамнување, откривање и контрола на 

измами, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

снимање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

следење, управување и анализа на 

финансиски сметки преку глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски хардвер 

и софтвер што се превзема, имено, за 

развој, одржување и употреба на локални 

и широкопојасни компјутерски мрежи; 

системи за читање мемориски картички и 

системи за читање податоци во мемории, 

имено, мемории од интегрални кола и 

мемории од банкарски картички; 

електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; уреди 

за енкодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер што се 

превзема за овозможување платежни 

трансакции по електронски начин преку 

безжични мрежи, глобални компјутерски 

мрежи и/или мобилни телекомуникациски 

уреди; компјутерски хардвер и софтвер 

што се превзема за креирање на 

енкрипциски клучеви, дигитални 

сертификати, и дигитални потписи; 

компјутерски софтвер што се превзема за 

безбедно складирање податоци и 

повраток и пренос на доверливи 

информации за потрошувачите што ги 

користат поединци, банкарски и 

финансиски институции; компјутерски 

хардвер и софтвер што се превзема што 

овозможува идентификација и 

автентикација на уреди за комуникација во 

блиско поле (NFC) и уреди за радио 

фрекфентна идентификација (RFID); 

компјутерски софтвер што се превзема 

што содржи дигитален паричник за 

пристап до купони, ваучери, кодови од 

ваучери и попусти кај трговците на мало и 
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да добие награди за лојалност и парични 

награди; компјутерски софтвер што се 

превзема што содржи дигитален паричник 

што овозможува на корисниците пристап 

до информации за споредба на цени, 

рецензии за производи, линкови до 

малопродажни веб страни на други, и 

информации за попусти; апликациски 

софтвер што се користи за поврзување со 

безконтактни терминали за плаќање со 

цел за им овозможи на трговците да 

прифатат безконтактни мобилни трговски 

трансакции, безконтакно презентирање на 

акредитиви за лојалност, и безконтактно 

откупување на купони, рабати, попусти, 

ваучери и специјални понуди; компјутерски 

софтвер што се превзема за управување и 

верификација на трансакции со 

круптовалути користејќи блокчејн 

технологија; компјутерски софтвер што се 

превзема за генерирање криптографски 

клучеви за примање и трошење 

криптовалути; компјутерски софтвер што 

се превзема за користење како паричник 

со криптовалути; компјутерски софтвер 

што се превзема, за инвентар и 

управување со добавувачкиот ланец на 

база на блокчејн технологија; компјутерски 

софтвер што се превзема за 

пристапување, читање и следење 

информации од областа на финансиски 

трансакции на блокчејн; чипови со 

интегрални кола за употреба во мобилни 

телефони и NFC и RFID уреди; магнетни 

енкодирани картички и картички што 

содржат чип со интегрално коло (паметни 

картички); безбедносно енкодирани 

картички; картички со импрегниран 

холограм (енкодирани); наплатни 

картички, банкарски картички, кредитни 

картички, дебитни картички, чип картички, 

картички за рати, картички со наснимена 

вредност, картички за носење електронски 

податоци, платежни картички; банкарски 

картички, имено, магнетски енкодирани 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории со интегрални кола; читачи на 

платежни картички; читачи на магнетни 

кодирани картички, читачи на картички кои 

носат електронски податоци, уреди за 

електронска енкрипција; компјутерски 

хардвер и софтвер што се превзема за 

употреба во финансиските услуги, 

банкарство и телекомуникациски 

индустрии; компјутерски софтвер што се 

превзема дизајниран за да овозможи 

паметните картички да комуницираат со 

терминали и читачи; компјутерски чипови 

вградени во телефони и други 

комуникациски уреди; телекомуникациска 

опрема; трансакциски терминали како 

место за продажба и компјутерски 

софтвер за пренесување, прикажување и 

складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; делови и 

опрема за сите горенаведни производи  

кл. 36  финансиски консултации; 

финансиско информирање; финансиско 

спонзорирање; финансиски услуги, имено, 

банкарски услуги, услуги за кредитни 

картички, услуги за дебитни картички, 

услуги за наплатни картички, услуги за 

картички за рати; услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 
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кредитни и дебитни транскации, услуги за 

плаќање сметки и презентација, исплата 

на готовина, верификација на чекови, 

уновчување чекови, пристап до депозити и 

услуги за банкомати, авторизација на 

трансакции и услуги за порамнување, 

усогласување на трансакции, управување 

со готовина, порамнување на 

консолидирани парични средства, 

обработка на консолидирани спорови, 

услуги за преместување на парични 

средства од областа на платежни 

картички, услуги за обработка на 

електронско плаќање, услуги за 

автентикација и верификација на 

платежни трансакции; услуги за 

електронски трансфер на парични 

средства и размена на валути; услуги за 

обработка на плаќања со криптовалути; 

услуги за размена на криптовалути со 

блокчејн технологија; обезбедување 

финансиски информации од областа на 

криптовалути; услуги за финансиска 

проценка и управување со ризик за други 

од областа на поторошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа; финансиски анализи и 

консултации; услуги за обработка за 

финансиски трансакции од носители на 

картички преку банкомати; одржување на 

финансиски досиеа; услуги за електронски 

портмонеа со наснимена вредност; 

електронско банкарство преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги за финансиска 

клириншка куќа; услуги за недвижен имот; 

вреднување на недвижен имот; 

управување со инвестиции за недвижен 

имот; инвестициски услуги за недвижен 

имот; услуги за осигурување на недвижен 

имот; финансирање на недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; процена 

на недвижен имот; агенциски услуги за 

недвижен имот; евалуација на недвижен 

имот; администрација со недвижен имот; 

администрација со финансиски работи кои 

се однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување заеми за недвижен имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 

развој на недвижен имот, услуги за 

финансиско посредување за недвижен 

имот; капитално инвестирање во недвижен 

имот; услуги за инвестирање во 

комерцијален имот; финансиски услуги во 

врска со стекнување имот; финансиски 

услуги во врска со продажба на имот; 

лизинг на недвижен имот; услуги за 

управување со имот што се однесуваат со 

трансакции со недвижен имот; 

вреднување на имот; управување со 

портфолио на имоти; финансирање на 

хипотеки и секјуритизација на имот; 

консултантски услуги што се однесуваат за 

решенија за плаќање, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички и 

платежни картички; информациски, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со сите горенаведени услуги  

 

(111)  31142  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1182 (220)  15/11/2021 

(181)  15/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицинска употреба; диететски 
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супстанци наменети за медицинска 

употреба, храна за бебиња; гипс, 

материјали за преврска; материјали за 

пломбирање заби и за забни отисоци; 

дезинфекциски средства; препарати за 

уништување на животински штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со тоа; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенски и производи за нега и 

убавина за луѓе и животни; агрикултурни, 

хортикултурни и шумарски услуги  

 

(111)  31143  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1184 (220)  15/11/2021 

(181)  15/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  018474977  19/05/2021  EM 

(732)  Intercontinental Great Brands 

LLC100 Deforest Avenue, East Hannover, 

New Jersey, 07936, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сива, сите нијанси на сина, 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи и печива; 

крекери; колачиња; бисквити; наполитанки 

(wafers); вафли  

 

(111)  31145  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1185 (220)  15/11/2021 

(181)  15/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

TYGROL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови кои делуваат на крвта и на 

органите кои формираат крв  

 

(111)  31146  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1186 (220)  15/11/2021 

(181)  15/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Ултра ДОО Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 70б, ДЦ 

Алумина 3-ти кат, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

 (591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 
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репродукција на звук или слика; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизами за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; апарати за 

гаснење пожар; аудиовизуелни апарати за 

настава; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

периферни уреди; компјутерски софтвер, 

снимен; акустични спојки; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; точки 

на поврзување на компјутери; џубокси за 

компјутери; магнетни носачи на податоци; 

елементи со магнетска лента за 

компјутери; микропроцесори; модем; 

монитори [компјутерски хардвер]; 

монитори [компјутерски програми]; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; компјутерски мемории  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње, печатарски букви; клишиња; 

графички цртежи; печатени публикации  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика кои не се опфатени со другите 

класи; украси за елки; преносливи видео-

игри со екран од течен кристал  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

реклама; управување со работи; 

канцелариски работи; маркетинг 

истражување; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); професионално бизнис 

консултирање; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

испитување на јавното мислење; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

обезбедување деловни информации преку 

вебстраница; дизајнирање рекламен 

материјал; малопродажба и 

големопродажба на компјутерски хардвери 

софтвер, монитори, компјутерски 

програми, компјутерски програми за 

играње; апликации за компјутерски 

софтвери, компјутерски мемории  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; проценување недвижен 

имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности]  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер)  

кл. 38  телекомуникации; радио и тв 

станици; услуги за видеоконференција  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

истражувања во техниката; изнајмување 

компјутери; компјутерско програмирање; 

инженерство; истражување во 

машинството; изработка на компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми; обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

компјутерски програми; анализа на 
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компјутерски системи; програмирање 

компјутерски системи; советување во 

врска со информатичка технологија; 

умножување компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

советување за компјутерски програми; 

консултации за безбедност на податоци; 

советување на полето на компјутерски 

хардвер; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

советодавни услуги од областа на 

компјутерската технологија; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; научно истражување; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и опшествени услуги што ги даваат трети 

лица за завоволување на потребите на 

поединците; менаџмент со авторски права; 

издавање лиценци за интелектуална 

сопственост  

 

(111)  31147  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1187 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, светло и  темно 

портокалова, бела, црвена, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  31148  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1188 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  31149  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1189 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, светло зелена, црвена, 

бела, бордо, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  31150  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1190 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бордо, жолта, зелена, окер, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  31151  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1192 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

BLORMINA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; лекови за 

луѓе; аналгетици; антибиотици; наркотици 

за медицинска употреба; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба  

 

(111)  31226  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1193 (220)  16/11/2021 

(181)  16/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  J&B LIMITED 3rd floor, yam raj, 

Building, Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, VG 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; пури, филтри (за цигари), 

тегли за тутун, пушачи (запалки за), цигари 

кои содржат замени за тутун, не за 

медицински цели; футроли (цигари), 

футроли (пури), хартија за цигари, врвови ( 

за цигари), тутун, тутунски ќесички, книги 

со хартија за цигари  

 

(111)  31152  (151)  18/11/2022 



 

 

83 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(210)  TM  2021/1194 (220)  17/11/2021 

(181)  17/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Zentiva Group, a.s. U Kabelovny 

130/22, CZ-102 00 Praha 10, Dolní 

Mĕcholupy, CZ 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

Xanirva 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(111)  31153  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1195 (220)  17/11/2021 

(181)  17/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Kalceks, Joint Stock company 53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  31154  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1196 (220)  18/11/2021 

(181)  18/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Беловиште, Гостивар, MK 

(540)  

NEOCIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31155  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1197 (220)  18/11/2021 

(181)  18/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way, 

Parsippany, NJ 07054 , US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  хуманитарни услуги, имено, 

организирање, развој и управување со 

проекти и иницијативи за зголемување на 

пристапот до ветеринарна нега на 

маргинализирано население, 

обезбедување на ургентна нега за 

животни во случај на несреќи, 

поддржување на различност кај 
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вработените, инклузивност и 

волонтерство, борба против зоолошки 

болести, и поддршка на ветеринарните 

професионалци; промоција и подигање на 

јавната свест за прашања и иницијативи 

за одржпивост на животната средина и 

поддршка на одржливи одлуки во врска со 

здравствената заштита на животните и 

одгледувањето животни и одговорно 

користење на антибиотици; обезбедување 

на веб страница со вести, информации и 

написи во областа на еколошката 

одржливост и социјално одговорни 

деловни практики со производи и услуги 

поврзани со здравствена заштита на 

животните и одгледувањето животни  

кл. 36  обезбедување стипендии на 

студенти по ветеринарна медицина; 

обезбедување грантови на ветеринарните 

професионалци  

 

(111)  31156  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1198 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

бул. Партизански Одреди бр. 135-1/23, 

1000, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 

28 лок.2-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  органски производи за шминкање; 

органски козметички производи  

кл. 5  протеините како диететски 

додаток;казеин како диететски 

додаток;алгинати како диететски 

додатоци;гликоза како диететски 

додаток;лецитин како диететски 

додаток;прополис како диететски 

додаток;полен како диететски 

додаток;белковини како диететски 

додатоци;диететски додатоци за 

животни;ензими како диететски 

додаток;квасец како диететски 

додаток;матичен млеч како диететски 

додаток;ленено семе како диететски 

додаток;пченични никулци како диететски 

додаток;семе од лен како диететски 

додаток;скроб за диететска или 

фармацевтска употреба;диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба;растителни влакна за јадење, 

нехранливи;витамински 

производи;минерални додатоци на 

храната;храна за бебиња  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

организирање и водење семинари; 

одржување часови по фитнес; електронско 

издаваштво  

кл. 44  услуги за советување за 

здравјето;услуги на ароматерапија  

 

(111)  31157  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1199 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

бул.Партизански Одреди бр. 

155/мезанин 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 
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(540)  

 

Seacross 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31160  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1201 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

SUMMER BREEZE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класа 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  31161  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1202 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Edge Systems LLC 2165 E.Spring 

Street Long Beach, CA 90806, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

HydraFacial 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински препарати за нега на 

кожа, имено лосиони и серуми; 

немедицински препарати за нега на кожа 

за уреди за микродермоабразија и уреди 

за хидрадермоабразија  

кл. 10  медицински апарати и инструменти 

за употреба во постапки за обновување на 

кожа и нега на кожа, имено уреди за 

изведување на постапки за 

микродермоабразија и 

хидродермоабразија  

кл. 44  медицински и козметички спа 

услуги, имено минимални и неинвазивни 

терапиии за кожа, козметички и фитнес 

терапии; услуги на третман на убавина; 

медицински услуги на нега и убавина  
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(111)  31165  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1203 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Фондација Метаморфозис 

ул. Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

METANEWS.MK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 

обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 

презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; безжично емитување; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обука [тренирање]; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; разонода  

 

(111)  31166  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1204 (220)  19/11/2021 

(181)  19/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Фондација Метаморфозис ул. 

Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 

обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 
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цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 

презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; безжично емитување; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обука [тренирање]; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; разонода  

 

(111)  31167  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1207 (220)  22/11/2021 

(181)  22/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Митковски-Три Д Доо – Скопје ул. 

Ѓорче Петров број 49а, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки и предмети за 

играње; апарати за видео игри; производи 

за гимнастика и спорт; украси за елка  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, а особено големопродажба и 

малопродажба на облека, обувки, капи, 

спортска опрема и производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  31168  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1208 (220)  22/11/2021 

(181)  22/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Симона Константиновиќ бул. Јане 

Сандански бр. 5/2-15, 1000, Скопје, ZW 

(740)  Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; миризливо дрво; козметички 

производи; есенцијални масла; шампони  

кл. 25  хеланки; спортски трегер-маици; 

облека; шамии; боди [женска долна 

облека]  

кл. 27  простирки за јога  

кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; цветови или лисја како 

замена за чај  
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кл. 41  услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање); 

обезбедување спортска опрема; практична 

обука [демонстрирање]; организирање и 

водење работилници [обука]; он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија; обука [тренирање]; услуги на 

личен тренер (фитнес); одржување часови 

по фитнес; обезбедување користење 

онлајн видеа, кои не може да се преземат  

 

(111)  31169  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1210 (220)  22/11/2021 

(181)  22/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Thermo King Corporation, a 

Delaware Corporation 314 W. 90th Street, 

Minneapolis, Minnesota 55420, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  компресори за фрижидер; мотори и 

пумпи за фрижидери и замрзнувачи; 

мерач на притисок со повеќекратни 

вредности за фрижидери; сетови од 

помошни единици за напојување и 

генератори  

кл. 9  полначи за батерии; компјутерски 

софтвер, имено, програми за употреба при 

контрола на работа на мобилните 

транспортни системи за ладење, програми 

за употреба при следење на ефикасноста 

на мобилните транспортни системи за 

ладење, програми за употреба при 

маркетинг на мобилните транспортни 

системи за ладење  

кл. 11  самостојни ладилни единици за 

контрола на температурата прилагодени 

за поврзување со индустриски куќишта 

како што се транспортни возила, 

шкафчиња што се заклучуваат, и слично; 

споменатите единици прилагодени да ја 

контролираат температурата на воздухот 

во такви куќишта  

кл. 12  возила со опрема за климатизација 

за складирање на лесно расиплива стока  

кл. 37  одржување, ремонт и поправка на 

транспортна опрема за ладење и 

климатизација; услуги за полнење на 

системи за ладење; услуги на инсталација 

и замена на системи за греење, 

вентилација и климатизација  

 

(111)  31170  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1211 (220)  22/11/2021 

(181)  22/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  кафена, жолта, црвена, зелена, 

бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо, какао, 

напитоци врз база на чоколадо, производи 

на база на житарици од експандиран 

пченкарен гриз  
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(111)  31171  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1212 (220)  22/11/2021 

(181)  22/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински производи на база на 

житарици од експандиран пченкарен гриз; 

снек храна што содржи протеини; 

производи на база на житарици со високо 

протеински состав; протеински производи 

на база на житарици од експандиран 

пченкарен гриз со грав и вкус на чедар 

сирење; протеински производи на база на 

житарици од експандиран пченкарен гриз 

со леќа, жолт грашок и леблебија, со вкус 

на лук и маслинки  

 

(111)  31172  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1213 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  36677  16/11/2021  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  31173  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1214 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 



 

 

90 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(732)  Друштво за хотелиерство, 

трговија и услуги ТРОКАДЕРО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово 

Илинденска бр. 350, Тетово, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

FM POWER (во изглед) 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци;минерални 

и сода води;овошни напитоци и овошни 

сокови;води;газирани пијалоци со 

вкусови;безалкохолни пијалоци со вкус на 

овошје;лимонади;газирани 

сокови;освежителни безалкохолни 

пијалоци;изотонични пијалаци;енергетски 

пијалаци;сирупи и други безалкохолни 

препарати за правење напитоци  

 

(111)  31174  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1215 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ALWAYS INFINITY 

FLEXPROTECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи; гакички 

за менструација; менструални влошки; 

хигиенска долна облека, хигиенски 

влошки; санитарни влошки; хигиенски 

гакички; хигиенски дневни влошки; 

тампони; хигиенски тампони; менструална 

долна облека за еднократна употреба; 

пелени за инконтиненција; влошки за 

инконтиненација, гакички, абсорбентни, за 

инконтиненција  

 

(111)  31175  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1216 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ 

Градско ул. Автопат бр. бб, Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, производи од млеко, сирење 

(со потекло од подрачјето на Галичник)  

кл. 30  рекламирање, водење на 

работење, продажба на големо и мало на 
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млеко, производи од млеко, сирење (со 

потекло од подрачјето на Галичник)  

 

(111)  31176  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1219 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ZEOKS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(111)  31184  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1220 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Маријана Андриќ Марјановиќ; 

Marijana Andrić Marijanović 

ул."6" бр.102, Бардовци; ul."6", br.102, 

Bardovci, Скопје; Skopje, 1000, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Kontesa M (во изглед) 

(591)  бела, светло и темно црвена, 

розова, светло и темно кафена, сина, 

сива, виолетова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  31185  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1221 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Маријана Андриќ Марјановиќ; 

Marijana Andrić Marijanović ул."6" бр.102, 

Бардовци; ul."6", br.102, Bardovci, 

Скопје; Skopje, 1000, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно кафена, 

светло и темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  31186  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1222 (220)  23/11/2021 

(181)  23/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ДПТУ Матриошка ДОО Скопје ул. 

Даме Груев 16/2, лок. 8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед од вино, сладолед, 

прашоци за сладоледи, средства за 

спојување смеси за сладоледи, адитиви за 

сладоледи; замрзнат јогурт [вид 

сладолед], десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен 

овошен десерт]; мраз за освежување, 

коцки мраз; замрзнат десерт во форма на 

мус [слатки], ароми  

кл. 33  вино, пијалоци на база на вино, 

ледено вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекламирање; 

ширење на рекламен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекламни 

огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 

пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со: сладолед 

од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, 

средства за спојување смеси за 

сладоледи, адитиви за сладоледи; 

замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати 

десерти; сорбет [ладен овошен десерт]; 

мраз за освежување, коцки мраз; замрзнат 

десерт во форма на мус [слатки], ароми, 

вино, пијалоци на база на вино, ледено 

вино  

 

(111)  31187  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1223 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС 

ДООЕЛ увоз-извоз Штипул. Сутјеска бр. 

11, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат  

кл. 42  софтвер како услуга (ЅааS)  

кл. 44  психолози (услуги на психолози)  

 

(111)  31188  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1224 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услиги 

ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул. 

Лермонтова бр. 3/6, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

paopao (во изглед) 

(591)  црна, портокалова, розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 
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спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  31189  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1225 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  KT & G CORPORATION of 71, 

Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Fiit SPRING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, супститути на тутун, 

пури, електронски цигари, течни 

никотински раствори за електронски 

цигари, течни раствори за електронски 

цигари, ароми за употреба кај електронски 

цигари различни од есенцијални масла, 

табакери, секачи за пури, пепелници за 

пушачи, патрони за електронски цигари, 

ланци за електронски цигари, атомизери 

за електронски цигари, производи за 

пушачи вклучувајќи и запалки, стапчиња за 

чистење и дезинфекција на електронски 

цигари, четки за чистење електронски 

цигари, влошки за чистење електронски 

цигари, чистачи за електронски цигари, 

средства за чистење електронски цигари, 

апарати за чистење електронски цигари, 

електрични чистачи за електронски 

цигари, USB адаптери за електронски 

цигари, футроли за електронски цигари, 

тутун за џвакање, цевки за испарување на 

цигари без чад; држачи за електронски 

уреди заради загревање цигари или тутун, 

производи од тутун и замена за тутун, 

тутунски стапчиња за електронски цигари  

 

(111)  31190  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1227 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Ice Dream 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, замена за 

кафе; производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол; сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз; прашоци за сладоледи; 

замрзнат јогурт [вид сладолед]; мраз за 

освежување; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со кафе, 

чај, какао, шеќер, замена за кафе, 

производи од тесто и слатки, сладолед, 

мед, меласа, квасец, прашок за печење, 

сол, сосови (како мирудии), мирудии, мраз, 

прашоци за сладоледи, замрзнат јогурт 

[вид сладолед], мраз за освежување, 

десерт со мраз, овошен сок и шеќер  

 

(111)  31191  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1229 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 
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(732)  СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало и увоз-извоз со месо, риба, живина и 

дивеч, месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, 

мраз  

 

(111)  31192  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2021/1230 (220)  25/11/2021 

(181)  25/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; артикли од тутун; замени за 

тутун (не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

кертриџи за електронски цигари; течности 

за електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови на 

уреди за загревање на тутун; замени на 

тутун наменети за инхалација; цигари што 

содржат замени за тутун; табакери за 

цигари; кутии за цигари; бурмут (snus) со 

тутун; бурмут за шмркање (snuff) со тутун; 

бурмут (snuff) без тутун; орални 

никотински торбички без тутун (не за 

медицински цели)  

 

(111)  31193  (151)  18/11/2022 
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(210)  TM  2021/1231 (220)  25/11/2021 

(181)  25/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

MИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

PALL MALL SHINE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

запалки за пури за пушачи; ќибрит; 

артикли за пушачи; хартија за цигари; туби 

за цигари; филтри за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 

за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(111)  31198  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1233 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  36610  27/10/2021  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

ABORA PEARL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционапни цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  31199  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1235 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,  

New York, New York 10017, US 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BEVAFYZE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  31200  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1236 (220)  24/11/2021 

(181)  24/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,  

New York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZIRABEV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  31201  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1237 (220)  26/11/2021 

(181)  26/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  90746285  01/06/2021  US 

(732)  Discovery, Inc. 230 Park Avenue 

South, New York, NY 10003, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

THE STUFF THAT DREAMS 

ARE MADE OF  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, 

претходно снимени видео клипови што 

може да се преземат, претходно снимени 

аудио клипови, текст и графика што се 

чуваат во електронски персонални 

компјутери и рачни безжични уреди, сите 

со теми од општ човечки интерес; аудио, 

видео и аудиовизуелни содржини што 

може да се преземат, обезбедени преку 

компјутерски и комуникациски мрежи, со 

ТВ емисии, филмови, анимирани филмови 

(motion pictures), комедии, драми и видео 

снимки, сите со теми од општ човечки 

интерес; компјутерски софтвер што може 

да се преземе за проток (streaming) на 

аудио-визуелни медиумски содржини 

преку интернет и на мобилни дигитални 

електронски уреди; компјутерски софтвер 

што може да се преземе за употреба во 

проток (стриминг / streaming) на аудио-

визуелна содржина; компјутерски софтвер 

што може да се преземе за контрола на 

работата на аудио и видео уреди и за 

гледање, пребарување и/или репродукција 

(playing) на аудио, видео, телевизија, 

филмови, други дигитални слики и други 

мултимедијални содржини; компјутерски 

софтвер што може да се преземе за 
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употреба во обработка, пренос, примање, 

организирање, манипулирање, 

репродукција (playing), прегледување, 

репродукција (reproducing) и проток 

(стриминг / streaming) на аудио, видео и 

мултимедијални содржини вклучувајќи 

текст, податоци, слики, аудио, видео и 

аудиовизуелни датотеки; ДВД-а; мобилни 

софтверски апликации кои можат да се 

преземат за употреба во испорака и 

дистрибуција на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки; филмови 

(films), филмови (movies) и телевизиски 

програми кои можат да се преземат од 

областа на општ човечки интерес 

обезбедени преку услуга за видео-на- 

барање (video-on-demand); 

кинематографски (motion pictures) 

филмови кои вклучуваат комедија, драма, 

акција, авантура и/или анимација и 

кинематографски (motion pictures) 

филмови за емитување на телевизија кои 

вклучуваат комедија, драма, акција, 

авантура и/или анимација; софтвер што 

може да се преземе за употреба при 

играње онлајн компјутерски игри; софтвер 

и програми за компјутер и видео игри што 

може да се преземат; касети за видео 

игри; софтвер за компјутерски игри за 

машини за игри, имено, автомати за игри 

на среќа (слот машини / slot machines), 

што може да се преземе; компјутерски 

софтвер и фирмвер (вграден софтвер / 

firmware) што може да се преземе за игри 

на среќа на која било компјутеризирана 

платформа, имено, наменски конзоли за 

игри, автомати за игри на среќа (слот 

машини) базирани на видео, автомати за 

игри на среќа (слот машини) базирани на 

ролни (reel based slot machines) и 

терминали за видео лотарија; софтвер за 

преземање кој им овозможува на 

корисниците да играат и програмираат 

аудио, видео, текстуална и 

мултимедијална содржина поврзана со 

забава; публикации според својата 

природа како книги кои можат да се 

преземат со ликови од анимирани, 

акциони авантури, комедија и/или драма 

изданија, стрипови, детски книги, водичи 

за стратегии за компјутерски игри, 

списанија со ликови од анимирани, 

акциони авантури, комедија и/или драма 

изданија, боенки, книги за детски 

активности и списанија од областа на 

забавата  

кл. 38  комуникациски услуги, имено, 

пренос на стримуван звук и аудио-

визуелни снимки преку интернет, кабелски 

мрежи, радио, безжични мрежи, 

сателитски или интерактивни 

мултимедијални мрежи; услуги за аудио и 

видео емитување преку интернет; пренос 

на информации во рамките на аудио-

визуелното поле; услуги за телевизиско 

емитување; кабелско телевизиско 

емитување; сателитско телевизиско 

емитување; мобилни медиумски услуги во 

вид на електронски пренос, емитување и 

испорака на забавна медиумска содржина; 

услуги на подкастинг (podcasting); услуги 

за пренос на интернет (webcasting); услуги 

за пренос на видео-на-барање (video-on-

demand); обезбедување на он-лајн форуми 

за пренос на пораки меѓу компјутерските 

корисници; обезбедување на он-лајн 

виртуелни простории за разговор и 

електронски огласни табли за пренос на 

пораки меѓу корисниците од областа од 

општ интерес; обезбедување пристап до 

збирна содржина од областа на општ 

човечки интерес преку интернет, кабелски 

мрежи, безжични мрежи, сателитски или 

интерактивни мултимедијални мрежи; 
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мобилни медиумски услуги во вид на 

електронски пренос, емитување и 

испорака на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки преку 

интернет, безжична комуникација, 

електронски комуникациски мрежи и 

компјутерски мрежи; обезбедување на он-

лајн можности за интеракција во реално 

време со други компјутерски корисници за 

теми од општ интерес; пренос (стриминг / 

streaming) на аудиовизуелни и 

мултимедијални аудиовизуелни содржини 

преку интернет; пренос и испорака на 

аудиовизуелни и мултимедијални 

содржини преку интернет; пренос 

(стриминг / streaming) на аудио и визуелна 

содржина; обезбедување на он-лајн 

виртуелни простории за разговор и 

електронски огласни табли за пренос на 

пораки меѓу корисниците од областа на 

телевизиските серии, филмови, книги, 

стрипови, графички романи, книги за деца, 

автори и читање  

кл. 41  забавни и едукативни услуги, 

имено, тековни мултимедијални програми 

од областа од општ интерес, 

дистрибуирани преку различни платформи 

низ повеќе форми на преносни медиуми; 

телевизиски и телевизиски програмски 

услуги на Интернет Протокол Телевизија 

(Internet Protocol Television IPTV); 

обезбедување телевизиски програми и 

филмови, кои не се преземаат, преку 

услуга видео на барање (video on demand), 

плаќање-по-преглед (pay-per-view) и 

услуги за претплата на телевизија; 

обезбедување на филмови и тековни 

телевизиски програми од областа на општ 

човечки интерес; тековни и лиценцирани 

серии од областа на општ човечки 

интерес; обезбедување врвно (over-the-top 

OTT) забавно програмирање од областа 

на општ човечки интерес; продукција на 

телевизиски програми, мултимедијални 

програми и филмови; обезбедување 

забавни информации за филмови и 

тековни телевизиски програми преку 

глобална компјутерска мрежа; забавни 

услуги во вид на обезбедување на забавни 

и едукативни програми и содржини, имено, 

телевизиски програми, филмови, клипови, 

графики и информации во врска со 

телевизиски програми и филмови од 

областа на општ човечки интерес преку 

интернет, електронски комуникациски 

мрежи, компјутерски мрежи и безжични 

комуникациски мрежи; он-лајн списанија, 

имено, блогови од областа на 

кинематографски ( motion picture) филмови 

и видео забава преку интернет; 

обезбедување на веб страна со 

аудиовизуелни снимки што не може да се 

преземаат од областите на општ човечки 

интерес; интерактивна онлајн забава во 

вид на веб страна која содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации, видео клипови поврзани со 

филмови и телевизиски програми од 

областите општ човечки интерес кои не 

можат да се преземаат; издавање книги, 

списанија; он-лајн објавување текстуални 

и графички дела на други со статии, 

романи, сценарија, стрипови, водичи за 

стратегии, фотографии и визуелни 

материјали; публикации кои не се 

преземаат во вид на книги со ликови од 

анимирани, акциони авантури, комедија 

и/или драма содржини, стрипови, книги за 

деца, водичи за стратегии, списанија со 

ликови од анимирани, акциони авантури, 

комедија и/или драма содржини, боенки, 

книги за детски активности и списанија од 

областа на забавата; услуги за 

електронска игра обезбедени преку 
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глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување онлајн компјутерски, 

електронски и видео игри; обезбедување 

на привремена употреба на интерактивни 

игри што не се преземаат; услуги за 

забава во вид на обезбедување 

мултиплекс (multiplex) кино објекти; услуги 

за забава во вид на развој, создавање, 

продукција, театарски продукции; филмска 

изложба, филмска дистрибуција; услуги на 

забава, имено, обезбедување на 

продолжени филмови, емисии и сегменти 

со содржина на комедија, драма, акција, 

авантура и/или анимација доставени преку 

интернет; обезбедување веб страна со 

информации, прегледи и препораки за 

телевизиски емисии, филмови и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на забава во вид на развој, создавање, 

продукција, дистрибуција и постпродукција 

на кинематографски (motion picture) 

филмови, телевизиски емисии, специјални 

настани за цели на социјална забава, и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на забава во вид на жива театарска, 

музичка или комична изведба; 

презентација на живи или претходно 

снимени емисии и/или 

филмови;обезбедување информации за 

забава и рекреација; образовни и забавни 

услуги, имено, организирање и 

спроведување на конвенции од областа на 

забавата, анимацијата, стриповите и 

популарната уметност; услуги на забава, 

имено, обезбедување виртуелни средини 

во кои корисниците можат да 

комуницираат за рекреативни, опуштени 

или забавни цели; услуги на забава во вид 

на акција во живо (live action), комедија, 

драма, анимација и реални телевизиски 

серии (reality television series); продукција, 

дистрибуција и прикажување на акција во 

живо (live action), комедија, драма, 

анимација и реални телевизиски серии 

(reality television series) и кинематографски 

театарски филмови (motion picture 

theatrical films); театарски претстави 

анимирани и акција во живо (live action); 

обезбедување вести за актуелни настани 

и забава, и информации поврзани со 

образованието и културните настани, 

преку глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување на казино и објекти за игри; 

услуги за забава, имено, казино игри; 

услуги на електронски казино игри  

 

(111)  31202  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1239 (220)  26/11/2021 

(181)  26/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

LORCLAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31203  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1240 (220)  26/11/2021 

(181)  26/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

GLIVON 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31204  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1241 (220)  26/11/2021 

(181)  26/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ 

експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб, 

Тетово, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

WIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

проиаводи од жита, леб, тесто за слатки, 

слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

/како мирудии/; мирудии, мраз  

 

(111)  31205  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1242 (220)  26/11/2021 

(181)  26/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ 

експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб, 

Тетово, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, тесто за слатки, 

слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

/како мирудии/; мирудии, мраз  

 

(111)  31206  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1243 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo 

mesto, SI 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

CO-ROSWERA 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31207  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1244 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Елена Радевска бул. Партизански 

Одреди бр. 66б 1/18, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  розева, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и замена за текстил; 

ткаенини за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи, а особено 

трикотажа и конфекциска облека  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, а особено големопродажба и 

малопродажба на производи како предено 

и конец за текстил, текстил и замена за 

текстил, ткаенини за домаќинство, завеси 

од текстил или пластика, oблека, обувки, 

капи, а особено трикотажа и конфекциска 

облека  

 

(111)  31208  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1245 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР ул. Жил Верн 

бр. 17 а 2/4, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бањарки, баретки, боди (женска 

долна облека), брич-пантолони, велови 

(облека), влечки, влечки за капење, 

водоотпорна облека, водоотпорни костуми 

за скијање на вода, вратоврски, врвки за 

чевли, врвови на обувки, габардин 

(облека), гамаши, гаќи, гаќички за капење, 

горна облека (наметки), горни делови на 

обувки, готова облека (конфекциска 

облека), готови постави, градници, 

додатоци против лизгање на обувки, долги 

палта, долна облека, дрвени чевли, 

дресови, ѓонови за обувки, елеци, елеци 

(рибарски елеци), жартели за чорапи, 

женски гаќички, женски крзнени шалови, 

женски маички (поткошули), женски 

околувратници од перја или крзно, 

заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, 

калоши, капи, капи за капење, капи за 

туширање, качкети, качулки, килоти, 

килоти за капење, кожа (облека од 

имитација на кожа), кожа (облека од кожа), 

комбинезон (облека), корселети (градник 

со мидер), корсети (женска долна облека), 

костум за капење, костуми, кошули, 

кошули (спојници за кошули), крзнени 

грејачи за нозе што не се на струја, 

крзнени наметки (капути), крзно (облека), 

ленти за обувки што се зашиваат меѓу 

долниот и горниот дел за зацврстување, 

ливреи (покривки), маици, манжетни, 

манипули (украсни ленти на свештеничка 

облека), маски за спиење, метални 

додатоци за чевли и чизми, митри 

(бискупски капи), монтила (куса шпанска 

наметка), муфови (облека), облека за 

велосипедисти, облека за на плажа, 

облека од имитација на кожа, облека од 

кожа, облека, обувки, обувки за фудбал, 

околувратник со широки краеви што се 

носи како официјална вратоврска, 

околувратници на облека, округли капи, 

палта, панделки за коса, панталони, парка 

(ескимска кратка кожена јакна), пелерини, 

петици за чорапи, пиџами, платнени 
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широки појаси, појаси, полнети јакни, 

получизми (кратки чизми), штитници од 

пот, долна облека против потење, 

потпетици, предни делови од кошули, 

прерамки за облека (трегери), престилки, 

пуловери, работнички комбинезони, 

ракавици, ремени, ремени за носење пари, 

сандали, сандали за капење, сари, 

скијачки чизми, обувки за спорт, спортски 

дресови, средновековни женски шамии за 

на глава, тоги, трикотажа, турбани, 

униформи, фустани, хеланки, хулахопки, 

цилиндри (капи), чевли и чизми од 

еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи 

против потење, џебни шамичиња, 

џемпери, шалови, шамии, шемизет, 

штитници за сонце, штитници за уши од 

студ  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: бањарки, баретки, 

боди (женска долна облека), брич-

пантолони, велови (облека), влечки, 

влечки за капење, водоотпорна облека, 

водоотпорни костуми за скијање на вода, 

вратоврски, врвки за чевли, врвови на 

обувки, габардин (облека), гамаши, гаќи, 

гаќички за капење, горна облека (наметки), 

горни делови на обувки, готова облека 

(конфекциска облека), готови постави, 

градници, додатоци против лизгање на 

обувки, долги палта, долна облека, дрвени 

чевли, дресови, ѓонови за обувки, елеци, 

елеци (рибарски елеци), жартели за 

чорапи, женски гаќички, женски крзнени 

шалови, женски маички (поткошули), 

женски околувратници од перја или крзно, 

заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, 

калоши, капи, капи за капење, капи за 

туширање, качкети, качулки, килоти, 

килоти за капење, кожа (облека од 

имитација на кожа), кожа (облека од кожа), 

комбинезон (облека), корселети (градник 

со мидер), корсети (женска долна облека), 

костум за капење, костуми, кошули, 

кошули (спојници за кошули), крзнени 

грејачи за нозе што не се на струја, 

крзнени наметки (капути), крзно (облека), 

ленти за обувки што се зашиваат меѓу 

долниот и горниот дел за зацврстување, 

ливреи (покривки), маици, манжетни, 

манипули (украсни ленти на свештеничка 

облека), маски за спиење, метални 

додатоци за чевли и чизми, митри 

(бискупски капи), монтила (куса шпанска 

наметка), муфови (облека), облека за 

велосипедисти, облека за на плажа, 

облека од имитација на кожа, облека од 

кожа, облека, обувки, обувки за фудбал, 

околувратник со широки краеви што се 

носи како официјална вратоврска, 

околувратници на облека, округли капи, 

палта, панделки за коса, панталони, парка 

(ескимска кратка кожена јакна), пелерини, 

петици за чорапи, пиџами, платнени 

широки појаси, појаси, полнети јакни, 

получизми (кратки чизми), штитници од 

пот, долна облека против потење, 

потпетици, предни делови од кошули, 

прерамки за облека (трегери), престилки, 

пуловери, работнички комбинезони, 

ракавици, ремени, ремени за носење пари, 

сандали, сандали за капење, сари, 

скијачки чизми, обувки за спорт, спортски 

дресови, средновековни женски шамии за 

на глава, тоги, трикотажа, турбани, 

униформи, фустани, хеланки, хулахопки, 

цилиндри (капи), чевли и чизми од 

еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи 

против потење, џебни шамичиња, 

џемпери, шалови, шамии, шемизет, 

штитници за сонце, штитници за уши од 

студ  

 

(111)  31209  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1246 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 
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(450)  30/11/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

LAGUNA WAVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  31227  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1247 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ТДППУ Нова Перспектива доо 

експорт-импорт Скопје ул. Христо 

Татарчев 91б/1-3, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

GLAMM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички прибор; козметички 

производи; козметички производи за веѓи; 

козметички производи за трепки; 

моливчиња за веѓи; моливчиња 

(козметички моливчиња); нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

препарати за бањање, не за медицинска 

употреба; производи за нега на ноктите; 

производи за отстранување шминка; 

производи за шминкање; спрејови за коса; 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; шампони за суво 

миење; капење (козметички производи за 

капење)  

 

(111)  31210  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1248 (220)  29/11/2021 

(181)  29/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Македонско Библиско Здружение 

Скопје бул. Партизански Одреди бр. 12, 

1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  31211  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1249 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Друштво за проиаводство, 

трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. 8-ма ударна бригада бр. 20 А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обезбедување спортска опрема, 

обука (тренирање), одржување часови по 

фитнес, услуги на личен  тренер (фитнес)  

 

(111)  31212  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1250 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

Tapo 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер 

за мобилни телефони, таблети;десктоп 

компјутери кои контролираат и 

автоматизираат паметни сензори и уреди 

за домот;камери;приклучоци за 

адаптер;компјутерски мрежни адаптери, 

прекинувачи, рутери и хабови 

(hubs);компјутерски мрежни хабови (hubs), 

прекинувачи и рутери;системи за дневно и 

ноќно гледање кои првенствено се 

состојат од дневни и ноќни сензори;дневни 

и ноќни камери, извори на струја, средства 

за комуникација, монитори и оперативен 

софтвер;електрични 

приклучоци;електрични 

штекери;електрични уреди за 

приклучување кои овозможуваат 

конектирање и дисконектирање на струја 

и/или контролни кабли;електрични 

приклучоци и штекери;рутер за електрична 

енергија за управување и оптимизирање 

на енергетските оптоварувања во 

зграда;порти рутери (gateway routers) во 

вид на компјутерски контролен 

хардвер;мрежни рутери;далечни системи 

за видео надзор кои се состојат 

првенствено од камери и видео надзор за 

снимање и пренесување на слики до 
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далечна локација;телекомуникациска 

опрема, имено, примопредаватели со 

оптички влакна, репетитори со оптички 

влакна, конвертори и оптимизатори, 

мултиплексери за поделба на бранови 

(wave division multiplexers), системи за 

пренос на оптика во слободен простор, 

прекинувачи кои вклучуваат етернет 

прекинувачи и рутери, агрегатори, 

терминатори и репетитори за пристап на 

оптички влакна до домот (fiber-to-the-home) 

и етернет преку vdsl (ethernet-over-vdsl),и 

производи за управување со далечинско 

присуство, имено, прекинувачи, и конзоли, 

уреди за управување со аларми, сензори и 

електрична енергија;рутер за телефонски 

повици, за домашни и канцелариски 

телефони со тонови на допир, за 

интернационални и повици на далечина 

направени од различни телефонски 

платформи вклучително и voip платформа 

без потреба од пристап до 

интернет;рутери за телефонски 

повици;рутери за телефонски повици за 

повици на далечина направени преку pstn 

и voip платформи од кој било телефон со 

тонови на допир без потреба од пристап 

до интернет;ваги за мерење;рутери за 

широка мрежна област (wan);безжични 

рутери;безжични електронски 

ваги;хардверски системи за камера за ip 

(интернет протокол) видео 

надзор;контроли за лед осветлување за 

управување со енергија, осветлување на 

компјутерска околина, енергија на бои, и 

распоред на осветлување;адаптери за 

приклучоци;конектори за 

приклучоци;системи за пренос на оптика 

во слободен простор, етернет прекинувачи 

и рутери, и софтвери продавани и како 

негова компонента и одделно, имено, 

софтвер адаптиран и направен за 

работење, инсталирање, тестирање, 

дијагнозирање и уредување на 

горенаведената телекомуникациска 

опрема;појачувачи за безжична 

комуникација;ваги;ваги со анализатори на 

телесна маса;пенкала за екрани на 

допир;екрани на допир;сензори за 

аларм;ваги за во бања;системи за дневно 

и ноќно гледање кои првенствено се 

состојат од дневни и ноќни сензори, 

дневни и ноќни камери, извори на струја, 

комуникациски средства, монитори и 

оперативен софтвер;дигитални ваги за во 

бања;електрични сензори;електронски 

сензорни апарати за препознавање на 

присуство или отсуство на поединци или 

објекти со контакт или 

притисок;електронски ваги за мерење за 

употреба во кујна;интерактивни терминали 

со екран на допир;диоди кои емитуваат 

светло (leds);пенкала со кондуктивни точки 

за уреди со екран на допир;сензори за 

притисок;сензори за близина;сензори за 

топлина;сензори за екрани на 

допир;безжични комуникациски уреди за 

пренос на слики направени со 

камера;компјутерски апликациски софтвер 

за мобилни телефони, таблети и декстоп 

компјутери кои контролираат и 

автоматизираат паметни сензори и уреди 

за домот;приклучоци;електрични 

ѕвончиња;електрични 

штекери;компјутерски камери;камери за 

контролна табла;дигитални 

камери;дигитални видео камери;ip 

(интернет протокол) камери;камери кои се 

активираат на движење;фотографски 

камери;видео камери;системи за домашна 

и канцелариска автоматизација на 

електрична енергија кои се состојат од 

безжични и жичени контролери, 

контролирани уреди, и софтвер за 

апарати, осветлување, климатизација 

(hvac), безбедност и други апликации за 
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следење и контрола на електрична 

енергија во домот и 

канцеларијата;прекинувачи за 

светло;електронски снабдувачи на 

енергија;електрични инсталации;сензор за 

контакт, сензор за прозори и врати, сензор 

за температура и влажност, сензор за 

протекување на вода, сензор за дим, 

сензор за јаглероден моноксид (CO), 

термостат (HVAC), термостат радијаторски 

вентил, паметен IR контролер, ѕвонче за 

врата со видео, видео камера со 

шпионка;Sub-G систем, Li-батерија, панел 

за соларно полнење  

кл. 11  LED системи за осветлување, 

имено, LED модули;LED 

светилки;електрични светилки;електрични 

сијалици;флуросцентни електрични 

сијалици;халогенски сијалици;LED 

сијалици;сијалици;минијатурни 

сијалици;LED (диоди кои емитуваат 

светлина) уреди за осветлување;LED 

(диоди кои емитуваат светлина) уреди за 

осветлување за употреба во приказни, 

комерцијални, индустриски, станбени и за 

нагласено архитектонско апликациско 

осветлување;LED уреди за осветлување 

за внатрешно и надворешно апликациско 

осветлување;приклучоци за електрични 

светла;светлечка лента, декоративни 

сијалички, рефлектори, светла/ламби за 

на биро, сијалици, прекинувачи за светло  

 

(111)  31213  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1251 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  модеми; прекинувачи за 

компјутерска мрежа; модули за 

прекинувачи за компјутерска мрежа; 

проширувачи на опсегот на безжична 

мрежа; интеркомуникациски апарати; 

мрежни рутери; компјутерски програми кои 

може да се преземат за контролирање на 

горенаведените уреди; апликации за 

паметни преносни уреди кои може да се 

преземат за контролирање на 

горенаведените уреди; компјутерски 

софтвер и фирмвер за поставување и 

обезбедување на сигурна, безбедна и брза 

домашна мрежа за корисници; 

компјутерски програми за поставување и 

обезбедување на сигурна, безбедна и брза 

домашна мрежа за корисници; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски оперативни програми  

 

(111)  31214  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1252 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  проширувачи на опсегот на безжична 

мрежа; рутери; уреди за точка на безжичен 

пристап; компјутерски програми [софтвер 

што може да се превземе], сите за 

употреба со гореспоменатите производи  

 

(111)  31215  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1253 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мрежни рутери; етернет 

прекинувачи; точки на безжичен пристап; 

компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер за планирање, конфигурирање, 

распоредување, работење, управување и 

следење на комуникациски уреди; апарати 

за складирање податоци; VOIP телефони; 

видео камери; видео рекордери; 

електрични прекинувачи; електрични 

приклучоци  

 

(111)  31216  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1254 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  HAPPY Group Sh.p.k. Autostrada 

Tirane-Durres, Rruga Ardeno, Km. 2, 

Ndertesa nr. 13, Fushe Mezes Kashar, 

Tirana, AL 

(740)  Адвокат Владимир Стојановски ул. 

Петричка бр. 6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за перење алишта; течен 

детергент за перење алишта; течен сапун 

за перење алишта  

 

(111)  31217  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1256 (220)  30/11/2021 

(181)  30/11/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

LAGUNA FUSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 
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цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  31218  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1257 (220)  01/12/2021 

(181)  01/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ЗИРАБЕВ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  31219  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1258 (220)  01/12/2021 

(181)  01/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  YAMABIKO CORPORATION 

7-2, Suehirocho 1-chome, Ohme, Tokyo, 

JP 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  моторни пили; косилки со моторен 

погон и со електричен погон; тримери за 

трева со моторен погон и со електричен 

погон; ножици за жива ограда со моторен 

погон и со електричен погон; ножици за 

кроење (машини и алати за машини); 

дувалки за ѓубре од тревници со моторен 

погон и со електричен погон; распрскувачи 

со моторен погон и со електричен погон; 

машини за распрскување; дувалки за 

прашина (машини); култиватор (машини); 

бушач за земја; косилки; дупчалки 

(машини); стабилен отсекувач; циркуларна 
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пила; машини и алати за машини за 

распрскување на средства за контрола на 

штетници; земјоделски, градинарски и 

шумарски машини, алати за машини и 

алати и апарати со електричен погон; 

машини и апарати за сечење, дупчење, 

триење, острење и третман на површини, 

сите за употреба во земјоделство, 

шумарство и хортикултура  

кл. 9  батерии; полначи за батерии; 

апарати и инструменти за акумулирање и 

складирање електрична енергија  

 

(111)  31102  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2021/1260 (220)  02/12/2021 

(181)  02/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, портокалова-жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  31104  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1261 (220)  02/12/2021 

(181)  02/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Златевски Небојша Долна 

Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  31105  (151)  31/10/2022 

(210)  TM  2021/1262 (220)  02/12/2021 

(181)  02/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Златевски Небојша 

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96, 

Гостивар, MK 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  31220  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1267 (220)  03/12/2021 

(181)  03/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Haver Farma İlaç A.Ş. Akbaba Mah. 

Maraş Cad. No.:52/2/1, Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

SELFLEKS FLUKOSEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31221  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1268 (220)  03/12/2021 

(181)  03/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić ul. Njegoševa br. 18, Nikšić, 

ME 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, јако црно пиво, зрело пиво, 

црно пиво и јако пиво; минерални и 

газирани води и други безалкохолни 

пијалоци; овошни пијалоци и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

правење пијалоци  

кл. 35  услуги на малопродажба, услуги на 

продавници за малопродажба; услуги на 

малопродажба за нарачки преку пошта и 

електронски или on-line услуги на 

малопродажба поврзани со продажба на 

алкохолни пијалоци, пиво, јако црно пиво, 

зрело пиво, црно пиво и јако пиво; 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалоци; услуги на 

рекламирање; маркетиншки и промотивни 

услуги; организирање, делување и надзор 

на продажни и промотивно потикнувачки 

проекти и проекти-шеми за лојалност на 

купувачи; информативни, советодавни и 

консултативни услуги се во врска со 

погоре наведените услуги  

 

(111)  31222  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1272 (220)  03/12/2021 

(181)  03/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  TO/M/2021/04191  16/11/2021  TO 

(732)  Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

SONG OF NUNU: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за игри со проширена 

реалност кој може да се преземе; 

електронски публикации кои може да се 

преземаат, имено, стрипови, графички 

романи, списанија, прирачници и билтени 

на поле на забава и видео игри; музички 

датотеки кои може да се преземаат; 

софтвер за видео игри што може да се 
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преземе; виртуелни производи кои може 

да се преземаат, имено, компјутерски 

софтверски програми кои содржат ресурси 

во игра, токени и виртуелна валута за 

употреба во видео игри и виртуелни 

светови на мрежа; софтвер за преземање 

кој содржи виртуелна валута, имено, 

компјутерски програми кои содржат жетони 

во игра и валута за употреба на веб онлајн 

и мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; слушалки-бубици; слушалки за 

употреба со компјутери; интерактивни 

програми за мултимедиски видео игри; 

магнетно кодирани картички за подарок; 

снимен софтвер за игри со проширена 

реалност; снимен софтвер за видео игри; 

снимен софтвер за игри со виртуелна 

реалност; звучници; касети за видео игри; 

дискови за видео игри  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици со врвки 

(за тренинг); цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торби; футроли за клучеви; торби за 

опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

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

дожд; торбици за околу појас; синџирчиња 

за паричник; паричници; торбици за 

носење околу зглоб  

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици; 

костими за ноќ на вештерките; капи, 

шешири; покривала за глава; спортски 

маици со качулка; облека за мали деца; 

јакни (облека); удобна облека за носење 

по дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами, шалови; блузи, 

кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 28  акциони фигурички; додатоци за 

акциони фигурички; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; костими за маскирање; 

украсни ветрокази (играчки); украсни 

спинери кои се движат на ветер (играчки); 

игри со коцки; кукли; додатоци за кукли; 

електрични акциони играчки; играчки во 

облик на ликови од фантазија; слушалки 

посебно прилагодени за користење при 

играње на видео игри; тастатури за 

играње на игри; глувчиња за играње игри; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; играчки со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; карти-сликички за размена; 

машини за видео игри  

кл. 41  забава во вид на возење во 

забавни паркови; услуги на забавни 

паркови; услуги на разонода во вид на 

продукција и изведување на настапи во 

живо; обезбедување на онлајн игри со 
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виртуелна реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на информации 

за разонода кои не можат да се преземат; 

обезбедување онлајн информации за 

видео игри кои не можат да се преземат; 

обезбедување на онлајн стрипови, кратки 

приказни и романи во слики кои не можат 

да се преземат; обезбедување на видео 

снимки и други мултимедијани дигитални 

содржини кои не може да се преземат; 

обезбедување на видео игри кои не може 

да се преземат; обезбедување на игри со 

виртуелна реалност кои не може да се 

преземат  

 

(111)  31223  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1273 (220)  06/12/2021 

(181)  06/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане 

Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење; путер од 

кикиритки; путер; крем-путер; белки од 

јајца; бистри супи [бујони]; бујон (состојки 

за правење бујон); овошје, конзервирано; 

подготвени производи од месо; чипс од 

компири; кисела зелка [расол]; 

концентрати за супи [бујони]; џемови; 

замрзнато овошје; супи; суво грозје; 

корнишони; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака 

[млечни производи]; сирење; крокети; 

млеко; овошје, варено; овошни каши; 

месо; риби што не се живи; соја, 

конзервирана, за исхрана; масни 

супстанции за производство на масти за 

исхрана; смеси со маст за мачкање на 

леб; масло од сусам за јадење; шунка; 

жолчки од јајца; јогурт; состојки за 

правење супа од зеленчук; сокови од 

зеленчук за готвење; млечни пијалаци во 

кои преовладува млеко; сурутка; 

производи од млеко; сланина; леќа, 

конзервирана; маргарин; мармалад; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; паштета 

од џигер; кромид, конзервиран; туршија; 

грашок, конзервиран; колбаси; состојки за 

правење супа; доматно пире; салати од 

зеленчук; овошни салати; лосос; лој за 

исхрана; туна; доматен сок за готвење; 

масло од сончоглед за исхрана; живина 

што не е жива; кори од овошје; алгинати за 

храна [соли на органска киселина]; 

бадеми, мелени; кикиритки, преработени; 

печурки, конзервирани; маст од кокосов 

орев; масло од кокос за јадење; грав, 

конзервиран; џигер; производи за исхрана 

направени од риба; чипс од овошје; риби, 

конзервирани; месо, конзервирано; тофу 

[сирење од соја]; шлаг крем; риби во 

конзерви; овошје во конзерви; месо во 

конзерви; мекици од компири; зеленчук во 

конзерви; колбаси во тесто; пире од 

јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; мали парчиња храна 

од овошје; урда; млеко од соја; ајвар 

[конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; 

семки, подготвени; конзервиран лук; 

протеинско млеко; нискокалоричен чипс од 

компир; млечни ферменти за кулинарска 

употреба; компоти; кондензирано млеко; 

сметана [кисела павлака]; раженка 

[ферментирано печено млеко]; 
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ферментирано млеко [потквасено]; 

доматно пире; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; гвакамоле [пире од 

авокадо]; пржени прстени од кромид; 

фалафел; овесно млеко; растителна 

павлака; намази на база на јаткасти 

плодови; кнедли на база на компир; 

виршли; виршли во пченкарно тесто на 

стапче; соино масло за исхрана; замени за 

млеко; бадемово млеко; млеко од 

кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко 

за употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на бадемово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики  

 

(111)  31224  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1274 (220)  06/12/2021 

(181)  06/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ Бул. Јане 

Сандански бр.76/1, 1000, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масти за јадење; путер од 

кикиритки; путер; крем-путер; белки од 

јајца; бистри супи [бујони]; бујон (состојки 

за правење бујон); овошје, конзервирано; 

подготвени производи од месо; чипс од 

компири; кисела зелка [расол]; 

концентрати за супи [бујони]; џемови; 

замрзнато овошје; супи; суво грозје; 

корнишони; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, варен; зеленчук, сушен; павлака 

[млечни производи]; сирење; крокети; 

млеко; овошје, варено; овошни каши; 

месо; риби што не се живи; соја, 

конзервирана, за исхрана; масни 

супстанции за производство на масти за 

исхрана; смеси со маст за мачкање на 

леб; масло од сусам за јадење; шунка; 

жолчки од јајца; јогурт; состојки за 

правење супа од зеленчук; сокови од 

зеленчук за готвење; млечни пијалаци во 

кои преовладува млеко; сурутка; 

производи од млеко; сланина; леќа, 

конзервирана; маргарин; мармалад; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; паштета 

од џигер; кромид, конзервиран; туршија; 

грашок, конзервиран; колбаси; состојки за 

правење супа; доматно пире; салати од 

зеленчук; овошни салати; лосос; лој за 

исхрана; туна; доматен сок за готвење; 

масло од сончоглед за исхрана; живина 

што не е жива; кори од овошје; алгинати за 

храна [соли на органска киселина]; 

бадеми, мелени; кикиритки, преработени; 

печурки, конзервирани; маст од кокосов 

орев; масло од кокос за јадење; грав, 

конзервиран; џигер; производи за исхрана 

направени од риба; чипс од овошје; риби, 

конзервирани; месо, конзервирано; тофу 

[сирење од соја]; шлаг крем; риби во 

конзерви; овошје во конзерви; месо во 

конзерви; мекици од компири; зеленчук во 

конзерви; колбаси во тесто; пире од 

јаболка; тахини [тесто од сусамово семе]; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; мали парчиња храна 

од овош]е; урда; млеко од соја; ајвар 

[конзервирана пиперка]; мус од зеленчук; 

семки, подготвени; конзервиран лук; 

протеинско млеко; нискокалоричен чипс од 

компир; млечни ферменти за кулинарска 

употреба; компоти; кондензирано млеко; 

сметана [кисела павлака]; раженка 

[ферментирано печено млеко]; 

ферментирано млеко [потквасено]; 
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доматно пире; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; гвакамоле [пире од 

авокадо]; пржени прстени од кромид; 

фалафел; овесно млеко; растителна 

павлака; намази на база на јаткасти 

плодови; кнедли на база на компир; 

виршли; виршли во пченкарно тесто на 

стапче; соино масло за исхрана; замени за 

млеко; бадемово млеко; млеко од 

кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко 

за употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на бадемово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики  

 

(111)  31225  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1275 (220)  06/12/2021 

(181)  06/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ZESUVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(111)  31228  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1282 (220)  07/12/2021 

(181)  07/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

TINGORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31229  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1283 (220)  07/12/2021 

(181)  07/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

ZILFENAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31230  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1284 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  MANICA S.p.A. Via all'Adige 4 38068 

ROVERETO (TN), IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MANAMID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

индустријата и науката, како и во 

земјоделството, хортикултура и 

шумарството, ѓубрива за почва и 

земјоделство; бакарен сулфат (витрол); 

супстрати за хидропонско култивирање 

(обработка) во земјоделството  

кл. 5  ветеринарни препарати, санитарни 
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препарати за медицинска и ветеринарна 

употреба; средства за дезинфекција за 

употреба во земјоделството и 

ветеринарни цели; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди; 

хербициди  

 

(111)  31231  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1285 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  No.018579595  18/10/2021  EM 

(732)  Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа кпаса; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(111)  31232  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1286 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  No.018579596  18/10/2021  EM 

(732)  Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

 

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; автомобилски 

полначи за електронски цигари; 

автомобилски полначи за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; батериски 

полначи за електронски цигари; докови 

(бази) за полнење и станици за полнење 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; докови (бази) за 

полнење и станици за полнење за 

електронски цигари; преносливи (портабл) 

енергетски напојувачи за електронски 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; преносливи (портабл) енергетски 

напојувачи за електронски цигари; сите 

вклучени во класа 9  

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа класа; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(111)  31233  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1287 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  No.018579593  18/10/2021  EM 

(732)  Diamond Quest Limited  OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; УСБ (USB) полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; автомобилски 

полначи за електронски цигари; 

автомобилски полначи за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; батериски 

полначи за електронски цигари; докови 

(бази) за полнење и станици за полнење 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; докови (бази) за 

полнење и станици за полнење за 

електронски цигари; преносливи (портабл) 

енергетски напојувачи за електронски 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; преносливи (портабл) енергетски 

напојувачи за електронски цигари; сите 

вклучени во класа 9  

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; делови и приклучоци 

за гореспоменатите производи вклучени 

во оваа класа; изгаснувачи за загревани 

цигари и пури како и за загревани тутунски 

стапчиња (tobacco sticks); кутии за 

електронски цигари кои може повторно да 

се напојуваат/наполнуваат; џебни машини 

за виткање цигари; сите вклучени во класа 

34  

 

(111)  31234  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1288 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  018501958  28/06/2021  EM 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(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; 
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препарати за перење облека; детергенти 

за перење облека; течности за перење 

облека; препарати за натопување облека 

за перење; супстанци за перење облека; 

средства за плакнење на облека за 

перење; етерични масла како мириси за 

перење облека; мирисни препарати за 

перење облека; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи за ткаенини  

кл. 5  препарати за перење за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди; 

гермициди; средства за дезинфекција за 

домаќинство; средства за дезинфекција за 

перење облека; средства за дезинфекција 

за плакнење; гермицидни детергенти; 

сапуни за дезинфекција и детергенти; 

средства за дезинфекција за домашна 

употреба  

кл. 16  садови направени од картон или 

појачана хартија; материјали за пакување 

направени од хартија или картон или 

пластика или регенерирана целулоза; 

кутии направени од картон и/или хартија 

и/или пластика и/или регенерирана 

целулоза; склопливи кутии за пакување 

направени од хартија или картон; садови 

изработен од картон за пакување; кутии од 

хартија или картон или појачана хартија 

или пластика; кутии од хартија или картон 

или појачана хартија за индустриско 

пакување; садови направени од хартиен 

материјал или од хартиен материјал 

покриен со филм од пластичен материјал 

обезбедени на начин што не може да ги 

отворат деца; печатени пакувања од 

хартиен материјал обезбедени на начин 

што деца не може да ги отворат; пакувања 

направени од хартија или појачана хартија 

или картон или хартиен материјал 

покриени со филм од пластичен материјал 

обезбедени на начин што не може да ги 

отворат деца; садови отпорни на 

манипулации направени од картон; садови 

отпорни на манипулации направени од 

хартија; садови отпорни на манипулации 

направени од хартија и пластика; садови 

отпорни на манипулации за пакување 

направени од картон; садови отпорни на 

манипулации направени од хартија; 

печатени пакувања направени од хартија 

или картон или појачана хартија 

обезбедени на начин што деца не може да 

ги отворат; садови отпорни на 

манипулации направени од хартија и/или 

картон и/или пластика и/или регенерирана 

целулоза; сите горенаведени стоки за 

држење препарати за белење и други 

материи за употреба за перење облека, 

препарати за перење облека, детергенти 

за перење облека, течности за перење 

облека, средства за плакнење на облека 

за перење, средства за дезинфекција на 

облека за перење, ароматични препарати 

за употреба за перење, сапуни и гелови, 

средства за плакнење и препарати за 

омекнување, омекнувачи за ткаенини, 

чистење, полирање, рибање и абразивни 

препарати, миризлива вода за употреба во 

домаќинството и за употреба на ткаенини, 

козметика, тоалетни производи  

 

(111)  31235  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1289 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за градежништво, 

производство и трговија ФИ - БАУ 

Ибраим и други ДОО, експорт-импорт с. 

Палатица с. Палатица, Желино, 1228 

Шемшево, MK 

(540)  

FI-BAU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на железарија и градежни 

материјали  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  пакување и складирање стока; 

транспорт  

 

(111)  31236  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1290 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  инструменти за мерење на време; 

ѕидни, столни и рачни часовници; 

презентациски кутии за часовници  

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизнис картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

 

(111)  31237  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1291 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

U.S. POLO ASSN. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизнис картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

кл. 25  облека; облека за бебиња; марами 

(бандани); бањарки; машки гаќи за 

капење; костими за капење; облека за на 

плажа; ремени; лигавчиња; градници; 

женски маички/поткошули; облека од 

имитација на кожа; облека од кожа; палта; 

наметки; фустани; пењоари; штитници за 

уши од студ; шалови; ракавици; траки за 

глава; трикотажа; јакни; фармерки; 

дресови; плетенина; костими; ракавици 

без прсти; вратоврски; облека за надвор; 

долги палта (overcoats); долги палта 

(topcoats); панталони; парки (јакни / 

parkas); пончо; пуловери; џемпери; 

марами/шалови (sarongs); појаси (sashes); 

шалови/марами (scarves/scarfs); шалови 

(shawls); маици; маици со кратки ракави; 

спортски дресови; поло маици; рагби 
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маици; здолништа; сукња панталони 

(skorts); шорцеви; маски за спиење; 

влечки; чорапи; костими; трегери; долна 

облека; боди (женска долна облека/ 

teddies); маици; хеланки; панталони; 

униформи; велови; елеци; водоотпорна 

облека; облека (додатоци) за глава: 

плетени капи (beanies); капчиња (ball 

caps); шапки; капи (skull caps); шешири (top 

hats); визири; беретки; обувки: сандали; 

влечки; чизми; атлетски чевли; 

официјални (свечени) чевли; потпетици; 

ѓонови; врвки; метални додатоци за чевли  

 

(111)  31238  (151)  21/11/2022 

(210)  TM  2021/1292 (220)  09/12/2021 

(181)  09/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  United States Polo Association 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm 

Beach, FL 33401, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  рачни чанти; чанти; чанти за на 

рамо; женски чанти без рачка; мали 

чантички; чанти за монети; паричници; 

футроли за кредитни картички; футроли за 

бизни картички; торби за пазарување (tote 

bags); ранци; спортски чанти; чанти за 

книги; торби за плажа; торби за 

пазарување (tote bags); торби за пелени; 

козметички торби (несесери) кои се 

продаваат празни; патни куфери; торби за 

патување (багаж); чадори  

кл. 25  облека: облека за бебиња; марами 

(бандани); бањарки; машки гаќи за 

капење; костими за капење; облека за на 

плажа; ремени; лигавчиња; градници; 

женски маички/поткошули; облека од 

имитација на кожа; облека од кожа; палта; 

наметки; фустани; пењоари; штитници за 

уши од студ; шалови; ракавици; траки за 

глава; трикотажа; јакни; фармерки; 

дресови; плетенина; костими; ракавици 

без прсти; вратоврски; облека за надвор; 

долги палта (overcoats); долги палта 

(topcoats); панталони; парки (јакни / 

parkas); пончо; пуловери; џемпери; 

марами/шалови (sarongs); појаси (sashes); 

шалови/марами (scarves/scarfs); шалови 

(shawls); маици; маици со кратки ракави; 

спортски дресови; поло маици; рагби 

маици; здолништа; сукња панталони 

(skorts); шорцеви; маски за спиење; 

влечки; чорапи; костими; трегери; долна 

облека; боди(женска долна облека/ 

teddies); маици; хеланки; панталони; 

униформи; велови; елеци; водоотпорна 

облека, 

облека (додатоци) за глава: плетени капи 

(beanies); капчиња (ball caps); шапки;капи 

(skull caps); шешири (top hats); визири; 

беретки, обувки; сандали; влечки; чизми; 

атлетски чевли; официјални (свечени) 

чевли; потпетици; ѓонови; врвки; метални 

додатоци за чевли  

 

(111)  31239  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1293 (220)  07/12/2021 

(181)  07/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 
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540)  

LIRTONEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31240  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1295 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-

Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, портокалова, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи; 

хемиски производи за употреба во 

обработка на метал; хемиски производи за 

употреба на обработување на метални 

површини; индустриски хемиски производи 

за употреба во произведување на лакови; 

хемиски производи за употреба на 

произведување на премази отпорни на 

пламен; хемиски производи за употреба во 

произведување на премази за 

потиснување на чад; хемиски производи 

отпорни на оган за произведување на 

премази отпорни на оган; хемиски 

производи отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во произведување на смоли 

отпорни на оган; хемиски производи 

отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во производството на смоли 

отпорни на оган  

кл. 2  бои, лакови, за индустриска намена, 

освен за фотографска и уметничка 

намена; облоги за метали, пластики и 

хартија; помошни агенси за лакирање, 

особено емулгаторски агенси, 

дисперзанти, агенси за навлажнување, 

агенси за контрола на проток, агенси за 

сврзување и згуснување; премази отпорни 

на корозија; лакови во вид на премази; бои 

за отпорност на топлина; премази отпорни 

на топлина во вид на боја; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; горни премази 

отпорни на оган во форма на боја  

кл. 17  течни електрични заштитни 

материјали; жичен емајл за заштитна 

намена; заштитни бои  

 

(111)  31241  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1296 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Rembrandtin Coatings GmbH Ignaz-

Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AU 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Thermodur 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи; 

хемиски производи за употреба во 

обработка на метал; хемиски производи за 

употреба на обработување на метални 

површини; индустриски хемиски производи 

за употреба во произведување на лакови; 

хемиски производи за употреба на 

произведување на премази отпорни на 
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пламен; хемиски производи за употреба во 

произведување на премази за 

потиснување на чад; хемиски производи 

отпорни на оган за произведување на 

премази отпорни на оган; хемиски 

производи отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во произведување на смоли 

отпорни на оган; хемиски производи 

отпорни на оган за употреба во 

произведување на бои отпорни на оган; 

хемиски производи отпорни на оган за 

употреба во производството на смоли 

отпорни на оган  

кл. 2  бои, лакови, за индустриска намена, 

освен за фотографска и уметничка 

намена; облоги за метали, пластики и 

хартија; помошни агенси за лакирање, 

особено емулгаторски агенси, 

дисперзанти, агенси за навлажнување, 

агенси за контрола на проток, агенси за 

сврзување и згуснување; премази отпорни 

на корозија; лакови во вид на премази; бои 

за отпорност на топлина; премази отпорни 

на топлина во вид на боја; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; бои отпорни на 

оган; бои отпорни на оган; горни премази 

отпорни на оган во форма на боја  

кл. 17  течни електрични заштитни 

материјали; жичен емајл за заштитна 

намена; заштитни бои  

 

(111)  31242  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1297 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 

Chongqing, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни автомобили; мотоцикли; 

електрични трицикли; електрични возила; 

моторизирани трицикли; бензински мотори 

за копнени возила; дизел мотори за 

копнени возила; мотори за копнени 

возила; возила за движење по земја, 

воздух, вода или шини  

 

(111)  31243  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1298 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Swiss Pharma International AG 

Lindenstrasse 22, 8008 - Zurich, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, сива, розова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  аналгетски, антипиретик и 

антиинфламаторен фармацевтски 

препарат  

 

(111)  31244  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1299 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 



 

 

123 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(450)  30/11/2022 

(732)  Маре Трајковска ул. Аминта трети 

бр. 17, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси; завеси знамиња, 

материјали (текстилни материјали), мебел 

(неврзани навлаки за мебел), мебел 

(прекривки за мебел) од текстил, навлаки 

(неврзани) за мебел, навлаки за перници, 

перници, прекривки за перници, платна, 

постелнина, чаршафи, шатори  

кл. 25  облека, обувки, капи, моден дизајн 

и областа на модниот дизајн, изработка на 

модели по мерка, костими за капење, 

венчаници, коктел фустани и тоалети, 

тетарарски костими  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; он-лајн услуги на продавници за 

малопродажба, промотивен маркетинг, 

промовирање на производи и услуги преку 

подготвување и поставување на реклами 

во електронски медиуми на кои се 

пристапува преку глобална компјутерска 

мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа; рекламен 

материјал за изнајмување; изнајмување на 

рекламен простор; испитување на јавното 

мислење; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми со цел трговија на 

мало; објавување на рекламни текстови; 

ширење на рекламен материјал; 

рекламирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекламни агенции; телевизиското 

рекламирање пребарување на податоци 

во компјутерски датотеки за трети лица; 

услуги поврзани со споредба на цените; 

унапредување на продажбата на стоки и 

услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички, 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: текстил и текстилни производи 

кои не се опфатени со другите класи; 

покривки за кревети и маси; завеси 

знамиња, материјали (текстилни 

материјали), мебел (неврзани навлаки за 

мебел), мебел (прекривки за мебел) од 

текстил, навлаки (неврзани) за мебел, 

навлаки за перници, перници, прекривки за 

перници, платна, постелнина, чаршафи, 

шатори; облека, обувки, капи, моден 

дизајн и областа на модниот дизајн, 

изработка на модели по мерка, костими за 

капење, венчаници, коктел фустани и 

тоалети, тетарарски костими  

кл. 42  eнтериерно уредување и 

декорирање, ентериерен дизајн, 

дизајнирање на внатрешно уредување, 

услуги на ентериерно уредување, 

ентериерно уредување на детски соби, 

елементи на ентериерно уредување, 

консултации во врска со внатрешно 

уредување  

 

(111)  31245  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1300 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 
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(732)  СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул.11 

Октомври бр.33А, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло, темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар; 

информатички програми, мемории за 

сметачи, менувачи на дискови 

(информатика), монитори (програми за 

сметачи), обработка на податоци, 

печатачи за компјутери, процесори 

(централни единици за обработка), 

сметачи (помошни мемории за сметачи), 

сметачи (работни програми за сметачи), 

сметачи (снимени програми за сметачи)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инженеринг, 

инжинерски нацрти, изнајмување 

софтвери, изработка (концепирање) на 

софтвери, консултации во врска со 

сметачи, сметачи (изнајмување сметачи), 

сметачи (програмирање на сметачите), 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на 

податоците) и трговија  

 

(111)  31246  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1301 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(732)  Министерство за транспорт и 

врски ул. „Плоштад Црвена Скопска 

Општина бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, сива, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; развивање и 

имплементација на проекти; развивање и 

имплементација на маркетинг стратегии за 

други; управување со проекти, планирање, 
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координација, набавки, мониторинг, 

евалуација, известување, фидуцијарни 

функции и заштитни марки при 

имплементирање на проекти; аутсорсинг 

услуги [поддршка на проекти), бизнис 

проекти (помош во водењето бизнис и 

импелемнтирање на проекти), бизнис 

информации, бизнис испитување, бизнис 

истражување, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

бизнис проценки, експерти за ефикасност, 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, литературен корпус 

и правопис и бази на податоци за 

преведување; компјутерски бази на 

податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис и импелементација на проекти 

локално и меѓународно; пребарување 

податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица, проценки (бизнис проценки), 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 36  финансиски работи; монетарни 

работи; услуги на финансиски консултации 

поврзани со инфраструктурни инвестиции; 

консултантски услуги поврзани со 

финансирање на градежни работи и 

инфраструктурни проекти; анализирање 

(финансиско анализирање), организирање 

на монетарни трансфери, услуги за 

префрлање на парични средства  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; инженерство; услуги 

на архитектонски и урбанистички 

проектирања; услуги на архитектонски 

проектирања во областа на транспортот и 

сообраќајот; тестирање, автентификација 

и контрола на квалитет; услуги на дизајн; 

издавање на софтвер, изработка 

(концепирање) на софтвери, други 

консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи; 

интегриран софтвер дизајниран и развиен 

за управување со лабораториски 

информации и податоци и управување со 

работните процеси, автоматско 

преземање на податоците директно од 

инструментите, следење и управување на 

работните активности и гаранција на 

квалитетот на извршената задача, 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; компјутерски бази на податоци 
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(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(111)  31247  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1302 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KARDIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31248  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1303 (220)  14/12/2021 

(181)  14/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

KARDIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31249  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1304 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 

Скопје 

ул. Христос Татарчев 1 бр. 21А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петричка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

ладење, климатизција, прочистувачи на 

воздух, создавање пареа, готвење, 

ладење, сушење, вентилација, 

фрижидери, замрзнувачи  

кл. 35  маркетинг, огласување, услуги при 

продажба на големо и мало со: 

климатизери, грејни тела, бела техника, 

акустика, ситни апарати за домаќинство, 

тв и аудио опрема; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 39  транспортирање; транспортирање 

стоки; складирање; складирање стоки; 

пакување  

 

 (111)  31251  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1306 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

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

 

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31252  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1307 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

FYRLISS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31253  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1308 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

FULBRYT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31254  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1309 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH  55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

SPEVIGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31256  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1310 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

SALTAPSA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

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; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  
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(111)  31258  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1311 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  JOHNSON & JOHNSON  

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО дооел Скопје 

ул. Ленинова 15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

HEALTHY WHITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  забен конец, дршки со забен конец, 

полнење за дршки со забен конец  

 

(111)  31259  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1312 (220)  15/12/2021 

(181)  15/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Елсид Сејфулахи с. Пирок б.б. 

101, Боговиње, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, високи столици, сламки за 

пијалаци, неметални носачи за шишиња  

кл. 30  пици, производи од тесто  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  31158  (151)  15/11/2022 

(210)  TM  2021/1313 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос 

Аустриа ДОО Скопје бул. Киро Глигоров 

бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и 

забавни игри  

 

(111)  31159  (151)  15/11/2022 

(210)  TM  2021/1314 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос 

Аустриа ДОО Скопјебул. Киро Глигоров 

бр. 2, Општина Гази Баба, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  приредување игри на среќа и 

забавни игри  
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(111)  31262  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1315 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Acer Incorporated7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541 

TAIPEI CITY, R.O.C., TW 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, инструменти за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, апарати и 

инструменти за мерење тежина, за 

мерење, за сигнализирање, за контрола 

(надзор), живото спасувачки и за држење 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, префрлување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

трансмисија или репродукција на звук или 

слики; магнети преносници на податоци, 

дискови за снимање; компактни дискови, 

ДВД-ија и други дигитални снимачи на 

медиа; механизми за апарати кои работат 

со паричка; регистар-каси, машини за 

сметање, опрема за процесирање на 

податоци; апарати за гаснење на пожар; 

компјутери; компјутерски хардвер; рачни 

компјутери; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

периферни уреди; принтери; компјутерски 

сервери; лап топ компјутери; компјутерски 

бележници; десктоп компјутери; мобилни 

телефони; уреди за складирање на 

податоци; електронски игри; машини за 

видео игри; компјутерски терминали; 

ресивери (set top boxes); видео проектори; 

радија; звучници; микрофони; слушалки 

што се носат на глава; слушалки за во 

уши; приемници; автоматски автомати за 

продажба и механизми за апарати кои 

работат со паричка; компјутерски 

фирмвер; компјутерски помошен софтвер; 

скенери; монитори; екрани на допир; 

модеми; тастатури; мауси; топчиња 

(trackballs); подлога за допир (trackpads); 

светлечки пенкала; џојстици; контролори 

за играње; графички таблети; графички 

табли (digitizers); адаптери; адаптер 

картички; кабли и конектори; мегнетно-

оптички драјвери; хард диск драјвери; 

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; 

кертриџи и драјвери за касети; CDROM 

драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

R); драјвери за повеќекратно снимање на 

CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери 

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); 

цврсти уреди за складирање; RAID низи; 

масивни уреди за складирање; мрежни 

интерфејси; кабелски модеми; рутери, 

мостови, порти, и хабови; електронски 

уреди за потрошувачи; телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDAs); 

дигитални видео рекордери; рекордери за 

видеокасети; телевизија, дигитална 

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; 

CD плеери; МРЗ плеери; дигитални аудио 

плеери и рекордери; аудио појачувачи; 

гласовни и говорни синтетизатори; видео 

генератори за специјални ефекти; 

фотоапарати (sti;cameras); видео камери; 

дигитални камери; видео декови; видео 

конвертери; баркод читачи; читачи на 

магнетни ленти; телекомуникациска 

опрема; телекомуникациски апарати и 

инструменти; мобилни телефони; паметни 

телефони; комуникациски безжични уреди 

за пренос на глас, податоци, слики, аудио, 
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видео и мултимедијална содржина; 

апарати за мрежна комуникација; рачни 

дигитални електронски уреди за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање, и зачувување на 

телефонски повици, електронска пошта, и 

други дигитални податоци; пренослив 

компјутерски хардвер; преносни дигитални 

електронски уреди за обезбедување на 

пристап до интернет и за праќање, 

примање, и зачувување на телефонски 

повици, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; паметни часовници; 

паметни очила; паметни прстени; тракери 

за активност за носење; поврзани алки 

[инструменти за мерење]; електронски 

читачи за книги; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, оперирање 

и контролирање на компјутери, 

компјутерни периферни уреди, мобилни 

уреди, мобилни телефони, паметни 

телефони, паметни очила, преносни 

уреди, слушалки за уши, слушалки што се 

носат на глава, телевизија, ресивери (set 

top boxes), аудио и видео плеери и 

рекордери, системи за домашно кино, и 

системи за забава; софтвер за развој на 

апликации; софтвер за компјутерски игри; 

претходно снимено аудио, видео и 

мултимедијална содржина што може да се 

симнува; компјутерни периферни уреди; 

периферни уреди за компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

телевизија, ресивери (set top boxes) и 

аудио и видео плеери и рекордери; 

преносни периферни уреди за употреба со 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, паметни прстени, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, телевизија, ресивери (set top 

boxes), и аудио и видео плеери и 

рекордери; биометриски идентификациски 

апарати и апарати за автентификација; 

акцелерометри; висиномери; апарати за 

мерење на растојание; апарати за 

снимање на растојание; педометри; 

апарати за мерење на притисок; 

индикатори за притисок; монитори, дисплеј 

екрани, дисплеи што се ставаат на глава 

(head mounted displays), и слушалки за на 

глава за употреба со компјутери, паметни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes), и аудио и видео 

плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи 

со проширена реалност, наочари, 

контролери, и слушалки за на глава; 3D 

наочари; очила; очила за сонце; стакла за 

очила; оптичко стакло; оптичка стока; 

оптички апарати и инструменти; камери; 

блицови за камери; тастатури, мауси, 

подлоги за мауси, принтери, диск 

драјвери, и хард драјвери; апарати за 

снимање и репродукција на звук; 

дигитални аудио и видео плеери и 

рекордери; аудио звучници; аудио 

засилувачи и приемници; аудио апарати за 

моторни возила; снимачи на гласови и 

апарати за препознавање на гласови; 

телевизија; телевизиски приемници и 

монитори; радио трансмитери и 

приемници; кориснички интерфејсови за 

борд компјутери за моторни возила и 

електронски уреди, имено електронски 

контролни панели, монитори, екрани на 

допир, далечински управувачи, приклучни 

станици, конектори, приклучоци, и 

контроли на гласовно активирање; 

глобално позиционирачки системи (GPS 

уреди); навигациски инструменти; 

навигациски апарати за возила [борд 
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компјутери]; далечински управувачи за 

контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизија, ресивери (set top boxes), 

звучници, појачувачи, ситеми за домашно 

кино, и системи за забава; преносни уреди 

за контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, аудио и видео плеери и 

рекордери, телевизија, ресивери (set top 

boxes), звучници, појачувачи, системи за 

домашно кино, и системи за забава; 

апарати за складирање на податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојници, жици, кабли, полначи, 

порти, приклучни станици, и адаптери за 

употреба со компјутери, мобилни 

телефони, рачни компјутери, компјутерни 

периферни уреди, мобилни телефони, 

мобилни електронски уреди, преносни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, слушалки за уши, 

слушалки што се носат на глава, аудио и 

видео плеери и рекордери, телевизија и 

ресивери (set top boxes); интерактивни 

екрани на допир; интерфејсови за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes) и аудио и видео 

плеери и рекордери; заштитни филмови 

адаптирани за компјутерски екрани, 

екрани на мобилни телефони, и екрани на 

паметни часовници; навлаки, торби, кутии, 

ракави, ремени и ленти за компјутери, 

таблет компјутери, тастатури за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, преносни електронски 

уреди, паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио 

и видео плеери и рекордери; преносни 

резервни батерии (pover banks); селфи 

стап (selfie stick); полначи за електронски 

цигари; полначи за автомобили; безжични 

полначи; информативна технологија и 

аудиовизуелна опрема; магнети, 

магнетизери и демагнетизери; научни и 

лабораториски уреди за третман со 

употреба на електрична енергија; апарати, 

инструменти и кабли за електрична 

енергија; оптички уреди, појачувачи и 

коректори; уреди за сигурност, 

безбедност, заштита и сигнализирање; 

уреди за навигација, водење, следење, 

таргетирање и изработување на мапи; 

инструменти, индикатори и контролери за 

мерење, детектирање и набљудување; 

апарати, едукативни апарати и 

симулатори за научни истражувања и 

лабаратории  

 

(111)  31263  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1316 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Acer Incorporated 7F-5, No. 369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TW 10541 

TAIPEI CITY, R.O.C., TW 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, инструменти за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и инструменти, апарати и 

инструменти за мерење тежина, за 

мерење, за сигнализирање, за контрола 

(надзор), живото спасувачки и за држење 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, префрлување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

трансмисија или репродукција на звук или 

слики; магнети преносници на податоци, 

дискови за снимање; компактни дискови, 

ДВД-ија и други дигитални снимачи на 

медиа; механизми за апарати кои работат 

со паричка; регистар-каси, машини за 

сметање, опрема за процесирање на 

податоци; апарати за гаснење на пожар; 

компјутери; компјутерски хардвер; рачни 

компјутери; таблет компјутери; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

периферни уреди; принтери; компјутерски 

сервери; лап топ компјутери; компјутерски 

бележници; десктоп компјутери; мобилни 

телефони; уреди за складирање на 

податоци; електронски игри; машини за 

видео игри; компјутерски терминали; 

ресивери (set top boxes); видео проектори; 

радија; звучници; микрофони; слушалки 

што се носат на глава; слушалки за во 

уши; приемници; автоматски автомати за 

продажба и механизми за апарати кои 

работат со паричка; компјутерски 

фирмвер; компјутерски помошен софтвер; 

скенери; монитори; екрани на допир; 

модеми; тастатури; мауси; топчиња 

(trackballs); подлога за допир (trackpads); 

светлечки пенкала; џојстици; контролори 

за играње; графички таблети; графички 

табли (digitizers); адаптери; адаптер 

картички; кабли и конектори; мегнетно-

оптички драјвери; хард диск драјвери; 

флопи диск драјвери; PCMCIA драјвери; 

кертриџи и драјвери за касети; CDROM 

драјвери; драјвери за снимање на CD (CD-

R); драјвери за повеќекратно снимање на 

CD (CD-RW); DVD-ROM драјвери; драјвери 

за повеќекратно снимање на DVD (DVD-R); 

цврсти уреди за складирање; RAID низи; 

масивни уреди за складирање; мрежни 

интерфејси; кабелски модеми; рутери, 

мостови, порти, и хабови; електронски 

уреди за потрошувачи; телефони; 

персонални дигитални асистенти (PDAs); 

дигитални видео рекордери; рекордери за 

видеокасети; телевизија, дигитална 

телевизија; стерео ресивери; DVD плеери; 

CD плеери; МРЗ плеери; дигитални аудио 

плеери и рекордери; аудио појачувачи; 

гласовни и говорни синтетизатори; видео 

генератори за специјални ефекти; 

фотоапарати (sti;cameras); видео камери; 

дигитални камери; видео декови; видео 

конвертери; баркод читачи; читачи на 

магнетни ленти; телекомуникациска 

опрема; телекомуникациски апарати и 

инструменти; мобилни телефони; паметни 

телефони; комуникациски безжични уреди 

за пренос на глас, податоци, слики, аудио, 

видео и мултимедијална содржина; 

апарати за мрежна комуникација; рачни 

дигитални електронски уреди за 

обезбедување на пристап до интернет и за 

праќање, примање, и зачувување на 

телефонски повици, електронска пошта, и 

други дигитални податоци; пренослив 

компјутерски хардвер; преносни дигитални 

електронски уреди за обезбедување на 
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пристап до интернет и за праќање, 

примање, и зачувување на телефонски 

повици, електронска пошта, и други 

дигитални податоци; паметни часовници; 

паметни очила; паметни прстени; тракери 

за активност за носење; поврзани алки 

[инструменти за мерење]; електронски 

читачи за книги; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, оперирање 

и контролирање на компјутери, 

компјутерни периферни уреди, мобилни 

уреди, мобилни телефони, паметни 

телефони, паметни очила, преносни 

уреди, слушалки за уши, слушалки што се 

носат на глава, телевизија, ресивери (set 

top boxes), аудио и видео плеери и 

рекордери, системи за домашно кино, и 

системи за забава; софтвер за развој на 

апликации; софтвер за компјутерски игри; 

претходно снимено аудио, видео и 

мултимедијална содржина што може да се 

симнува; компјутерни периферни уреди; 

периферни уреди за компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

телевизија, ресивери (set top boxes) и 

аудио и видео плеери и рекордери; 

преносни периферни уреди за употреба со 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, паметни прстени, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, телевизија, ресивери (set top 

boxes), и аудио и видео плеери и 

рекордери; биометриски идентификациски 

апарати и апарати за автентификација; 

акцелерометри; висиномери; апарати за 

мерење на растојание; апарати за 

снимање на растојание; педометри; 

апарати за мерење на притисок; 

индикатори за притисок; монитори, дисплеј 

екрани, дисплеи што се ставаат на глава 

(head mounted displays), и слушалки за на 

глава за употреба со компјутери, паметни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes), и аудио и видео 

плеери и рекордери; виртуелни и дисплеи 

со проширена реалност, наочари, 

контролери, и слушалки за на глава; 3D 

наочари; очила; очила за сонце; стакла за 

очила; оптичко стакло; оптичка стока; 

оптички апарати и инструменти; камери; 

блицови за камери; тастатури, мауси, 

подлоги за мауси, принтери, диск 

драјвери, и хард драјвери; апарати за 

снимање и репродукција на звук; 

дигитални аудио и видео плеери и 

рекордери; аудио звучници; аудио 

засилувачи и приемници; аудио апарати за 

моторни возила; снимачи на гласови и 

апарати за препознавање на гласови; 

телевизија; телевизиски приемници и 

монитори; радио трансмитери и 

приемници; кориснички интерфејсови за 

борд компјутери за моторни возила и 

електронски уреди, имено електронски 

контролни панели, монитори, екрани на 

допир, далечински управувачи, приклучни 

станици, конектори, приклучоци, и 

контроли на гласовно активирање; 

глобално позиционирачки системи (GPS 

уреди); навигациски инструменти; 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери]; далечински управувачи за 

контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, слушалки за 

уши, слушалки што се носат на глава, 

аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизија, ресивери (set top boxes), 

звучници, појачувачи, ситеми за домашно 
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кино, и системи за забава; преносни уреди 

за контролирање на компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, аудио и видео плеери и 

рекордери, телевизија, ресивери (set top 

boxes), звучници, појачувачи, системи за 

домашно кино, и системи за забава; 

апарати за складирање на податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојници, жици, кабли, полначи, 

порти, приклучни станици, и адаптери за 

употреба со компјутери, мобилни 

телефони, рачни компјутери, компјутерни 

периферни уреди, мобилни телефони, 

мобилни електронски уреди, преносни 

електронски уреди, паметни часовници, 

паметни очила, слушалки за уши, 

слушалки што се носат на глава, аудио и 

видео плеери и рекордери, телевизија и 

ресивери (set top boxes); интерактивни 

екрани на допир; интерфејсови за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

преносни електронски уреди, паметни 

часовници, паметни очила, телевизија, 

ресивери (set top boxes) и аудио и видео 

плеери и рекордери; заштитни филмови 

адаптирани за компјутерски екрани, 

екрани на мобилни телефони, и екрани на 

паметни часовници; навлаки, торби, кутии, 

ракави, ремени и ленти за компјутери, 

таблет компјутери, тастатури за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, преносни електронски 

уреди, паметни часовници, паметни очила, 

слушалки за уши, слушалки што се носат 

на глава, ресивери (set top boxes), и аудио 

и видео плеери и рекордери; преносни 

резервни батерии (pover banks); селфи 

стап (selfie stick); полначи за електронски 

цигари; полначи за автомобили; безжични 

полначи; информативна технологија и 

аудиовизуелна опрема; магнети, 

магнетизери и демагнетизери; научни и 

лабораториски уреди за третман со 

употреба на електрична енергија; апарати, 

инструменти и кабли за електрична 

енергија; оптички уреди, појачувачи и 

коректори; уреди за сигурност, 

безбедност, заштита и сигнализирање; 

уреди за навигација, водење, следење, 

таргетирање и изработување на мапи; 

инструменти, индикатори и контролери за 

мерење, детектирање и набљудување; 

апарати, едукативни апарати и 

симулатори за научни истражувања и 

лабаратории  

 

(111)  31264  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1317 (220)  17/12/2021 

(181)  17/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ELI LILLY and Company Lilly 

Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 

US 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

TRULICITY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  31265  (151)  23/11/2022 
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(210)  TM  2021/1318 (220)  20/12/2021 

(181)  20/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  CANSINO BIOLOGICS INC. 401-420, 

4/F, Biomedical Park of West Zone, 185 

South Avenue, TEDA West District, 

Tianjin, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе; биолошки препарати 

за медицински цели; фармацевтски 

производи; вакцини  

 

(111)  31266  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1319 (220)  21/12/2021 

(181)  21/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Ана Александровска and Даниела 

Цветановска-Стојчевска бул. 

Партизански Одреди бр. 171 Б/1-26, 

1000, Скопје, MK and ул. Св. Кирил и 

Методиј бр. 48-4/12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, 

АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-

локал 10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  тиркизна, сива  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  моделирачки восок за стоматолози; 

материјал за пополнување на заби; забен 

цемент; забен лак; забен кит; забни 

амалгами; порцелан за забни протези; 

материјали за забни отпечатоци; 

абразивни средства за забарството; 

никнување на заби (производи за 

олеснување на никнувањето на заби)  

кл. 10  вештачки заби; вештачки заби 

(комплети вештачки заби); прстени за 

олеснување на растењето заби; вештачки 

вилици  

кл. 43  забарство; ортодонски услуги; 

естетска и реконструктивна стоматологија 

со имплантологија  

 

(111)  31267  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1321 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Агенција за електронски 

комуникации ул.„Кеј Димитар Влахов“ 

бр.21, 1000, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  електронска пошта, емитување 

телевизиски програми, изнајмување 

апарати за пренос на пораки, кабловска 

телевизија, комуникации по пат на 

сметачки терминали, новинарски агенции, 

подвижна радио телефонија, пораки 

(пренос на пораки), пренос на телефакс 
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пораки, пренос на телеграми, 

радиофонски емисии, радиофонски врски, 

радиотехнички служби, сметач (пренос на 

пораки и слики со сметач), телефонски 

служби, телефонски врски, телеграфски 

служби, телеграфски врски, телеграми 

(праќање телеграми), телекс служби, 

телевизиски емисии, упатства за 

телекомуникации  

кл. 41  организирање и водење 

конференции, организирање и водење 

конгреси, организирање и водење 

семинари, организирање и водење 

симпозиуми  

 

(111)  31268  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1322 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Адвокат Маја Лазаревиќ ул. 

Прашка бр. 15/1-23, 1000, Скопје, MK 

(740)  Маја Лазаревиќ ул.Букурешка бр. 

53/1-2, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  31269  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1323 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари; запалки за 

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија 

за цигари; туби за цигари; филтри за 

цигари; џебни апарати за виткање цигари; 

рачни машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  31270  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1324 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  бела, нијанси на розева, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  31271  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1325 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

 

(591)  бела, нијанси на сина, нијанси на 

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  31272  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1326 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  бела, нијанси на зелена, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  31273  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1327 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на жолта, нијанси на 

сина, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  31274  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1328 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591)  бела, нијанси на виолетова, нијанси 

на сина, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; креми 

(козметички креми); лосиони за козметичка 

употреба; масла за козметичка употреба; 

масла за тоалетна употреба; млеко за 

чистење за тоалетна употреба; нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата); парфеми; растителни екстракти 

за козметичка употреба; сапун; тоалетни 

производи; шамивчиња натопени со 

козметички лосиони; шампони; влажни 

марамчиња; хидратантно млеко; 

есенцијални масла; масло за капење  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(111)  31275  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1329 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, нијанси на 

виолетова, нијанси на портокалова, 

нијанси на розова, нијанси на жолта, 

нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; хранливи додатоци за 

медицинска употреба  

 

(111)  31276  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1330 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на виолетова, нијанси 

на портокалова, нијанси на розова, нијанси 

на жолта, сива 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; хранливи додатоци за 

медицинска употреба  

 

(111)  31277  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1331 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

NELDION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

аналгетици; антибиотици; наркотици за 

медицинска употреба; лекови за луѓе; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната; минерални додатоци на 

храната; витамински производи  

 

(111)  31279  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1332 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

PreDaddy Duo 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната; витамини; 

витамински производи; хранливи додатоци 

за медицинска употреба; минерални 

додатоци на храната; мултивитамини; 

витамински и минерални производи; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната  

 

(111)  31282  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1333 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, нијани на црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; додатоци во исхраната 

кои воглавно се состојат од железо  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 
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водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи; рекламни 

услуги во врска со фармацевтски 

производи  

 

(111)  31283  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1334 (220)  22/12/2021 

(181)  22/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, нијани на црвена, нијанси на 

крем, розова, бела, нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

додатоци во исхраната; додатоци во 

исхраната кои содржат витамини; 

минерални додатоци на храната; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамински производи; 

витамински и минерални производи; 

мултивитамини; додатоци во исхраната во 

форма на прашок; додатоци во исхраната 

кои воглавно се состојат од железо  

 

(111)  31284  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1335 (220)  23/12/2021 

(181)  23/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION 1 

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

590-8522, , JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  eлектрично управувани возила; 

електрично управувани скутери; скутери; 

копнени возила и превозни средства; 

делови и опрема за возила; делови и 

опрема за електрично управувани возила, 

електрично управувани скутери, скутери  

 

(111)  31285  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1337 (220)  23/12/2021 

(181)  23/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  
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кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(111)  31286  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1338 (220)  23/12/2021 

(181)  23/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(111)  31287  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1339 (220)  23/12/2021 

(181)  23/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно сина, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(111)  31288  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1340 (220)  23/12/2021 



 

 

143 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(181)  23/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

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

црвена, кремава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерски производи, козметички 

производи, тоалетни производи  

кл. 5  лекови за човечка употреба; лекови; 

додатоци во исхраната и диететски 

препарати; диететски и хранливи 

додатоци; диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба; 

диететски производи за пациенти; 

диететски производи за медицинска 

употреба; фармацевтски препарати за 

човечка употреба; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски препарати; 

медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати  

 

(111)  31289  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1341 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

„ПРО-ФИТ“ доо – Скопје ул.„Дане 

Крапчев“ бр. 28, 1000, Скопје, MK 

(740)  Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 

 

(591)  зелена, бела, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол;оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

 

(111)  31290  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1342 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 
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(732)  SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM 

ŞİRKETİI Uluabat Köyü Karacabey, Bursa, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат , 1000, 1000 

(540)  

 

(591)  синозелена, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; пилешко месо; кефир [пијалок 

од млеко]; пијалок базиран на јогурт 

„ајран“; млеко во прав; млечни производи 

кои содржат овошје; масла за јадење и 

масти; бадеми, мелени; артичока, 

конзервирана; бадемово млеко; белки од 

јајца; белтачини за исхрана; бистри супи 

[бујони]; бујон (состојки за правење бујон); 

грав, конзервиран; грашок, конзервиран; 

доматен сок за готвење; доматно пире; 

екстра девствено маслиново масло; 

екстракти од месо; желатин за исхрана; 

желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки 

од јајца; замрзнат-сушен зеленчук; 

замрзнато овошје; замрзнато-сушено 

месо; зеленчук, варен; зеленчук во 

конзерви; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кикиритки, преработени; кисела зелка 

[расол]; кнедли на база на компир; компот 

од боровинки; компоти; концентрати за 

супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од 

овошје; краби, што не се живи; корнишони; 

крем-путер; крокети; кумис [пијалок од 

млеко]; лоосос; мали парчиња храна од 

овошје; маргарин; мармалад; масла за 

јадење; маслинки, конзервирани; масло од 

сончоглед за исхрана; масло од сусам за 

јадење; месо; месо во конзерви; месо, 

конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

кикирики; млеко од кикирики за кулинарска 

употреба; млеко од соја; млечни пијалаци 

во кои преовладува млеко; млеко од ориз; 

млечни ферменти за кулинарска употреба; 

морски ракови [шримп] што не се живи; 

морски ракови што не се живи; морски 

јастози што не се живи; мус од зеленчук; 

намази на база на јаткасти плодови; 

нискокалоричен чипс од компир; овесно 

млеко; овошни желеа; овошни каши; 

овошни салати; овошје, варено; овошје во 

конзерви; овошје, конзервирано; оризово 

млеко за употреба во кулинарството; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци 

на база на бадемово млеко; пијалаци на 

база на кокосово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики; подготвени 

производи од месо; посолени риби; 

посолено месо; производи за исхрана 

направени од риба; производи од млеко; 

протеинско млеко; путер; путер од какао; 

путер од кикиритки; путер од кокосов орев; 

пченка шеќерец, преработена; раженка 

[ферментирано печено млеко]; растителна 

павлака; риби во конзерви; рибино масло 

за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; 

сардини; семки, подготвени; сирење; 

сириште; сметана [кисела павлака]; 

снегулки од компири; соино масло за 

исхрана; сокови од зеленчук за готвење; 

сончогледово семе, подготвено; состојки 

за правење супа; состојки за правење супа 

од зеленчук; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; супи; сурутка; 

тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од 
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сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; 

урда; урми; ферментирана зеленчукова 

храна [кимши]; ферментирано млеко 

[потквасено]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чипс од 

компири; чипс од овошје; школки и ракови 

што не се живи; школки [што не се живи]; 

шлаг крем; јастози, што не се живи; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; 

печени кикирики, ф’стаци, лешници, ореви 

и други јаткасти плодови; џемови; полен, 

подготвен за исхрана; протеини за 

употреба како адитиви за исхрана  

кл. 30  кафе (непржено кафе); кафе; 

замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; 

цикорија [замена за кафе]; пијалаци од 

кафе со млеко; растителни подготовки 

како замени за кафе; пијалаци што се на 

основа на кафе; какао; пијалаци од какао 

со млеко; пијалаци што се на основа на 

какао; чоколадо; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто 

за колач; квасец за тесто; тесто за слатки 

печива; макарони; агаве сируп [природни 

засладувачи]; бадемови слатки 

[тестенини]; бибер; бисквити; бисквити 

петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно од 

компири за исхрана; брашно од синап; 

брашно од јачмен; вафли; 

високопротеински плочки од житарки; гриз; 

гуми за жвакање што не се за медицинска 

употреба; двопек; десерт во форма на мус 

[слатки]; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

екстракти од слад за исхрана; замрзнат 

јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

зачини; излупено жито за исхрана; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап 

[сос]; колач; колачиња од слад; коцки 

мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран 

шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; 

леден чај; мали кифли [печива]; мали 

парчиња храна од жита; мали парчиња 

храна од ориз; марципан; мајонез; мед; 

меласа за исхрана; мирудии: мраз за 

освежување; мраз, природен и вештачки; 

мусли; намази на база на чоколада; нане 

за слаткарски производи; овесни снегулки; 

овес (дробен овес); овесно брашно; 

овошни желеа [слаткарски производи]; 

овошни преливи [сосови]; оцет; пастили 

[слаткарски производи]; пити; пици; 

пијалаци што се на основа на чај; плочки 

од житарки; подготовки од жита; прашок за 

колач; прашок за печење; прашоци за 

сладоледи; преливи за салати; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; 

пченка, мелена; пченкарни снегулки; 

пченкарно брашно; саго [нишесте од 

сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за 

човечка исхрана; сладолед; слаткарски 

производи;  слаткарски производи од 

кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; сол за 

готвење; сос за тестенини; сосови 

[додатоци на храна]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; стапчиња од ликорис 

[слаткарски производи]; сутлијаш; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; 

тестенини за исхрана; торти; украсни 

бонбони за торта; фондани [слаткарски 

производи]; храна од овес; цимет 

[мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни 

колачиња; чипс [производи од житарици); 

чоколаден мус; чоколадни намази што 

содржат јаткасти плодови; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадни украси за 

торта; шеќер; шпагети; ѓумбир [мирудија]; 

јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен); 



 

 

146 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

тартови; прополис за исхрана на луѓето; 

квасец; шеќер во прав  

кл. 32  пиво; хмел (екстракти од хмел) за 

правење пиво; пиво од слад; шира од 

пиво; минерална вода; минерална вода 

[пијалаци]; газирана вода; екстракти за 

правење пијалаци; безалкохолни овошни 

екстракти; сода вода; безалкохолни 

овошни пијалаци; овошни сокови; овошни 

сирупи, безалкохолни; сок од јаболка, 

безалкохолен; сок од зеленчук [пијалаци]; 

сок од домати [пијалаци]; смути (кашести 

пијалаци од овошје и зеленчук); шира од 

слад; шира; шира, непревриена; сируп за 

пијалаци; традиционален турски пијалок 

„салеп“; сируп за лимонади; безалкохолни 

пијалаци; шербет [пијалаци]; пијалаци од 

сурутка; води за пиење [пијалаци]; 

безалкохолни пијалаци на база на мед; 

води за маса; квас [безалкохолни 

пијалаци]; освежителен пијалак од корен 

на сапарина [безалкохолен пијалак]; 

лимонади; средства за правење пијалаци; 

прашок за пенливи пијалаци; пиво од 

ѓумбир; аперитиви, безалкохолни  

 

(111)  31291  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1343 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM 

ŞİRKETİI Uluabat Köyü Karacabey, Bursa, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат , 1000, 1000 

(540)  

 

(591)  синозелена, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба; пилешко месо; кефир [пијалок 

од млеко]; пијалок базиран на јогурт 

„ајран“; млеко во прав; млечни производи 

кои содржат овошје; масла за јадење и 

масти; бадеми, мелени; артичока, 

конзервирана; бадемово млеко; белки од 

јајца; белтачини за исхрана; бистри супи 

[бујони]; бујон (состојки за правење бујон); 

грав, конзервиран; грашок, конзервиран; 

доматен сок за готвење; доматно пире; 

екстра девствено маслиново масло; 

екстракти од месо; желатин за исхрана; 

желеа за исхрана; желеа од месо; жолчки 

од јајца; замрзнат-сушен зеленчук; 

замрзнато овошје; замрзнато-сушено 

месо; зеленчук, варен; зеленчук во 

конзерви; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кикиритки, преработени; кисела зелка 

[расол]; кнедли на база на компир; компот 

од боровинки; компоти; концентрати за 

супи [бујони]; кондензирано млеко; кори од 

овошје; краби, што не се живи; корнишони; 

крем-путер; крокети; кумис [пијалок од 

млеко]; лоосос; мали парчиња храна од 

овошје; маргарин; мармалад; масла за 

јадење; маслинки, конзервирани; масло од 

сончоглед за исхрана; масло од сусам за 

јадење; месо; месо во конзерви; месо, 

конзервирано; милк-шејк; млеко; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

кикирики; млеко од кикирики за кулинарска 

употреба; млеко од соја; млечни пијалаци 
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во кои преовладува млеко; млеко од ориз; 

млечни ферменти за кулинарска употреба; 

морски ракови [шримп] што не се живи; 

морски ракови што не се живи; морски 

јастози што не се живи; мус од зеленчук; 

намази на база на јаткасти плодови; 

нискокалоричен чипс од компир; овесно 

млеко; овошни желеа; овошни каши; 

овошни салати; овошје, варено; овошје во 

конзерви; овошје, конзервирано; оризово 

млеко за употреба во кулинарството; 

остриги, што не се живи; павлака [млечни 

производи]; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; пире од јаболка; пијалаци 

на база на бадемово млеко; пијалаци на 

база на кокосово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики; подготвени 

производи од месо; посолени риби; 

посолено месо; производи за исхрана 

направени од риба; производи од млеко; 

протеинско млеко; путер; путер од какао; 

путер од кикиритки; путер од кокосов орев; 

пченка шеќерец, преработена; раженка 

[ферментирано печено млеко]; растителна 

павлака; риби во конзерви; рибино масло 

за исхрана, за луѓе; салати од зеленчук; 

сардини; семки, подготвени; сирење; 

сириште; сметана [кисела павлака]; 

снегулки од компири; соино масло за 

исхрана; сокови од зеленчук за готвење; 

сончогледово семе, подготвено; состојки 

за правење супа; состојки за правење супа 

од зеленчук; соја, конзервирана, за 

исхрана; суво грозје; супи; сурутка; 

тартуфи, конзервирани; тахини [тесто од 

сусамово семе]; тофу [сирење од соја]; 

урда; урми; ферментирана зеленчукова 

храна [кимши]; ферментирано млеко 

[потквасено]; хумус [мелена леблебија со 

сусамово масло, лимон и лук]; чипс од 

компири; чипс од овошје; школки и ракови 

што не се живи; школки [што не се живи]; 

шлаг крем; јастози, што не се живи; 

јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], 

подготвени; јајца; јајца во прав; јогурт; 

печени кикирики, ф’стаци, лешници, ореви 

и други јаткасти плодови; џемови; полен, 

подготвен за исхрана; протеини за 

употреба како адитиви за исхрана  

кл. 30  кафе (непржено кафе); кафе; 

замена за кафе; ароми на кафе [ароми]; 

цикорија [замена за кафе]; пијалаци од 

кафе со млеко; растителни подготовки 

како замени за кафе; пијалаци што се на 

основа на кафе; какао; пијалаци од какао 

со млеко; пијалаци што се на основа на 

какао; чоколадо; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; тапиока; тесто; тесто 

за колач; квасец за тесто; тесто за слатки 

печива; макарони; агаве сируп [природни 

засладувачи]; бадемови слатки 

[тестенини]; бибер; бисквити; бисквити 

петит-бер; бонбони; брашно за исхрана; 

брашно од тапиока за исхрана; брашно од 

компири за исхрана; брашно од синап; 

брашно од јачмен; вафли; 

високопротеински плочки од житарки; гриз; 

гуми за жвакање што не се за медицинска 

употреба; двопек; десерт во форма на мус 

[слатки]; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер; додатоци на јадења; доматен сос; 

екстракти од слад за исхрана; замрзнат 

јогурт [вид сладолед]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е тестенина; 

зачини; излупено жито за исхрана; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; кечап 

[сос]; колач; колачиња од слад; коцки 

мраз; крекери; крем пудинг; кристализиран 

шеќер за исхрана; куркума [азиско тропско 

растение што се користи за мирудија и 

бојосување]; леб; лебни трошки [презла]; 

леден чај; мали кифли [печива]; мали 

парчиња храна од жита; мали парчиња 

храна од ориз; марципан; мајонез; мед; 

меласа за исхрана; мирудии: мраз за 

освежување; мраз, природен и вештачки; 
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мусли; намази на база на чоколада; нане 

за слаткарски производи; овесни снегулки; 

овес (дробен овес); овесно брашно; 

овошни желеа [слаткарски производи]; 

овошни преливи [сосови]; оцет; пастили 

[слаткарски производи]; пити; пици; 

пијалаци што се на основа на чај; плочки 

од житарки; подготовки од жита; прашок за 

колач; прашок за печење; прашоци за 

сладоледи; преливи за салати; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; пудинзи; пуканки; пченично брашно; 

пченка, мелена; пченкарни снегулки; 

пченкарно брашно; саго [нишесте од 

сагова палма]; сендвичи; сенф; слад за 

човечка исхрана; сладолед; слаткарски 

производи; слаткарски производи од 

кикиритки; слатки; слатки за украсување 

божикни елки; слатки од бадем; сол за 

готвење; сос за тестенини; сосови 

[додатоци на храна]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; стапчиња од ликорис 

[слаткарски производи]; сутлијаш; табуле 

[вид ориентално јадење од пченица]; 

тестенини за исхрана; торти; украсни 

бонбони за торта; фондани [слаткарски 

производи]; храна од овес; цимет 

[мирудија]; чаеви, немедицински; чај; чајни 

колачиња; чипс [производи од житарици); 

чоколаден мус; чоколадни намази што 

содржат јаткасти плодови; чоколадни 

пијалаци со млеко; чоколадни украси за 

торта; шеќер; шпагети; ѓумбир [мирудија]; 

јаткасто овошје во прав; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; јачмен (дробен јачмен); 

тартови; прополис за исхрана на луѓето; 

квасец; шеќер во прав  

кл. 32  пиво; хмел (екстракти од хмел) за 

правење пиво;пиво од слад; шира од пиво; 

минерална вода; минерална вода 

[пијалаци]; газирана вода; екстракти за 

правење пијалаци; безалкохолни овошни 

екстракти; сода вода; безалкохолни 

овошни пијалаци; овошни сокови; овошни 

сирупи, безалкохолни; сок од јаболка, 

безалкохолен; сок од зеленчук [пијалаци]; 

сок од домати [пијалаци]; смути (кашести 

пијалаци од овошје и зеленчук); шира од 

слад; шира; шира, непревриена; сируп за 

пијалаци; традиционален турски пијалок 

„салеп“; сируп за лимонади; безалкохолни 

пијалаци; шербет [пијалаци]; пијалаци од 

сурутка; води за пиење [пијалаци]; 

безалкохолни пијалаци на база на мед; 

води за маса; квас [безалкохолни 

пијалаци]; освежителен пијалак од корен 

на сапарина [безалкохолен пијалак]; 

лимонади; средства за правење пијалаци; 

прашок за пенливи пијалаци; пиво од 

ѓумбир; аперитиви, безалкохолни  

 

(111)  31292  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1344 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Acer Incorporated 7F-5, No.369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI 

CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; столчиња; мебел за седење; 

гејминг столици; столови со тркалца; 

подвижни столици [мебел]; канцелариски 

столици со наслон за рацете; контурни 

столици; конвертибилни столици; столици 

лежалки; столици што можат да се вртат; 

перничиња за седишта на столици; 

ногарки за столици; столици на една 

ногарка; конференциски столици; високи 
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столици [мебел]; столици што се 

придвижуваат нагоре-надоле; преносна 

поддршка за грбот за употреба на столици; 

столици што се дел од канцелариски 

мебел; столици со наслони за рацете; 

лежалки со наслони за рацете; лежалки 

[мебел]; лежалки [столици]; столици за 

клацкање; седишта од метал; перничиња 

за седење; носачи на седиштата што 

можат да се прилагодат; маси; маси за 

компјутери; маси за канцеларија; бироа и 

маси; работни маси; преносни дисплеј 

табли; креденци; клупи [мебел]; огради за 

бебиња; детски креветчиња/колевки; 

библиотекарски полици; рамки за кревет 

од дрво; полици за шишиња; комоди; 

маси; канцелариски мебел; закачалки за 

костуми; индекс шкафчиња [мебел]; 

шкафчиња за документи; заштитни мрежи 

за камини [мебел]; седишта / столици 

[седишта]; долги фотелји/долги фотелји; 

потпирачи за глава [мебел]; закачалки за 

капи; штандови за изложување на роба; 

полици за шкафчиња за документи; 

комоди со фиоки; работни површини 

[маси]; душеци; работни маси за графичко 

цртање; дивани; столарија; училишен 

мебел; маси за пишување / полици за 

машини за дактилографско пишување; 

кревети; работни клупи; рафтови [мебел]; 

штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за 

саксии за цвеќиња; мебел од метал; 

штандови за изложување на весници; 

рафтови за списанија; мијалници [мебел]; 

закачалки; дрвени прегради за мебел / 

прегради од дрво за мебел; работни маси 

за стоење; држачи за чадори; прегради 

[мебел]; шанкови; врати за мебел; полици 

за мебел; маси за пишување; каучи; 

двоседи (settees); основи за кревет; маси 

од метал; тоалетни маси; полици за 

складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки; 

ногарки за маси [мебел]; рафтови за 

тањири [мебел]; витрини [мебел]; душеци 

на дување, не за медицинска намена; 

држачи за сметачки машини; колички на 

тркалца за послужување [мебел]; маси за 

масажи; кревети на вода, не за 

медицинска намена; столици; колички 

[мебел]; сандаци за играчки; детски 

столчиња со масичка за јадење; дубачиња 

за деца; маси со тркалца за компјутери 

[мебел] / колички за компјутери [мебел]; 

држачи за книги [мебел]; држачи за крпи 

[мебел]; платформи монтирани на ѕид за 

пресоблекување на бебиња; подвижни 

прегради [мебел]; мебел на дување; 

организери за изложување на накит / 

организери за накит за изложување; 

единици за полици; маси за конзоли; 

полици за книги; валет закачалки (valet 

stands); креветчиња за бебиња / кревети 

за бебиња; плетени корпи за бебиња 

(Моses baskets); гардеробери; табуретки; 

воздушни кревети, не за медицински цели; 

душеци за кампување; столици за 

туширање; седишта за капење за бебиња; 

подлоги за лап топ; преносни маси; мебел 

за во бања [мебел]; фиоки за мебел; 

шкавчиња за багаж; столици за бања; 

кујнски комоди; [мебел]; организери за 

фиоки; висечки организери за плакари; 

штитници за кивање (sneeze guards); 

перничиња; перници; воздушни перници, 

не за медицински цели; долгнавести 

перници (bolsters); воздушни перничиња, 

не за медицински цели; подлоги за огради 

за новороденчиња; подлоги за 

пресоблекување за бебиња за 

повеќекратна употреба; простирки за 

спиење / подлоги за спиење; перничиња за 

потпирање на глава за бебиња; 

перничиња против превртување за 

бебиња (anti-roll cushions for babies); 

перници за позиционирање на глава за 

бебиња; вентилатори за лична употреба, 
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не електрични; контејнери, не од метал 

[складирање, транспорт]; буриња (vats), не 

од метал; диспензери за крпи, 

прицврстени, не од метал / диспензери за 

крпи не од метал прицврстени; контејнери 

за пакување од пластика; бочви, не од 

метал; држачи за бочви, не од метал; 

навлаки за облека [гардеробер]; кошници 

[корпи] за транспорт на предмети; 

пекарски кошници за леб; резервоари, не 

од метал ни од масонерија / цистерни, не 

од метал ни од масонерија; буриња, не од 

метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, 

не од метал; навлаки за облека 

[складирање]; кутии од дрво или пластика; 

контејнери за отпад, не од метал, освен за 

медицинска употреба; канти за 

рециклирање, не од метал; посребрено 

стакло [огледала]; огледала [огледала]; 

стаклени плочи за огледала; рачни 

огледала [тоалетни огледала]; закачалки 

за палта / закачалки за облека; скали од 

дрво или пластика; скали [скали], не од 

метал; скалички, не од метал; кревети за 

домашни миленици; кутии за гнездење за 

домашни миленици; куќички за домашни 

миленици; куќички за кучиња; полици за 

сточна храна; столбови за острење на 

нокти на мачки; перничиња за миленици; 

куќички за птици; перничиња за 

обложување на кафези за миленици; 

огласни табли; плакати од дрво или 

пластика; таблици со броеви, не од метал 

/ регистерски таблици, не од метал; плочки 

за имиња, не од метал / идентификациони 

плочки, не од метал; куќни броеви, не од 

метал, несветлечки; знаци од дрво или 

пластика; предмети на надувување за 

рекламирање; етикети од пластика; ознаки 

од пластика или гума кои можат да се 

зашијат за облека; идентификациони алки, 

не од метал; кутии за алати, не од метал, 

празни; сандаци за алати, не од метал, 

празни; канти, не од метал / сандаци, не 

од метал  

 

(111)  31293  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2021/1345 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Acer Incorporated 7F-5, No.369, 

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI 

CITY, R.O.C., TW 10541, TW 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

MИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; столчиња; мебел за седење; 

гејминг столици; столови со тркалца; 

подвижни столици [мебел]; канцелариски 

столици со наслон за рацете; контурни 

столици; конвертибилни столици; столици 

лежалки; столици што можат да се вртат; 

перничиња за седишта на столици; 

ногарки за столици; столици на една 

ногарка; конференциски столици; високи 

столици [мебел]; столици што се 

придвижуваат нагоре-надоле; преносна 

поддршка за грбот за употреба на столици; 

столици што се дел од канцелариски 

мебел; столици со наслони за рацете; 

лежалки со наслони за рацете; лежалки 

[мебел]; лежалки [столици]; столици за 

клацкање; седишта од метал; перничиња 

за седење; носачи на седиштата што 

можат да се прилагодат; маси; маси за 

компјутери; маси за канцеларија; бироа и 
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маси; работни маси; преносни дисплеј 

табли; креденци; клупи [мебел]; огради за 

бебиња; детски креветчиња/колевки; 

библиотекарски полици; рамки за кревет 

од дрво; полици за шишиња; комоди; 

маси; канцелариски мебел; закачалки за 

костуми; индекс шкафчиња [мебел]; 

шкафчиња за документи; заштитни мрежи 

за камини [мебел]; седишта / столици 

[седишта]; долги фотелји/долги фотелји; 

потпирачи за глава[мебел]; закачалки за 

капи; штандови за изложување на роба; 

полици за шкафчиња за документи; 

комоди со фиоки; работни површини 

[маси]; душеци; работни маси за графичко 

цртање; дивани; столарија; училишен 

мебел; маси за пишување / полици за 

машини за дактилографско пишување; 

кревети; работни клупи; рафтови [мебел]; 

штандови за цвеќиња [мебел]; држачи за 

саксии за цвеќиња; мебел од метал; 

штандови за изложување на весници; 

рафтови за списанија; мијалници [мебел]; 

закачалки; дрвени прегради за мебел / 

прегради од дрво за мебел; работни маси 

за стоење; држачи за чадори; прегради 

[мебел]; шанкови; врати за мебел; полици 

за мебел; маси за пишување; каучи; 

двоседи (settees); основи за кревет; маси 

од метал; тоалетни маси; полици за 

складирање; шкафчиња [мебел]; лежалки; 

ногарки за маси [мебел]; рафтови за 

тањири [мебел]; витрини [мебел]; душеци 

на дување, не за медицинска намена; 

држачи за сметачки машини; колички на 

тркалца за послужување [мебел]; маси за 

масажи; кревети на вода, не за 

медицинска намена; столици; колички 

[мебел]; сандаци за играчки; детски 

столчиња со масичка за јадење; дубачиња 

за деца; маси со тркалца за компјутери 

[мебел] / колички за компјутери [мебел]; 

држачи за книги [мебел]; држачи за крпи 

[мебел]; платформи монтирани на ѕид за 

пресоблекување на бебиња; подвижни 

прегради [мебел]; мебел на дување; 

организери за изложување на накит / 

организери за накит за изложување; 

единици за полици; маси за конзоли; 

полици за книги; валет закачалки (valet 

stands); креветчиња за бебиња / кревети 

за бебиња; плетени корпи за бебиња 

(Моses baskets); гардеробери; табуретки; 

воздушни кревети, не за медицински цели; 

душеци за кампување; столици за 

туширање; седишта за капење за бебиња; 

подлоги за лап топ; преносни маси; мебел 

за во бања [мебел]; фиоки за мебел; 

шкавчиња за багаж; столици за бања; 

кујнски комоди; [мебел]; организери за 

фиоки; висечки организери за плакари; 

штитници за кивање (sneeze guards); 

перничиња; перници; воздушни перници, 

не за медицински цели; долгнавести 

перници (bolsters); воздушни перничиња, 

не за медицински цели; подлоги за огради 

за новороденчиња; подлоги за 

пресоблекување за бебиња за 

повеќекратна употреба; простирки за 

спиење / подлоги за спиење; перничиња за 

потпирање на глава за бебиња; 

перничиња против превртување за 

бебиња (anti-roll cushions for babies); 

перници за позиционирање на глава за 

бебиња; вентилатори за лична употреба, 

не електрични; контејнери, не од метал 

[складирање, транспорт]; буриња (vats), не 

од метал; диспензери за крпи, 

прицврстени, не од метал / диспензери за 

крпи не од метал прицврстени; контејнери 

за пакување од пластика; бочви, не од 

метал; држачи за бочви, не од метал; 

навлаки за облека [гардеробер]; кошници 

[корпи] за транспорт на предмети; 

пекарски кошници за леб; резервоари, не 

од метал ни од масонерија / цистерни, не 
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од метал ни од масонерија; буриња, не од 

метал; дрвени футроли за шишиња; корпи, 

не од метал; навлаки за облека 

[складирање]; кутии од дрво или пластика; 

контејнери за отпад, не од метал, освен за 

медицинска употреба; канти за 

рециклирање, не од метал; посребрено 

стакло [огледала]; огледала [огледала]; 

стаклени плочи за огледала; рачни 

огледала [тоалетни огледала]; закачалки 

за палта / закачалки за облека; скали од 

дрво или пластика; скали [скали], не од 

метал; скалички, не од метал; кревети за 

домашни миленици; кутии за гнездење за 

домашни миленици; куќички за домашни 

миленици; куќички за кучиња; полици за 

сточна храна; столбови за острење на 

нокти на мачки; перничиња за миленици; 

куќички за птици; перничиња за 

обложување на кафези за миленици; 

огласни табли; плакати од дрво или 

пластика; таблици со броеви, не од метал 

/ регистерски таблици, не од метал; плочки 

за имиња, не од метал / идентификациони 

плочки, не од метал;куќни броеви, не од 

метал, несветлечки; знаци од дрво или 

пластика; предмети на надувување за 

рекламирање; етикети од пластика; ознаки 

од пластика или гума кои можатда се 

зашијат за облека; идентификациони алки, 

не од метал;кутии за алати, не од метал, 

празни; сандаци за алати, не од метал, 

празни; канти, не од метал / сандаци, не 

од метал  

 

(111)  31294  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1350 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, услуги, 

угостителство и трговија на големо и 

мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-

извоз Битола ул. Александар 

Турунџиев бр. 59, Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  гасови во цврста состојба за 

индустриска употреба; средства за 

разложување на бензинот; хемиски 

додатоци на моторните горива  

кл. 4  бензин; бензин во сурова состојба 

или рафиниран; бензински етер; бензинско 

гориво; бензинско желе за индустриска 

употреба; гас во цврста состојба [гориво]; 

гас за осветлување; гасно гориво; гориво; 

гориво за палење; гориво со алкохолна 

база; дизел гориво; мазут; моторни горива; 

моторно масло; нафта; нафта за 

домаќинство  

кл. 37  бензински станици за возила 

[полнење гориво и одржување]  

 

(111)  31295  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1351 (220)  24/12/2021 

(181)  24/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  GreenCycle Umweltmanagement 

GmbH Stiftsbergstraße 1 74172 

Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 
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КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(591)  зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални палети  

кл. 16  кеси од хартија или пластика за 

ѓубре; пластична фолија за завиткување; 

хартија, хартија за копирање 

(канцелариски материјали); картон, 

картонски контејнери, материјали за 

пакување направени од картон  

кл. 20  палети, неметални  

кл. 22  торби од текстил и вреќи за 

пакување, складирање и транспорт; вреќи 

за транспортирање на отпад  

кл. 37  поправка на пластични палети  

кл. 39  собирање, складирање и транспорт 

на секундарни сирови материјали, отпад и 

транспортни материјали, особено 

пластични палети; обезбедување на 

информации во област на собирање, 

складирање и транспорт на секундарни 

сирови материјали, отпад и транспортни 

материјали, особено пластични палети  

кл. 40  сортирање, рециклирање, палење и 

уништување на секундарни сирови 

материјали и отпад; обезбедување на 

информации во врска со сортирање, 

рециклирање, палење и уништување на 

секундарни сирови материјали и отпад  

 

(111)  31296  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1352 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi 

11. Cadde, Eskisehir, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; колачи; 

крекери; наполитанки; торти; тартови; 

десерти, имено, пекарски десерти, 

десерти базирани на брашно и чоколадо; 

леб; експандирани житарки; овесни каши; 

житарки за појадок; сладолед; мраз што се 

јаде  

 

(111)  31297  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1355 (220)  29/12/2021 

(181)  29/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Перфецтос Принтинг Инк Гроуп 

Лтд, Перфецтос Миллс Нормантон 

Лане, Боттесфорд, Ноттингхам НГ13 

0ЕЛ, GB 

(740)  Martin Boskoski, Attorney at law Str. 

Makedonija No. 11/1-5, 1000, Skopje 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мастила; мастила за печатење за 

текстил; мастила за печатење на екран за 

текстил; пигменти; флуоресцентни 
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мастила; металик мастила; мастила за 

металик; паста; лакови; офсет мастила за 

текстил со храна со листови; мастила за 

печатење за употреба во процеси на 

литографско/офсет печатење за ткаенини; 

термохромни мастила за печатење за 

ткаенини; мастила за правење отпечатоци 

за пренос на суво во повеќе бои; пигменти 

и пигментни препарати; лакови; мастило 

за екран за печатење на ткаенини; 

мастило за екран за печатење на 

пластика; мастила за печатење на база на 

вода, пигменти и бои; пасти за специјални 

ефекти за печатачи; сврзувачки агенси; 

разредувачи за сите горенаведени стоки; 

сите горенаведени стоки за употреба со 

текстил  

 

(111)  31298  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1358 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Kuljanka 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати; препарати за 

чистење и мирис; памучна волна за 

козметичка употреба; стапчиња обложени 

со памук за козметичка употреба  

кл. 4  горива и осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување; парфемирани 

свеќи; склопови на свеќи; ноќни светла 

[свеќи]; свеќи; свеќи за апсорпција на чад; 

потпалки; прашина од јаглен [гориво]; 

синтетички лубриканти; средства за 

подмачкување, различни од оние за 

медицинска употреба; лубриканти; 

лубриканти, индустриски масла и масти, 

восоци и течности за подмачкување  

кл. 6  метални фолии за завиткување и 

пакување; метална роба; метални фолии 

за готвење; алуминиумска фолија; 

необработени и полуобработени 

материјали од метал  

кл. 8  прибор за подготовка на храна, 

имено, рачни прибори за сечкање и 

мелење храна; прибор за еднократна 

употреба [прибор за јадење] направен од 

пластика  

кл. 11  осветлување и рефлектори за 

осветлување; жици со светла, само-

осветлувачки извори на светлина, машини 

со лед светло, запалки  

кл. 16  хартија и картон; кеси и производи 

за пакување, пакување и складирање на 

хартија, картон или пластика; декорација и 

уметнички материјали и медиуми; 

печатени материјали; вреќи за отпадоци 

од хартија [за употреба во домаќинството]; 

кеси направени од хартија за 

отстранување на измет од домашни 

миленици; хартиени бебешки лигавчиња; 

банери од хартија; подлоги за чаши за 

пиво; хартиени коктел чадори; хартија за 

полица; знамиња од хартија; хигиенски 

пешкири за раце од хартија; ткаенини за 

лице направени од хартија; груба хартија 

[за употреба во тоалети]; хартиени филтри 

за кафе; хартиени ролни; кеси за готвење 

во микробранова печка; кујнски ролни 

[хартија]; хартиени марамчиња; хартиени 

крпи за раце; навлаки од хартија за 

саксии; хартиени подлоги за кафези за 

домашни миленици; хартиени подлоги за 

менување пелени, декоративни хартиени 

украси за маса; хартиени салфетки за 

маса; шамишиња од хартија, украси од 

картон за прехранбени производи; облоги 

за фиоки од хартија, парфемирани или не; 
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пергамент хартија; плакати од хартија или 

картон; украсни подметки од хартија; 

апсорбирачки листови хартија или 

пластика за пакување на прехранбени 

производи; украси за маса од хартија; 

чаршави од хартија за маса; тоалетна 

хартија; хартиени марамчиња за 

козметичка употреба; подметки од хартија 

за маса; материјали за филтрирање од 

хартија; апсорбирачки подлоги за 

домашни миленици за една употреба; 

салфетки за еднократна употреба; 

целулозни марамчиња; филтрирани 

материјали од хартија; гумени лепила за 

канцелариски материјали или за употреба 

во домаќинствата; уметнички дела и 

фигурини од хартија и картон, и 

архитектонски модели; пластична фолија 

за завиткување; фолија за пакување 

подароци; листови од преработена 

целулоза за амбалажа, филтер хартија; 

кеси направени од пластика за пакување; 

кеси направени од хартија за пакување; 

хартиени торби за пакување  

кл. 17  листови од полипропилен за 

печатење, пластични материјали во 

форма на листови [полупроизводи]; фолии 

од пластика [полупроизводи]; листови од 

обложен полиетилен за печатење; 

полиестерски листови [освен за пакување 

или пакување]; фолии од целулоза 

[различно од оние за превиткување или 

пакување]; лепливи обложени фолии за 

употреба во производство  

кл. 21  прибор за јадење, кујнски прибор и 

садови; чинии за еднократна употреба; 

чаши хартија или пластика  

кл. 22  материјали за полнење, влакна за 

полнење, вата за полнење и фатирање, 

вреќи, кеси и вреќи за пакување, 

складирање и транспорт  

кл. 29  риба, морска храна и мекотели; 

млечни производи и млечни замени; 

преработено овошје, габи и зеленчук 

(вклучувајќи јаткасти плодови и мешунки); 

јајца од птици и производи од јајца; масла 

и масти; месо; супи; подготвени оброци 

кои содржат [главно] јајца; подготвени 

јадења кои главно се состојат од месо; 

подготвени оброци кои главно се состојат 

од дивеч; подготвени оброци кои се 

состојат првенствено од замени на месо; 

подготвени оброци кои содржат [главно] 

пилешко; подготвени оброци кои содржат 

[главно] сланина; подготвени оброци кои 

се состојат главно од морска храна; 

замрзнати подготвени оброци кои главно 

се состојат од зеленчук; подготвени 

оброци направени од живина 

[преовладува живината]; супа; десерти 

направени од млечни производи; млечни 

пудинзи; закуски од сусам  

кл. 30  пекарски производи; колачи; 

чоколадо; немедицински кондиторски 

бонбони; пецива, торти, тартови и 

бисквити (колачиња); млечни кондиторски 

производи; кондиторски производи 

обложени со слатки; кондиторски 

производи обложени со чоколадо; 

кондиторски производи од брашно; 

тартуфи [кондиторски производи]; 

подготвени десерти [кондиторски 

производи]; чоколадни слатки; грицки кои 

се состојат главно од кондиторски 

производи; чоколадни слатки кои содржат 

пралини; немедицински кондиторски 

производи во форма на желе; состојки на 

база на какао за кондиторски производи; 

десертни суфлеа; подготвени десерти 

[пецива]; десерт пудинг на база на ориз; 

варени слатки; мус конфекции; пудинзи; 

инстант десертни пудинзи; слатки 

(бонбони), слатки барови и гуми за 

џвакање; барови од житарки и енергетски 

барови; мраз, сладоледи, замрзнати 

јогурти и шербети; кафе, чаеви и какао и 
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нивни замени; соли, зачини, 

ароматизирачи и додатоци на јадења, 

преработени зрна, скроб и производи 

направени од нив, препарати за печење и 

квасци; шеќери, природни засладувачи, 

слатки облоги и филови, пчелни 

производи; готови јадења кои содржат 

тестенини; подготвени оброци на база на 

ориз; подготвени оброци во форма на 

пици; суви и течни оброци подготвени за 

сервирање, главно составени од ориз; 

суви и течни оброци подготвени за 

сервирање, главно составени од 

тестенини; грицки направени од житни 

скроб; грицки од интегрална пченица; 

грицки направени од пченкарно брашно; 

грицки направени од брашно од компир; 

грицки на база на ориз; грицки направени 

од брашно од двопек; грицки базирани на 

житарки; грицки произведени од мусли; 

грицки кои главно се состојат од леб; 

закуски од тортиља  

кл. 32  пиво и варено пиво; препарати за 

правење пијалоци; безалкохолни пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

препарати за правење алкохолни 

пијалоци; овошни екстракти, алкохолни; 

алкохолни есенции; алкохолни екстракти  

 

(111)  31299  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1359 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

TASTINO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; производи од леб; земички; 

багети; тост; двопек; крцкав леб; крекери; 

кроасани; бели печива и слатки; колачи; 

тартови; лиснати теста; бисквити; вафли; 

колачиња маделини (madeleines); бриош; 

плочки од снегулки; мусли плочки; закуски 

од сусам; плочки од бадем; сите 

горанаведени производи, обложени со 

чоколадо  

 

(111)  31300  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1360 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

ARGUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; мешани пијалоци кои содржат 

пиво; пијалоци на основа на пиво; 

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво, 

мешани пијалоци кои содржат пиво  

 

(111)  31301  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1361 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

Culinea 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  готови јадења кои претежно се 

состојат од месо, риба, живина, дивеч, 

школки, овошје, зеленчук и/или млечни 

производи; месо; подготвено месо; 

сувомеснати производи; живина; 

преработки од живина; производи од 

живина; сите наведени производи и во 

замрзната форма  

кл. 30  готови јадења кои претежно се 

состојат од препарати од житарици, 

прехрамбени пасти на база на брашно, 

тестенина, ориз, леб, печива и/или слатки; 

сите наведени производи и во замрзната 

форма  

 

(111)  31302  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1362 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

Bellarom 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  мелници за кафе, освен рачно 

управувани; електрични уреди за правење 

пена од млеко  

кл. 11  електрични апарати за правење 

кафе, пијалоци на база на кафе, пијалоци 

на база на какао, пијалоци на база на чај и 

чај; електрични машини за правење кафе 

и апарати за правење кафе; електрични 

грејачи за пијалоци - за загревање млеко; 

филтри за кафе кои не се од хартија кои 

се дел од електрични апарати за кафе; 

електрични апарати за печење кафе; 

електрични машини за еспресо  

кл. 16  хартиени филтри за кафе; хартија 

за филтрирање  

кл. 21  филтри за кафе кои не се од 

хартија кои се дел од неелектрични 

апарати за кафе; цедилки за употреба во 

домаќинството; чаши; шољи; чинии; лични 

диспензери и кутии за капсули за домашна 

употреба; бокалчиња; канистри за кафе; 

кутивчиња за чај; не-електрични мелници 

за кафе; лажички за кафе; ѓезвиња за 

кафе, неелектрични; неелектрични уреди 

за правење пена од млеко; ѓезвиња за 

кафе; рачно управуван неелектричен 

апарат за правење пена од млеко, имено, 

неелектрични уреди за правење пена од 

млеко  

кл. 30  кафе; пијалоци на база на кафе; 

замена за кафе; чај; пијалоци на база на 

чај; какао; пијалоци на база на какао; 

пијалоци на база на чоколадо; препарати 

за правење пијалоци на база на кафе, 

пијалоци на база на чај, пијалоци на база 

на какао и пијалоци на база на чоколадо; 

чоколадо; чоколадни производи, имено, 

јаткасти плодови обложени со чоколадо, 

чоколадо, чоколадни барови, чоколадни 

колачи, чоколадни колачиња, бадеми 

обложени со чоколадо, чоколадо во форма 

на снегулки, чоколадо во форма на 

листови, гранулирано чоколадо, чоколадни 

тартуфи, чоколадни бомбони, чоколадо во 

облик на јајца; капсули со кафе; капсули за 

кафе што содржат кафе за варење; 

капсули со чај; еспресо; капучино  

 

(111)  31303  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1363 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

промет, трговија и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-
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импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

(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 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли; 

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифен играчки; кукли; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава;т елевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(111)  31304  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1364 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

промет, трговија и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

сина, крем 

(551)  индивидуална 
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(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 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли; 

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифен играчки; кукли; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава; телевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(111)  31305  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1365 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

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

на жолта, нијани на розева, нијанси на 

виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната; витамински 

производи; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; минерални 

додатоци на храната; мултивитамини; 

витамински и минерални производи; 

витамински и минерални додатоци на 

исхраната; витамини за трудници  

 

(111)  31306  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1366 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FLONSENO 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31307  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1368 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FOKLEROS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

фармацевтски производи за лекување на 

рак; фармацевтски производи за употреба 

во онкологијата  

 

(111)  31308  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1369 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

BOLDENO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31309  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1370 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FASINDOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31310  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1371 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

NODRIGA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31311  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1372 (220)  27/12/2021 

(181)  27/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

SYRLENO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31312  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1376 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD. 

N0.1166 MINGGUANG NORTH ROAD, 

JIANGSHAN TOWN, YINZHOU DISTRICT, 

NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 11  aпарати за климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(клима уреди); апарат за чистење на гас; 

филтри за климатизација; апарати и 

инсталации за осветлување; апарати и 

инсталации за готвење; фрижидери; фен 

за коса (сушачи за коса); бојлери; 

инсталации за греење со топла вода; 

апарати за лице со пареа (сауни); 

инсталации за прочистување на водата; 

радијатори, електрични; електрични 

вентилатори за лична употреба; апарати и 

инсталации за сушење; климатизери за 

возила; воздушни стерилизатори; апарати 

и машини за прочистување на воздухот; 

бојлери (апарати); радијатори (греење); 

греалки за бањи; апарати за 

дезинфекција; инсталации за дистрибуција 

на вода; регулациски и безбедносен 

прибор за апарати за вода; навлажнувачи 

за радијатори за централно греење; 

аспиратори за вентилација; апарат за 

ладење на воздухот; грејачи на воздух; 

инсталации и апарати за вентилација 

(клима уреди)  

 

(111)  31313  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1377 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

INDER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

руди; метални материјали за градење и 

конструирање; преносни конструкции од 

метал; неелектрични кабли и жици од 

обични метали; мали делови од 

железарија; метални садови за 

складирање или транспорт; сефови; котви; 

метални сплавови за усидрување на 

бродови; поморски котви; легури од 

обични метали; плочи за закотвување; 

метални значки за возила; ѕвона; метални 

кабли, неелектрични; метални синџири; 

метални штипки за кабли и цевки; метални 

садови; метални табли за скокање во 

вода; метални јарболи за знамиња; 

метални скали; метални брави за возила; 

железарија, имено, метални карабинери; 

преносни метални скалила за качување на 

патници; метални столбови; метални 

чекреци, освен за машини; метални 

јажиња; метални држачи за монтажа  

кл. 7  погонски машини за бродови; 

електрични погонски машини за бродови; 

мотори за бродови; генератори за струја 

кои може да се користат и како електрични 

мотори за возила; погонски машини за 

возила и за поморски возила; мотори за 

возила за поморски возила; автоматски 

куки за поморска употреба; машини за 

израмнување на тела и рамки на возила и 

заменски структурни делови за нив; 

филтри за воздух за мотори и погонски 

машини за возила; цилиндри за мотори за 

возила; генератори за поморски и копнени  

возила; направи за палење за мотори од 

копнени и поморски возила; пневматски и 

хидраулични компресори за возила; пумпи 

за гориво за копнени и поморски возила; 

глави како делови од издувен систем на 

возила; пумпи за вода за копнени и 

поморски возила; делови за возила, 

имено, куќишта за мотор; делови за 

возила, имено, разладувачи за масло; 

делови за возила, имено, затварачи и 

капаци за резервоар за гориво; делови за 
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возила, имено, резервоари за гориво; 

механички делови за мотори за копнени и 

поморски возила; стапчиња за мерење 

длабочина за користење во возила; 

ребрасти ремени за мотори за копнени и 

поморски возила; компресори за воздух за 

возила; мотори за брисачи за ветробрани 

за копнени и поморски возила; жици за 

палење за мотори за возила; направи за 

електронско палење за возила; метални 

дихтунзи за мотори за возила  

кл. 9  бродови за спасување; поморски 

компаси; пронаоѓачи на морски длабочини; 

бови за спасување, означување и 

сигнализација; елеци за спасување  

кл. 12  копнени и поморски  возила и 

делови и опрема за нив; структурни 

делови и погонски компоненти во вид на 

електрични мотори за копнени и поморски 

возила; тела на поморски возила; 

прекривки за поморски возила правени по 

мерка; кожени ентериери за возила 

правени по мерка; тапацир за возила; 

електрични копнени и поморски возила; 

делови за електрични возила, имено, 

мотори; брисачи за ветробрани; целосно 

електрични батерии, поморски возила со 

високи перформанси; седишта за возила; 

мотори за копнени и поморски возила; 

држачи за мотори за возила; знаци за 

возила; перничиња за седишта за возила; 

огледала за возила; куки специјално 

дизајнирани за користење во возила за 

држење на додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражби за возила; заштитници за седишта 

за возила; структрурни делови за поправка 

за копнени и поморски возила; тела за 

копнени и поморски возила; гумички за 

брисачи за ветробрани за возила; 

стаклени прозорци за возила; против-

провални аларми за возила; појаси за 

седишта за користење во возила; 

додатоци за возила кои се продаваат 

после првата продажба, имено организер 

торби за возила, мрежи и послужавници 

специјално адаптирани за сместување во 

возила; безбедносни појаси за седишта за 

возила; електрични возила, имено 

автомобили, камиони, бродови; 

велосипеди; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; приколки за поморски возила  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

прибор, освен мебел; лепила за 

канцелариска или употреба во 

домаќинството; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за сликање; 

материјали за обука и настава; пластични 

листови, фолии и ќеси за завиткување и 

пакување; печатарски букви; печатарски 

клишиња; печатени прирачници во 

областа на одржување и поправки; 

пенкала; хартија; прибор за пишување; 

налепници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

животинска кожа и парчиња животинска 

кожа; куфери и торби; чадори и 

сонцебрани; стапови за одење; камшици; 

узди и сарачки производи; ремени, 

поводници и облека за животни; торби за 

книги; училишни торби; кофчези и торби за 

патување; чадори; платнени торби за 

патување; несесери кои се продаваат 

празни; несесери за шминка кои се 

продаваат празни; кожени торби  

кл. 21  домашни или кујнски апарати и 

садови; садови за готвење и садови за на 

маса, освен вилушки, ножеви и лажици; 

чешли и сунѓери; четки, освен четки за 

цртање; материјали за правење четки; 

прибор за чистење; сурово или 

полуобработено стакло, освен стакло што 

се користи во градежништвото; производи 
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од стакло, порцелан и керамика; чаши и 

шолји; шишиња кои се продаваат празни; 

кутии за ручек; полуобработено стакло за 

прозорци за возила; стакло за сигнални 

светла или за фарови за возила  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

прекривки за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика; пешкири; пешкири 

за плажа; ќебиња; завеси за прозорци  

кл. 25  облека, обувки, капи; делови од 

облека, имено, маици, тренерки, блузи, 

шорцеви, панталони, кошули, јакни, палта, 

шешири, чевли; покривала за глава, 

имено, спортски шапки, капи со стреа, 

сончеви визири; шешири за 

новороденчиња, бебиња, многу мали 

деца, и деца; едноделна облека за 

новороденчиња и многу мали деца; облека 

за новороденчиња  

кл. 26  тантели, ширити и везови, и 

позамантерија, траки и панделки; копчиња, 

закачки и окца, шпенадли и игли; вештачко 

цвеќе; декорации за коса, вештачка коса; 

текстилни закрпи за облека; декоративни 

закрпи за облека  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; управување со 

електрични батериски системи кои се 

составени од безжично поврзани 

електрични батерии со вграден софтвер 

кој може далечински да се освежува и 

фирмвер и софтвер за поддршка за 

складирање и испуштање на складиран 

електрицитет за други, за деловни цели и 

услуги на деловно советување поврзани 

со тоа; застапништво во областа на  

поморски возила и возила; малопродажни 

објекти, пазари (аутлети) и штандови во 

областа на поморски возила и возила; 

услуги на деловно советување, имено, 

обезбедување помош во развој на 

деловни стратегии; советување во 

областа на енергетска ефикасност која се 

однесува на соларна и обновлива 

енергија; обезбедување потрошувачки 

советодавни и консултантски услуги за 

потрошувачите за купување на поморски 

возила и возила; обезбедување услуги на 

онлајн именици со информации за возила 

и станици за полнење  

кл. 40  обработка на материјали; 

рециклирање на ѓубре и отпад; 

прочистување на воздухот и третман на 

води; печатарски услуги; конзервирање на 

храна и пијалоци; производство на возила 

кроени по мерка; изнајмување на 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

за стабилизирање и одговарање на 

потребите за струја и потрошувачките 

цели; прекривање на возила со акрил  

 

(111)  31314  (151)  24/11/2022 

(210)  TM  2021/1378 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  30/11/2022 

(300)  083697  02/07/2021  JM 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

 

INDER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини, машински алати, машини на 

струја; мотори и погонски машини, освен 

за копнени возила; машински елементи за 

спојување и пренос, освен за копнени 

возила; земјоделски направи, кои не се 
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рачни; инкубатори за јајца; автоматски 

вендинг машини; погонски машини за 

бродови; електрични погонски машини за 

бродови; мотори за бродови; генератори 

за струја кои може да се користат и како 

електрични мотори за возила  

кл. 9  научни, истражувачки, наутички, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за вагање, 

мерење, сигнализирање, детектирање, 

тестирање и проверка, и апарати и 

инструменти за спасување и обучување; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звуци, 

слики или податоци; снимени и медиумски 

содржини кои може да се преземаат, 

компјутерски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медиуми за снимање или 

складирање; механизми за апарати што се 

активираат со жетони; регистарски каси; 

направи за сметање; компјутери и 

компјутерски периферни направи; костими 

за нуркање, маски за нуркачи, тампони за 

уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; навигациски апарати за 

бродови; интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајнирање на 

интерфејс од страна на корисниците; 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет; 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден софтвер кој може далечински да 

се освежува и фирмвер за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

снабден од или со електрична мрежа или 

друг извор за генерирање струја за 

стабилизирање и одговарање на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; компјутерски софтвер за 

набљудување, оптимизација, и 

регулирање на складирањето и 

исфрлањето на складирана енергија до и 

од такви безжично поврзани електрични 

батерии; батерии за обезбедување струја 

на мотори за електрични возила; ѕидни 

конектори за струја за полнење 

електрични возила; преносни приклучоци 

за струја за полнење електрични возила; 

софтвер кој може да се симнува во вид на 

мобилна апликација за набљудување 

електрично полнење и статус на возила и 

далечинска контрола на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарати за возила [компјутери 

на табла]; локатор за возила и направи за 

помош програмирани да користат 

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации; радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење за батерии за 

возила; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 

на статус и следење на секакви типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; опрема за 

безбедност на возила, имено, електронски 

монитори на притисок во гумите; полначи 

за батерии за целуларни телефони за 

користење во возила; делови за мотори за 

возила, имено, термостати; аудио опрема 

за возила, имено, стерео, звучници, 

засилувачи, стабилизатори, вкрстувачи и 

куќишта за звучници; безжични звучници; 
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аудио звучници; стереа; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

контрола на аудио направи; УСБ влезови 

за полнење за користење во возила; 

безжични управувачи за далечинско 

набљудување и контрола на 

функционирањето и статусот на други 

електрични, електронски и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, следење и 

безбедносни системи; лоцирање возила, 

следење и безбедносни системи 

составени од антена и радио предавател 

кој се сместува во возилото; аудио опрема 

за возила, имено, звучници за 

автомобилски аудио системи; навигациски 

инструменти за возила [компјутери на 

табла]; батерии за возила; електрични 

апарати, имено, станици за полнење, за 

полнење електрични возила; 

компјутеризирани анализатори за мотори 

за возила; продолжни кабли за користење 

со возила; адаптери за струја за 

користење со возила; електрични кабли за 

користење со возила; електрични 

адаптери; покривачи за електрични 

адаптери кои се отпорни на атмосферски 

влијанија  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода; бродови; 

структурни делови за бродови; бродски 

приколки; трупови од брод; оски за 

пропелери за бродови; кормила за 

бродови; клинови за бродови; покривачи 

кроени по мерка за бродови и поморски 

возила; кутии за складирање специјално 

адаптирани за бродови; лостови за 

бродови; клинести забци за бродови; 

браници за бродови; куки за браници за 

бродови; греди за спуштање чамци за 

спасување за бродови; клинови за 

бродови; бродски куки; бродови во форма 

на кајак; елипсовидни пропелери за 

бродови; лостови на кормило за брод; 

штитници против разлабавување на 

бродови; одбојници за бродови  

кл. 37  градежни услуги; услуги за 

инсталирање и поправки; екстракција на 

руда, дупчење на нафта и гас; 

инсталирање, одржување и поправка, и 

надоградување на безжично поврзани 

електрични батерии, и советување 

поврзано со тоа, за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет 

за стабилизирање и одговарање на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; обезбедување услуги за одржување 

и поправки на возила; консултации за 

поправки на возила; консултации за 

одржување на возила; полнење батерии 

за возила; услуги за приспособување на 

возила, имено, правење возила по мерка; 

услуги на станици за полнење возила; 

поправки на возила и одржување; 

украсување на возила; сервисни станици 

за возила; боење на возила; услуги на 

станици за полнење за електрични возила; 

услуги на управување со возен парк во вид 

на одржување на возен парк; 

инсталатерски услуги; дизајн, развој, и 

производство на специјализирани 

електрични возила; одржување, сервис, и 

поправки  на специјализирани електрични 

возила; услуги на обвивање со пластика за 

обезбедување и заштита на бродови; 

советодавни услуги во областа на 

преправање, реновирање, ремонтирање и 

поправка на јахти и бродови; преправки, 

реновирање, ремонтирање и поправка на 

јахти и бродови  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзан со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги на индустриски 

дизајн; услуги на контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 
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компјутерски хардвер и софтвер; 

набљудување возила за да се осигура 

правилно функционирање; далечинско 

набљудување на функционирањето, 

перформансите и ефикасноста на 

електрични возила; обезбедување на 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење во предикативна анализа на 

полнење и одржување на електрични 

возила, и предикативна анализа на 

потребите на потрошувачите; инженерски 

дизајнерски услуги; советување за развој 

на производи; советодавни услуги во 

областа на дизајнирање на возила за 

други; советување во областа на 

инженерството; набљудување на 

безжично поврзани електрични батерии со 

вграден фирмвер и софтвер за 

складирање и обезбедување струја за да 

се осигура правилно функционирање и 

програмирање за одговор на 

побарувачката за струја и потрошувачките 

цели; дизајн на системи на електрични 

батерии составени од безжично поврзани 

електрични батерии и софтвер за 

поддршка, сите за складирање и 

ослободување на складиран електрицитет, 

со цел да се оптимизира ефикасноста на 

дизајнот, програмирање и конфигурација 

на тие системи, и советодавни услуги 

поврзани со тоа; услуги на софтвер како 

услуга (СААС) со софтвер за 

набљудување, оптимизација и регулирање 

на складирањето и исфрлањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се симнува за набљудување, 

оптимизација, и регулирање на 

складирањето и исфрлањето на 

складирана енергија до и од безжично 

поврзани електрични батерии; управување 

на софтвер и фирмвер вметнати во 

безжично поврзани електрични батерии за 

складирање и исфрлање на складиран 

електрицитет преку програмирање и 

конфигурирање на софтвер за електрични 

батерии; инсталација, одржување и 

поправање и надоградување на 

компјутерски софтвер и фирмвер кои може 

далечински да се освежуваат вметнати во 

безжично поврзани електрични батерии и 

советување поврзано со тоа, за 

складирање и исфрлање на складиран 

електрицитет  за стабилизирање и 

одговарање на потребите за струја и 

потрошувачките цели; услуги на испекција 

на возила за нови и користени возила за 

личности кои купуваат или ги продаваат 

нивните возила; услуги на инспекција на 

штета на возила; инспекција на возила; 

услуги на дизајн на делови за возила; 

услуги за набљудување возни паркови за 

безбедносни цели; услуги на враќање на 

украдени возила; софтвер кој не може да 

се симнува во вид на управување со возни 

паркови; софтвер кој не може да се 

симнува за управување со купување, 

финасии, кредитирање, осигурување од 

штети, безбедност, осигурување и 

дијагностика за возила  

 

(111)  31101  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/4 (220)  10/01/2022 

(181)  10/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ 

увоз-извоз, с. Аргулица, Карбинци 

населено место без уличен систем бр. 

19, с. Аргулица, 2207 Карбинци, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  црна, светло црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (есенцијални масла), амбра 

(парфем), бадемов сапун, бадемово 

масло, бадемово млеко за козметичка 

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 

масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 

моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка  

кл. 14  накит, обетки, прстени, ѓердани, 

амајлии (накит), белезгии (накит), беџови 

од благородни метали, бижутерија, 

бисери,бразлетни изработени од везен 

текстил, брошеви (накит), игли за 

вратоврски, копчиња за накит, кутии за 

накит, кутии за рачни часовници, медали, 

медалјони, накит од жолт килибар, оливин, 

приврзоци за клучеви, синџирчиња (накит), 

синџирчиња за часовници, сребрени 

нишки (накит), статуетки од благородни 

метали, слонова коска (накит), торбички за 

накит  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: аромати 

(есенцијални масла), амбра (парфем), 

бадемов сапун, бадемово масло, 

бадемово млеко за козметичка употреба, 

балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 
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масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 

моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка, накит, обетки, прстени, ѓердани, 

амајлии (накит), белезгии (накит), беџови 

од благородни метали, бижутерија, 

бисери, бразлетни изработени од везен 

текстил, брошеви (накит), игли за 

вратоврски, копчиња за накит, кутии за 

накит, кутии за рачни часовници, медали, 

медалјони, накит од жолт килибар, оливин, 

приврзоци за клучеви, синџирчиња (накит), 

синџирчиња за часовници, сребрени 

нишки (накит), статуетки од благородни 

метали, слонова коска (накит), торбички за 

накит, часовници  

 

(111)  31107  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/5 (220)  10/01/2022 

(181)  10/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

MAZENID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31109  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/6 (220)  10/01/2022 

(181)  10/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

ADEGRON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

аналгетици; антибиотици; наркотици за 

медицинска употреба; лекови за луѓе; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; хранливи додатоци за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната; минерални додатоци на 

храната; витамински производи  

 

(111)  31112  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/7 (220)  05/01/2022 

(181)  05/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

LEAF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по земја, 

воздух, вода или шини; автомобили; 

електрични возила; вагони; камиони; 

комбиња [возила]; спортски теренски 

возила; автобуси на моторен погон; 

рекреативни возила (RV); спортски коли; 

тркачки коли; велосипеди; моторни 
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теретни возила; колички со дигалки; 

трактори вклучувајќи трактори за влечење; 

плочки за кочење за копнени возила; 

браници за возила; воздушни перничиња 

[сигурносни уреди за копнени возила]; 

калници за копнени возила; делови за 

копнени, воздушни и возила кои се движат 

по вода; додатоци за возила; се вклучено 

во класа 12  

 

(111)  31114  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/8 (220)  10/01/2022 

(181)  10/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

Wild Rift EMEA Championship 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи, шешири; покривала за глава; 

спортски маици со качулка; облека за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

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  

 

(111)  31110  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/9 (220)  10/01/2022 

(181)  10/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(300)  V0124243  07/01/2022  IS 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 
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КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

 

INTERCONTINENTAL RIFT 

RUMBLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

облека; капути; костими за употреба во 

игри со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи, шешири; покривала за глава; 

спортски маици со качулка; облека за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

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  

 

(111)  31111  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/10 (220)  11/01/2022 

(181)  11/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

POXIPOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

природни ѓубрива, вештачки ѓубрива; 

биолошки препарати за користење во 

индустријата и науката  
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(111)  31162  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/12 (220)  13/01/2022 

(181)  13/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  REMEDINA S.A. 23 Gounari & Areos 

Str, Kamatero, Attiki, 13451, GR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

AZATYL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31118  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/13 (220)  13/01/2022 

(181)  13/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Supreme Committee for Delivery & 

Legacy Al Bidda Tower, Al Corniche, PO 

Box 62022, Doha, QA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

HAYYA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтверски апликации, 

за преземање; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

програми, за преземање; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски софтверски 

платформи, снимени или за преземање; 

интегрирани кола [паметни картички] / 

паметни картички [картички за 

интегрирано коло]; компјутерски 

софтверски апликации што може да се 

преземаат кои се однесуваат на спортски 

и културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање кои се однесуваат на 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

компјутерски софтверски апликации што 

може да се преземат и содржат 

информации за лична идентификација; 

компјутерски софтверски апликации за 

преземање во врска со визи и други 

документи за патување; компјутерски 

софтверски апликации за преземање кои 

се однесуваат на привремено сместување 

вклучувајќи го и нивното резервирање; 

снимени компјутерски оперативни 

програми од областа на спортски и 

културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

снимени компјутерски оперативни 

програми од областа на патувањето, 

транспортот и туризмот; снимени 

компјутерски оперативни програми од 

областа на информации за финансиски 

кредитни и дебитни картички и финансиски 

плаќања; снимени компјутерски 

оперативни програми од областа на 

личната идентификација; снимени 

компјутерски оперативни програми во 

врска со визи и други документи за 

патување; снимени компјутерски 

оперативни програми кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; компјутерски 

програми и софтвер за преземање или 

снимени кои се однесуваат на спортски и 

културни настани и активности, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени кои се однесуваат 

на патување, транспорт и туризам; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени кои се однесуваат 



 

 

172 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

на информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

компјутерски програми и софтвер за 

преземање или снимени во врска со лична 

идентификација; компјутерски програми и 

софтвер за преземање или снимени во 

врска со визи и други документи за 

патување; компјутерски програми и 

софтвер за преземање или снимени, кои 

се однесуваат на привремено сместување, 

вклучително и нивно резервирање; 

снимени или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; снимени или за 

преземање компјутерски софтверски 

платформи кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; снимени 

или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

снимени или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на визи и други документи за патување; 

снимен или за преземање компјутерски 

софтверски платформи кои се однесуваат 

на лична идентификација; снимени или за 

преземање компјутерски софтвер 

платформи кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; апликации за 

мобилни телефони во областа на спортски 

активности и настани, спортски турнири, 

мечеви и мечеви; апликации за мобилни 

телефони во областите на патување, 

транспорт и туризам; апликации за 

мобилни телефони во областа на 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички, управување со 

финансиска база на податоци и 

финансиски плаќања; апликации за 

мобилни телефони од областа на лична 

идентификација; апликации за мобилни 

телефони од областа на визи и други 

документи за патување; апликации за 

мобилни телефони кои се однесуваат на 

привремено сместување вклучувајќи го и 

нивното резервирање; паметни картички; 

носачи на податоци; електронски билети 

за преземање; електронски билети 

достапни и складирани на паметни 

картички; електронски билети за 

преземање и паметни картички за пристап 

до спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; електронски 

билети за преземање и паметни картички 

за патување и превоз; електронски билети 

за преземање и паметни картички кои 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; електронски билети 

за преземање и паметни картички кои 

содржат финансиски информации; 

електронски билети за преземање и 

паметни картички за вршење финансиски 

плаќања; електронски и магнетни 

платежни картички; електронски и 

магнетни лични карти; кодирани припејд 

платежни картички; кредитни картички; 

дебитни картички; електронски билети и 

паметни картички кои содржат 

информации за лична идентификација; 

електронски билети и паметни картички 

кои содржат визи и други документи за 

патување; електронски билети и паметни 

картички кои се однесуваат на привремено 

сместување вклучувајќи го и нивното 

резервирање; уреди и опрема за 

електронски продажни места; читачи на 

оптички кодови  

кл. 16  хартија, картон и стоки направени 

од овие материјали, кои не се вклучени во 

други кпаси; печатени материјали; 

фотографии; канцелариски материјал; 
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материјал со инструкции и наставен 

материјал (освен апарат); печатен 

материјал; билети; брошури; картички; 

графикони; флаери; библиотечни регистри 

(канцелариски материјали); билтени; 

печатени публикации; неелектрични 

направи за отпечатоци на кредитни 

картички; честитки; азгледници; постери; 

печатени материјали кои се однесуваат на 

спортски и културни активности и настани, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви; печатени материјали кои се 

однесуваат на патување, транспорт и 

туризам; печатени материјали кои се 

однесуваат на финансиски плаќања; 

печатени документи за лична 

идентификација; печатени визи и други 

документи за патување; печатени 

материјали кои се однесуваат на 

привремено сместување; печатени 

членски картички; печатени билети и 

картички за пристап до спортски и 

културни настани и активности, спортски 

турнир, натпреварувања и мечеви; 

печатени билети и картички за патување и 

превоз; печатени билети и картички кои 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; печатени лични 

карти; печатени припејд платежни 

картички и ваучери; печатени билети и 

картички кои се однесуваат на привремено 

сместување  

кл. 35  рекламирање; изнајмување и закуп 

на рекламен простор; маркетинг и 

промотивни услуги; промовирање на стоки 

и услуги на други; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски функции; 

услуги на продавници за малопродажба и 

услуги на комерцијални информативни 

агенции; обезбедување комерцијални 

информации и совети за потрошувачите

 при изборот на производи и услуги; 

системизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

организација на изложби за комерцијални 

или  рекламни цели; ажурирање и 

одржување на податоците во 

компјутерските бази на податоци; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на спортски и 

културни активности и настани, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на патување, 

транспорт и туризам; управување со 

податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на информации за финансиски 

кредити и дебитни картички и финансиски 

плаќања; управување со податоци и бази 

на податоци кои се однесуваат на 

информации за лична идентификација; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на визи и 

други документи за патување; управување 

со податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на привремено сместување 

вклучувајќи го и нивното резервирање; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на паметни 

картички, носачи на податоци и 

електронски билети; управување со 

податоци и база на податоци кои се 

однесуваат на пристап до спортски и 

културни настани и активности, спортски 

турнири, натпреварувања и мечеви; 

управување со податоци и база на 

податоци кои се однесуваат на влез на 

спортски стадиони и туристички атракции; 

управување со податоци и бази на 

податоци кои се однесуваат на 

електронско и магнетно плаќање и лични 

карти; обработка на податоци; 
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информации, совети и консултации во 

врска со целата горенаведена услуга  

кл. 36  услуги за финансиски 

плаќања;услуги за електронско 

плаќање;собирање на плаќања;обработка 

на плаќања со кредитна 

картичка;обработка на плаќања со 

дебитни картички;обработка на плаќања 

за спортски и културни активности и 

настани, спортски турнири, 

натпреварарувања и мечеви;обработка на 

плаќања за патување, транспорт и 

туризам;издавање финансиски кредитни и 

дебитни картички;обработка на плаќања 

кои се однесуваат на документи за лична 

идентификација;обработка на плаќања во 

врска со визи и други документи за 

патување;обработка на плаќања во врска 

со привремено сместување вклучувајќи го 

и резервирањето;издавање токени од 

вредност;издавање вредносни купони за 

спортски и културни активности и настани, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви;издавање на токени од вредност 

за патување, транспорт и 

туризам;издавање на токени од вредност 

за извршување на финансиски 

плаќања;издавање на токени од вредност 

за привремено сместување вклучувајќи го 

и резервирањето;издавање вредносни 

купони за пристап до спортски и културни 

настани и активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви;издавање 

токени од вредност што дозволуваат влез 

на спортски стадиони и туристички 

атракции;издавање паметни картички кои 

содржат финансиски и лични 

податоци;издавање токени од вредност и 

паметни картички за извршување на 

финансиски плаќања;издавање 

електронски и магнетни платежни 

картички;издавање кодирани припејд 

платежни картички;издавање кредитни 

картички;издавање дебитни 

картички;информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  

кл. 39  патнички услуги; транспортни 

услуги; услуги за аранжман за патување; 

организирање и резервација на патување 

и транспорт; организирање и резервација 

на туристички услуги; организирање и 

резервација на обиколка на знаменитости 

[туризам]; организирање и резервирање 

билети за патување и превоз; 

органзирање на патни визи и патни 

исправи за лица кои патуваат во 

странство; организирање на услуги за 

превоз на патници за други преку онлајн 

апликација; превоз на патници; 

организирање на превоз за патни тури; 

обезбедување информации за 

транспортот; транспортна логистика; 

информации, совети и консултации во 

врска со сите горенаведени услуги  

кл. 41  образование; он-лајн образовни 

услуги; обезбедување на обука; онлајн 

услуги за обука; он-лајн услуги за забава; 

спортски и културни активности; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; издаваштво; објавување 

(со исклучок на печатење) на фотографии, 

материјал со инструкции и наставен 

материјал, билети, брошури, картички, 

графикони, флаери, библиотечни регистри 

(канцелариски материјали), билтени, 

честитки, разгледници, постери; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на спортски и културни активности и 

настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; електронски 

публикации кои се однесуваат на 

патување, транспорт и туризам; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на финансиски плаќања; електронски 
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публикации кои се однесуваат на 

документи за лична идентификација; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на визи и други документи за патување; 

електронски публикации кои се однесуваат 

на привремено сместување и нивно 

резервирање; објавување печатени 

членски картички; услуги за резервација и 

букирање на билети за забава, спортски и 

културни настани; услуги на агенција за 

спортски билети; организирање на 

спортски и културни настани и активности, 

спортски турнири, натпреварувања и 

мечеви; изнајмување на места за забава; 

организација на изложби за спортски, 

културни, забавни или едукативни цели; 

организација на спортски мечеви; 

обезбедување спортски објекти 

изнајмување на спортска опрема, освен 

возила; изнајмување на спортски терени; 

време на одржување на спортски настани; 

изнајмување на објекти на стадионот; 

организација на спортски натпревари 

[образование или забава]; услуги за 

забава; организација на изложби за 

културни или образовни цели; услуги за 

игри обезбедени онлајн од компјутерска 

мрежа; изнајмување опрема за игри; 

обезбедување информации од областа на 

забавата; услуги за мобилна библиотека / 

услуги за подвижна библиотека; услуги за 

спортски кампови; информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, вклучувајќи 

компјутерски и мобилни апликации кои се 

однесуваат на спортски и културни 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на патување, 

транспорт и туризам; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на 

информации за финансиски кредити и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер, вклучувајќи компјутерски и 

мобилни апликации од областа на личната 

идентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучувајќи компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на визи и 

документи за патување; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, 

вклучително и компјутерски и мобилни 

апликации кои се однесуваат на 

привремено сместување, вклучително и 

нивно резервирање; софтвер како услуга 

во областа на спортски и културни 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; софтвер како 

услуга во областа на патувањето, 

транспортот и туризмот; софтвер како 

услуга од областа на информации за 

финансиски кредитни и дебитни картички и 

финансиски плаќања; софтвер како услуга 

во областа на личната идентификација; 

софтвер како услуга во врска со визи и 

други документи за патување; софтвер 

како услуга во врска со привремено 

сместување вклучувајќи го и неговото 

резервирање; платформа како услуга која 

се однесува на спортски и културни 

настани и активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечови; платформа 

како услуга која се однесува на патување, 

транспорт и туризам; платформа како 

услуга која се однесува на информации за 

финансиски кредитни и дебитни картички и 

финансиски плаќања; платформа како 

услуга која се однесува на лична 

идентификација; платформа како услуга 
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која се однесува на визи и други 

документи за патување; платформа како 

услуга која се однесува на привремено 

сместување вклучително и нејзино 

резервирање; обезбедување онлајн 

софтвер што не може да се преземе во 

врска со спортски и културни настани и 

активности, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; обезбедување 

онлајн софтвер што не може да се 

преземе во врска со патување, транспорт 

и туризам; обезбедување онлајн софтвер 

што не може да се преземе во врска со 

информации за финансиски кредитни и 

дебитни картички и финансиски плаќања; 

обезбедување онлајн софтвер кој не може 

да се преземе во врска со визи и други 

документи за патување; обезбедување на 

онлајн софтвер кој не може да се преземе 

и се однесува на лична идентификација; 

обезбедување онлајн софтвер што не 

може да се преземе во врска со 

привремено сместување, вклучувајќи го и 

неговото резервирање; обезбедување 

онлајн апликации од областа на спортски 

активности и настани, спортски турнири, 

натпреварувања и мечеви; обезбедување 

онлајн апликации во областите на 

патување, транспорт и туризам; 

обезбедување онлајн апликации во 

областа на информации за финансиски 

кредитни и дебитни картички, управување 

со финансиска база на податоци и 

финансиски плаќања; обезбедување 

онлајн апликации од областа на личната 

идентификација; обезбедување онлајн 

апликации од областа на визи и други 

документи за патување; обезбедување 

онлајн апликации кои се однесуваат на 

привремено сместување, вклучително и 

негово резервирање; обезбедување 

онлајн билети кои не се преземаат; 

обезбедување онлајн електронски билети 

што не се преземаат, достапни преку 

софтверска апликација или платформа; 

онлајн билети кои не се преземаат за 

пристап до спортски и културни настани и 

активности, спортски турнир, 

натпреварување и мечеви; онлајн билети 

кои не се преземаат за патување и превоз; 

онлајн билети кои не се преземаат што 

дозволуваат влез на спортски стадиони и 

туристички атракции; онлајн лични карти 

кои не се преземаат; развој на софтвер во 

рамките на издавање софтвер; 

обезбедување на пребарувачи за 

интернет; софтвер како услуга; развој на 

софтвер во рамките на издавање софтвер; 

услуги за автентикација на корисници кои 

користат технологија за единечно 

најавување за онлајн софтверски 

апликации; услуги за автентикација на 

корисници кои користат технологија за 

трансакции со е-трговија; платформа како 

услуга; електронско складирање на 

податоци; развој на компјутерски 

платформи; информации, совети и 

консултации во врска со сите 

горенаведени услуги  

 

(111)  31077  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/32 (220)  20/01/2022 

(181)  20/01/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Беким Сулејмани / Bekim 

Sulejmani ул. 10 бр.16, Сарај / rr.10 nr.16, 

Saraj, Скопје / Shkup, MK 

(540)  
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(591)  бела, црвена, кафена, жолта/ 

bardhë, kuqe, kafe, verdhë 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  еклери; слатки (чоколадни еклери)  

кл. 35  продажба на големо и мало со 

еклери и слатки (чоколадни еклери)  

кл. 39  дистрибуција на еклери и слатки 

(чоколадни еклери)  

 

(111)  31126  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/67 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Domino’s IP Holder LLC 24 Frank 

Lloyd Wright Drive, P. O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

DOMINO'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  подготвена пица, топли и ладни 

сендвичи, стапчиња од леб, свежо печени 

топчиња од тесто во форма на кнедли, и 

подготвени тестенини како главно јадење 

направени по нарачка за конзумирање во 

или надвор од просториите; слатки, 

колачи, чизкејк и пекарски десерти; суви 

пиперки за употреба како зачини  

кл. 35  услуги за онлајн нарачки од 

областа на достава и превземање од 

ресторан; франшизни услуги, имено, 

нудење асистенција за управувањето со 

бизнисот во основањето и работењето на 

ресторани, ресторани со услуга за 

превземање и ресторани што вклучуваат 

достава до дома  

кл. 43  ресторански услуги, имено 

обезбедување на пица, друга храна и 

напитоци за конзумирање во или надвор 

од просториите; услуги на ресторани со 

услуга за превземање; и ресторани што 

вклучуваат достава до дома  

 

(111)  31278  (151)  16/11/2022 

(210)  TM  2022/70 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 

1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HIT FLAME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 
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машини за коцкање; компјутерски 

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 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(111)  31280  (151)  16/11/2022 

(210)  TM  2022/71 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 

1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HOT WIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 
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програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(111)  31138  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/73 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 214 А, 

1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Flamy Dice 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за забава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 
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интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот машини); 

електронски игри; салонски игри; чипови 

за игри; маси за игри; слот машини 

[машини за коцкање]; [LCD] ЛЦД машини 

за игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање  

кл. 41  услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање  

 

(111)  31132  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/84 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени крекери, грицки, соленки, 

бисквити, мали печива, снек (ѕпаск) храна, 

двопек, брашно и производи од жита  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;трговски 
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дејности;услуги на увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: солени крекери, грицки, 

соленки, бисквити, мали печива, снек 

(snack) храна, двопек, брашно и производи 

од жита  

 

(111)  31139  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/85 (220)  01/02/2022 

(181)  01/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SPEVCAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31317  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2022/87 (220)  02/02/2022 

(181)  02/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  GOLDCAR SPAIN, S.L.U. Crtra. 

Valencia, N - 332, Km. 115, C.P. 03550, 

Edif. Goldcar. Sant Joan D'Alacant, 

Alicante, ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

копно, воздух или вода; возила за 

движење по копно, воздух или вода; 

возила за патување по копно, воздух, 

шини или вода; моторни возила кои се 

користат за транспорт на луѓе; автомобили 

за носење на производи; моторни коли; 

коли за транспорт на луѓе; коли за 

транспорт на производи; спортски коли; 

спортски тркачки коли; камп-домови со 

мотор; мобилни домови (каравани); 

моторни каравани; возила во вид на 

комбиња; кампер комбиња; кампер коли; 

камиони како копнени моторни возила; 

камиони за транспорт; комерцијални 

камиони; индустриски камиони; 

велосипеди; мотоцикли; товарни возила; 

туристички автобуси; автобуси  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; организирање, 

водење и надгледување на шеми за 

лојалност и поттикнување; рекламни 

услуги обезбедени преку интернет; 

продукција на телевизиски и радио 

реклами; сметководство; водење аукции; 

трговски саеми; испитување на мислење; 

обработка на податоци; обезбедување 

деловни информации; услуги на 

маркетинг; промотивни услуги; услуги на 

управување со бази со податоци; услуги 

на деловни информации обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; компонирање реклами за 

користење како веб страници; пазарни 

истражувања; анализа на рекламен 

одговор и пазарни истражувања; деловни 

услуги во областа на изнајмување возила; 

услуги на управување со деловни 

транспортни флоти; анализа на трошоци и 

статистика поврзана со возила; деловни 

прашалници; деловни истраги; 

демонстрирање на компјутерски 

производи; компјутеризирано управување 

со датотеки; собирање и организација на 

податоци во главна датотека во областа 
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на рекламирање автомобили и 

изнајмување возила; услуги на лојалност 

за потрошувачи и услуги на клубови на 

потрошувачи, за комерцијални, 

промотивни и/или рекламни цели; 

организација на изложби за рекламни 

цели поврзани со областите на 

изнајмување на автомобили и возила; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на возила и апарати за 

патување по копно, воздух, шини или вода; 

информации и совети поврзани со сите 

овие услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; кредитни услуги 

поврзани со моторни возила; финансиски 

услуги поврзани со моторни возила; 

финансиски услуги за набавка на возила; 

обезбедување финансии за набавка на 

возила; финансиски услуги за лизинг на 

возила; осигурителни услуги поврзани со 

возила; финансиски услуги поврзани со 

осигурување на моторни возила; 

финансирање набавка на возила на 

лизинг; советување за лизинг 

финансирање; советување за цени за 

возила и инвестиции во возила; 

информации и совети поврзани со сите 

овие услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; патнички аранжмани; 

транспорт на луѓе или стоки (по воздух, 

копно или вода); организирање транспорт 

на луѓе или стоки (по воздух, копно или 

вода); изнајмување на возила за движење 

по воздух, копно или вода; изнајмување 

коли, велосипеди, мотоцикли, скутери, 

камп коли, камиони, товарни возила, 

комбиња, автобуси, каравани; услуги за 

лизинг на возила; организирање 

изнајмување на возила за движење по 

воздух, копно или вода; изнајмување на 

опрема за возила и додатоци; услуги на 

резервации за возила и транспорт; 

шоферски услуги; изнајмување на возила 

кои ги возат шофери; споделување 

возила; споделување комбиња; 

споделување велосипеди; групно возење 

во коли; групно возење на скутери; услуги 

на управување на транспортни возни 

паркови; транспортни услуги; курирски 

услуги (пораки или стоки); влечни услуги 

за возила; изнајмување на транспортни 

возила; информации и совети поврзани со 

сите овие услуги  

 

(111)  31128  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/88 (220)  02/02/2022 

(181)  02/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

JUNNBRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31130  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/89 (220)  02/02/2022 

(181)  02/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BLUJEPA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции; вакцини  
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(111)  31131  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/90 (220)  02/02/2022 

(181)  02/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Glaxo Group Limited 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ZILWAYO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински 

препарати и супстанции; вакцини  

 

(111)  31316  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2022/95 (220)  03/02/2022 

(181)  03/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство, 

угостителство, трговија и услуги КЛАУД 

9 ДООЕЛ увоз-извоз Кичево ул.11-ти 

Септември бр. 97, 6250, Кичево, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги во барови, снек - барови, 

служење храна и пијалoци  

 

(111)  31315  (151)  23/11/2022 

(210)  TM  2022/97 (220)  04/02/2022 

(181)  04/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(300)  931443-2022/DSD  07/01/2022  PE 

(732)  Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 

1300, Куманово 

(540)  

 

WILD RIFT ICONS GLOBAL 

CHAMPIONSHIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; бандана марами; ремени 

(облека); капи за бејзбол; плетени капи; 

чизми; капути; костими за употреба во игри 

со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за Ноќ на вештерките; 

капи; покривала за глава; спортски маици 

со качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникации и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на компјутерски и видео игри и 

натпреварувања и турнири по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет 

и безжични мрежи; услуги на видео, аудио 

и телевизиски пренос (стриминг); услуги на 

интернетско емитување преку глобални и 

локални компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 
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на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

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  

 

(111)  31134  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/98 (220)  04/02/2022 

(181)  04/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza 30313 Atlanta Georgia, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

SPRITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и 

препарати направени од житарки, леб, 

печиво и слаткарски производи, мраз; мед, 

меласа; квасец, прашок за печиво; сол, 

сенф; оцет, сосеви (кондименти); зачини; 

мраз  

 

(111)  31127  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/105 (220)  07/02/2022 

(181)  07/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 
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за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  31129  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/106 (220)  07/02/2022 

(181)  07/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 

снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  31133  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/107 (220)  07/02/2022 

(181)  07/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, 

за вагање, мерни, сигнализациски, 

детектирачки, тестирачки, инспекциски, 

спасувачки и наставни апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или употребата на 

електичната енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и превземачки 

медиуми, компјутерски софтвер, празни 

дигитални и аналогни медиуми за 
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снимање и складирање; механизми за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси, уреди за 

сметање; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костими за нуркање, 

маски за нуркачи, чепови за уши за 

нуркачи; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гаснење пожар; а особено очила, рамки за 

очила, кутии и футроли за очила, 

додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  31181  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/109 (220)  07/02/2022 

(181)  07/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  ЛЕНСМАК ДООЕЛ ул. Франклин 

Рузвелт бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила, рамки за очила, кутии и 

футроли за очила, додатоци за очила  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; патни и торби за носење; чадори 

за дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици; сарачки производи, ремени, 

јажиња и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  31137  (151)  04/11/2022 

(210)  TM  2022/110 (220)  07/02/2022 

(181)  07/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  VKR Holding A/S Breeltevej 18, 2970 

Hoersholm, DK 

(740)  Адвокат Љупка Новеска Андонова 

ул. Максим Горки бр. 13-згр.1 влез 1-4/4, 

1000, Скопје 

(540)  

VELUX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори 

(освен за копнени возила); машински 

спојки и компоненти за пренос (освен за 

копнени возила); земјоделски средства, 

освен рачно управувани; генератори на 

електрична енергија, мотори; освен за 

копнени возила; пумпи за инсталации за 

греење, мотори за отворање и затворање 

на прозорци; механизми за отворање и 

затворање; контролни механизми за 

машини, мотори; механизми за отворање 

прозорци, електрични; механизми за 

затворање прозорци, електрични; 

механизми за отворање прозорци, 

хидраулични; механизми за затварање 

прозорци, хидраулични; уреди за 

отворање на прозорци (електрични); 

електрични и електронски уреди за 

отворање и затворање врати, прозорци, 

порти, гаражи и слично; линеарни, 

електрични, водоводни, далечински 

управувани и актуатори за синџири, 

дигалки, вентили, сите за употреба при 

отворање и затворање на прозорци, врати, 

порти, гаражи, бариери, ролетни, куполи и 

кровни прозорци за цивилна употреба и за 

употреба во индустријата; делови од сите 

горенаведени стоки (не вклучени во други 

класи)  
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кл. 9  апарати и инструменти научни, 

наутички, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

вагање, мерење, сигнализација, проверка 

(надзор), за спасување животи и настава, 

акумулатори и кабли; инсталации за 

искористување на сончевата енергија за 

производство на електрична енергија; 

електрични и електронски работни 

инструменти и апарати, вклучително и 

такви инструменти и апарати со 

далечински управувач, за отворање и 

затворање на прозорци; сензори, 

вклучувајќи сензори за дожд, влага, 

температура, ветер и сонце за активирање 

на наведените оперативни инструменти и 

апарати; контролни табли за електронски 

надзор и работа на споменатите апарати и 

инструменти, пневматска, хидраулична, 

електрична и електронска опрема и 

механизми за регулирање, работење и 

контрола на внатрешни и надворешни 

полетни за прозорци, вклучувајќи 

венецијански ролетни, ролетни, жалузини 

и капаци, и за прозорци, вентили за 

вентилација и димни вентили; сензори за 

дожд, ветер, снег, сончева светлина, 

осветленост, осветлување, влажност, 

квалитет на воздух, температура и CO2; 

прекинувачи; прекинувачи, електрични; 

безжични прекинувачи; уреди за домашна 

автоматизација; системи за домашна 

автоматизација; сбфтвер за домашна 

автоматизација; фотоволтаично стакло; 

фотоволтаични панели; фотоволтаични 

ќелии; фотоволтаични модули; 

фотоволтаични соларни модули; 

фотоволтаични инсталации за 

производство на електрична енергија, 

фотоволтаични апарати и инсталации за 

производство на соларна електрична 

енергија; софтвер и апликации за мобилни 

уреди; делови и додатоци (не содржани во 

други класи) за сите наведени стоки  

 

(111)  31182  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/113 (220)  08/02/2022 

(181)  08/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  МАРК-МАРКЕТ ул.9 бр. 33А, 

Илинден, MK 

(540)  

 

(591)  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(111)  31163  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/127 (220)  10/02/2022 

(181)  10/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Трговско друштво за 

производство, услуги и промет АССЕКО 

СЕЕ ДООЕЛ Скопје ул. Народен фронт 

бр. 17, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови; 

машини а сметање и опрема за обработка 

на податоци; компјутери; компјутерски 

софтвер  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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кл. 38  телекомуникации  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образование; обука  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  31124  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/128 (220)  10/02/2022 

(181)  10/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000, Belgrade, RS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

Секој момент е посебен со 

CHiPSY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  храна за ужина (грицки) и чипс на 

база на компири; храна за ужина (грицки) и 

чипс на база на соја; храна за ужина 

(грицки) и чипс на база на зеленчук; храна 

за ужина (грицки) и чипс на база на 

јаткасти плодови; готова (спремна за 

јадење) храна за ужина (грицки) која се 

состои главно од компири и чипс, јаткасти 

плодови, производи од јаткасти плодови, 

семки, зеленчук или нивни комбинации, 

имено чипс од компири (potato chips), чипс 

од компири (potato chips), чипс од 

зеленчук, чипс од таро, чипс (crisps), 

грицки од свинско месо, грицки од 

говедско месо, грицки на база на соја, 

грицки и намази на база на мешунки, 

сосови, сирење; мешавини на грицки кои 

се состојат главно од компири и чипс од 

зеленчук, јаткасти плодови, производи од 

јаткасти плодови, семки, зеленчук или 

нивни комбинации  

кл. 30  готова (спремна за јадење) храна 

за ужина (грицки) која се состои главно од 

житарки, пченка, жито или нивни 

комбинации, вклучувајќи чипс од пченка, 

чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс 

од ориз, оризови галети, крекери од ориз, 

крекери, переци, експандирани грицки, 

испукани пуканки, сосови за потопување 

за храна за ужина (грицки), салса сосови, 

снек барови; храна за ужина (грицки) и 

чипс на база на ориз; храна за ужина 

(грицки) и снек барови на база на жито; 

сосови; храна за ужина (грицки) на база на 

житарки; ужина (закуска) со леб; храна за 

ужина (грицки) и чипс на база на пченка; 

храна за ужина (грицки) и чипс на база на 

брашно  

 

(111)  31120  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/132 (220)  10/02/2022 

(181)  10/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  SAIC MOTOR CORPORATION 

LIMITED ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563 

SONG TAO ROAD, PILOT FREE TRADE 

ZONE, SHANGHAI, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми, за 

преземање; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; станици за 

полнење на електрични возила; батерии, 
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електрични, за возила; триаголници за 

предупредување за дефект на возилото; 

апарати за навигација за возила (вградени 

компјутери); црни кутии (снимачи на 

податоци); автоматски индикатори за 

низок притисок во гумите на возилата; 

преносни полначи за напојување; футроли 

за паметни телефони; полначи за мобилни 

телефони; рефлектирачки заштитни елеци  

кл. 12  возила за движење по земја, 

воздух, вода или железница; електрични 

возила; автомобили; автомобили без 

возач (автономни автомобили); 

ретровизори; цивилни беспилотни летала; 

уреди за заштита од кражба за возила; 

оски за тркала на возила; безбедносни 

седишта за деца, за возила; тапацир за 

возила  

кл. 37  одржување и поправка на моторни 

возила; сервисни станици за возила 

(полнење гориво и одржување); 

подмачкување на возила; полнење на 

електрични возила; инсталација, 

одржување и поправка на компјутерски 

хардвер; инсталација, одржување и 

поправка на машини; полнење на 

батериите на возилото; балансирање на 

гуми; инсталација и поправка на аларм за 

провалници; миење возила  

 

(111)  31178  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/139 (220)  08/02/2022 

(181)  08/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, портокалова, кафена, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(111)  31179  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/140 (220)  08/02/2022 

(181)  08/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, зелена, 

кафена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  
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(111)  31180  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/141 (220)  08/02/2022 

(181)  08/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 

 

(591)  светло и темна зелена, портокалова, 

кафена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(111)  31177  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/142 (220)  08/02/2022 

(181)  08/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД Тетово ул. Маршал Тито бр. 

134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, црвена, жолта, 

кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(111)  31115  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/144 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 114 

26 Stockholm, SE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

ИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

BLUEAIR PROTECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домаќинство)  

 

(111)  31122  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/145 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  30/11/2022 
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(732)  AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. 

Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 

Nr.13, Prishtina, KS 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

AGORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

хамбургер; конзервирано сушено и варено 

овошје и зеленчук; пршута; сирење; 

помфрит;чипс од компири; пржени 

компири; млеко; биен кајмак од млеко 

(milkshake); туршија; краставци за туршија; 

кромид; супи; јајца  

кл. 30  готови пици, топли и ладни 

сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за 

салата; леб; стапчиња од леб (солени), 

тесто и пасти припремени за консумирање 

во објекти или за носење; слатки, кекс, 

кекс од сирење (cheesecake) и печени 

слатки; сушени пиперки за употреба како 

зачини; кафе, чај, какао и вештачко кафе, 

квасец, прашок за пецива, сол, оцет, 

сосови, зачини, ориз  

кл. 43  услуги за ресторани, достава на 

пици и сендвичи, други јадења и пијалоци 

за консумирање во објекти или за носење 

со себе (take away);услуги за ресторани кој 

испорачуваат јадења и по домови  

 

(111)  31121  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/146 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  AgorA Food & Coffe SH.P.K. Rr. 

Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 LAM 17 

Nr.13, Prishtina, KS 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

хамбургер; конзервирано сушено и варено 

овошје и зеленчук; пршута; сирење; 

помфрит; чипс од компири; пржени 

компири; млеко; биен кајмак од млеко 

(milkshake); туршија; краставци за туршија; 

кромид; супи; јајца  

кл. 30  готови пици, топли и ладни 

сендвичи, сендвичи од пилешко; сосови за 

салата; леб; стапчиња од леб (солени), 

тесто и пасти припремени за консумирање 

во објекти или за носење; слатки, кекс, 

кекс од сирење (cheesecake) и печени 

слатки; сушени пиперки за употреба како 

зачини; кафе, чај, какао и вештачко кафе, 

квасец, прашок за пецива, сол, оцет, 

сосови, зачини, ориз  

кл. 43  услуги за ресторани, достава на 

пици и сендвичи, други јадења и пијалоци 

за консумирање во објекти или за носење 

со себе (take away); услуги за ресторани 

кој испорачуваат јадења и по домови  

 

(111)  31123  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/147 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

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

LBX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, имено СУВ кросовер, 

вклучително и СУВ кросовери со погон на 

сите тркала, и нивните структурни делови  

 

(111)  31125  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/151 (220)  14/02/2022 

(181)  14/02/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

KOMGAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31196  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/204 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

X Note 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31197  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/205 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

X Fold 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31144  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/207 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(300)  87652163  19/10/2017  US 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  паста за заби, течност за плакнење 

на уста, козметички избелувачи  

кл. 21  четки за заби, интердентални 

чистачи, конец за заби  

 

(111)  31108  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/217 (220)  07/03/2022 

(181)  07/03/2032 

(732)  Yuga Labs, Inc 1430 S.Dxie Hwy, 

Ste. 105 1075 Coral Gables, FL 33146-

3108, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; паметни 

часовници; паметен накит; очила; наочари 

за сонце; очила за виртуелна реалност; 

слушалки; слушалки за на глава; сетови за 

на глава за играње; компјутерски 

периферни делови за играње; футроли за 

компјутери, паметни телефони, слушалки, 

слушалки за на глава и направи за играње; 

знаци со диоди кои емитуваат светлина 

(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто 

валути; хардверски паричник за 

криптовалути; мултимедијални датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); музички 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

датотеки со слики со незаменливи 

единици (НФТ); видео датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); текстуални 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

аудио датотеки со незаменливи единици 

(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и 

мултимедија кои се верифицираат со 

незаменливи единици (НФТ); електронски 

публикации кои може да се симнуваат; 

датотеки со дигитални слики, звук, видео и 

мултимедија; компјутерска графика; 

софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран 

леџер софтвер; софтвер за криптографија; 

софтвер за користење со крипто валути; 

софтвер за користење со дигитални 

валути; софтвер за користење со 

виртуелни валути; софтвер за ковање, 

креирање и издавање на дигитални добра, 

дигитални единици, крипто-единици; 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за гледање и обезбедување 

пристап до дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за дистрибуција, тргување, 

складирање, испраќање, примање, 

прифаќање и пренесување дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; софтвер за 

децентрализирани финансии; софтвер за 

креирање и извршување паметни 

договори; софтвер за развој на 

децентрализирани апликации; софтвер за 

снимање, управување, следење, и 

пренесување сопственички вложувања во 

децентрализирани автономни 

организации; софтвер за управување и 
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владеење со децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

учество и гласање во децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

извршување и снимање финансиски 

трансакции; дистрибуиран леџер софтвер 

за користење при обработка на 

финансиски трансакции; софтвер за 

трансфер на електронски фондови; 

софтвер за користење како паричник за 

крипто валути; софтвер за користење како 

електронски паричник; софтвер за 

креирање и управување електронски 

паричници; софтвер за плаќање со 

дигитални валути и трансакции за 

размена; софтвер за управување и 

валидација на трансакции кои вклучуваат 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер за обработка 

на електронски плаќања; софтвер за игри; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за креирање НФТ; софтвер за управување 

и верификување трансакции на блокчеин; 

софтвер за развој на игри; алатки за развој 

на софтвер за игри; софтвер за блокчеин 

игри; софтвер за ископување на крипто 

валути; софтвер за фарми со крипто 

валути; софтвер за договарање и 

спроведување аукции; софтвер за 

гласање; софтвер за социјално 

вмрежување; алатки за развој на софтвер; 

софтвер за креирање, управување и 

интеракција со онјалн заедница; софтвер 

за креирање, управување и пристап до 

групи во виртуелни заедници; софтвер за 

споделување датотеки; комуникациски 

софтвер; софтвер за испраќање и 

примање на електронски пораки, графика, 

слики, звук и аудио визуелни содржини 

преку интернет и комуникациски мрежи; 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, симнување, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, емитување, 

поврзување, анотирање, искажување 

чувства, коментирање, гласање, 

вградување, пренесување и споделување 

или поинакво обезбедување електронски 

медиумски содржини или информации 

преку компјутер и комуникациски 

мрежи;софтвер за обработка на слики, 

графика, звук, видео и текст; софтвер за 

собирање, управување, уредување, 

организирање, модификување, 

пренесување, споделување и складирање 

на податоци и информации; софтвер за 

пренесување, споделување, примање, 

симнување, прикажување, за интеракција 

и пренесување на содржина, текст, 

визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела; софтвер за е-трговија; 

софтвер за е-трговија кој им овозможува 

на корисниците да остваруваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобални компјутери интернет и 

комуникациски мрежи; софтвер за 

обработка на електронски трансакции; 

софтвер за организирање, пребарување и 

управување со настани; софтвер за 

креирање сметки и одржување и 

управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер за користење при 

финансиско тргување; софтвер за 

користење при финансиска размена; 

софтвер за обезбедување 

автентификација на страните во 

финансиски трансакции; софтвер за 

одржување леџери за финансиски 
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трансакции; софтвер за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси преку компјутерски 

мрежи; софтвер за кодирање и 

овозможување безбеден пренос на 

дигитални информации преку интернет; 

софтвер за конверзија на валути  

кл. 14  накит; имитација на накит; 

часовници; приврзоци за клучеви; алки за 

клучеви  

кл. 16  печатени публикации; книги; 

магазини; слики; постери; канцелариски 

материјали, картички за размена  

кл. 18  торби; ранци; куфери; паричници  

кл. 24  ќебиња; постелнини  

кл. 25  облека; шешири; капи; јакни; 

дресови; панталони; кошули; маици; 

џемпери; тренерки; чевли; марами; патики; 

чорапи  

кл. 27  черги, ќилими, простирки  

кл. 28  играчки, игри и делови за играње; 

фигури за играње; плишани играчки; 

акциони фигури; топки; топки за кошарка; 

карти за играње; картички за размена; 

карти за игри; рачни единици за играње 

електронски, компјутерски, интерактивни и 

видео игри; направи за играње; мобилни 

направи за играње; машини за играње за 

забава; конзоли за играње; контролори за 

играње за компјутери и видео игри; 

џојстици за компјутерски игри; џојстици за 

видеоигри; глувчиња за играње; тастатури 

за играње; скејтборд; скејтборд платформи  

кл. 32  пиво, енергетски пијалаци, 

безалкохолни пијалаци, сокови  

кл. 33  алкохолни пијалаци; вино, жестоки 

пијалаци, алкохоли, ликери, коктели  

кл. 35  малопродажни услуги; рекламни 

услуги; маркетинг услуги; истражување на 

пазарот; промотивни услуги; услуги на 

бизнис советување; олеснување на 

размена и продажба на производи и 

услуги преку компјутерски и комуникациски 

мрежи; обезбедување онлајн простории за 

спојување на купувачи со продавачи; 

обезбедување онлајн пазари; 

обезбедување онлајн пазар за дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на 

дигитални производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување онлајн пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

обезбедување виртуелен пазар за 

купувачи и продавачи на дигитални 

производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување виртуелен пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

незаменливи единици (НФТ); олеснување 

размена и продажба на услуги и 

производи од трети лица преку 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

обезбедување онлајн пазари за продавачи 

на производи и/или услуги; аукциски 

услуги; гласачки услуги; промовирање на 

производи и услуги од други преку 

компјутерски и комуникациски мрежи  

кл. 36  финансиски услуги; монетарни 
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услуги; услуги на финансиски трансакции; 

услуги на финансиска размена; банкарски 

услуги; услуги на крипто валути; услуги на 

дигитални валути; услуги на електронски 

валути; услуги на виртуелни валути; 

услуги на размена на крипто валути; 

услуги на тргување со крипто валути; 

услуги на обработка на плаќања со крипто 

валути; услуги на електронски плаќања; 

услуги на електронски паричници; услуги 

на размена на валути; услуги на тргување 

со валути; услуги на обработка на 

плаќања; услуги на заеми; креирање и 

издавање на дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

дистрибуција, тргување, позајмување, 

размена, складирање и пренос на 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување 

финансиски информации; обезбедување 

информации во областите на дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; финансиски работи, 

имено, финансиско управување, 

финансиско планирање, финансиско 

прогнозирање, управување со финансиски 

портфолија и финансиски анализи и 

советување; финансиски информации 

обезбедени преку електронски средства; 

брокерски услуги; услуги на постапување 

со валути;услуги на управување со 

инвестиции; услуги на плаќања при 

електронска трговија; услуги на 

верификација на плаќања базирани на 

блокчеин  

кл. 38  комуникациски услуги; 

телекомуникации; услуги на емитување; 

услуги за електронски пораки; емитување 

на аудио, видео и дигитални медиумски 

содржини на интернет; емитување на 

електронски и видео игри; обезбедување 

интернет соби за разговор; обезбедување 

он-лајн форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници; 

емитување податоци; компјутерски 

потпомогнат пренос на информации и 

слики; обезбедување онлајн заеднички 

форум за корисниците да споделуваат и 

емитуваат информации, звук, видео, вести 

во реално време, забавни содржини и 

информации; обезбедување кориснички 

пристап до дигитални слики, текстови, 

звук, видео, игри, мултимедијални 

содржини, дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата и незаменливи 

единици (НФТ); електронски пренос на 

содржини и податоци од виртуелна и 

зголемена реалност  

кл. 41  услуги на забава; продукција и 

дистрибуција на филмови, филмски 

снимки, радио, телевизиски и Веб 

програми; продукција и пост-продукција на 

мултимедијални забавни содржини; 

обезбедување филмови, телевизиски 

серии, Вебкасти, аудиовизуелни и 

мултимедијални дела кои не може да се 

симнуваат преку интернет; продукција на 

звучни, видео и мултимедијални снимки; 

обезбедување онлајн електронски, 

компјутерски и видео игри; услуги на 

аркади со виртуелна реалност; услуги на 

игри со виртуелна реалност; електронски 

издавачки услуги; услуги на забава, имено, 

обезбедување интерактивна забава, игри, 



 

 

197 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

содржини и искуства со виртуелна 

реалност, зголемена реалност и измешана 

реалност; услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн опкружување со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност; продукција на видеа 

со виртуелна реалност, зголемена 

реалност и измешана реалност за забавни 

цели; услуги на продукција и издавање на 

мултимедијална забава; организирање 

изложби, настани и конференции за 

забавни и културни цели  

кл. 42  софтвер како услуга (СааС); 

платформа како услуга (ПааС); клауд 

компјутерски услуги; дизајн и развој на  

компјутерски хардвер и софтвер; услуги за 

развој на компјутерски, електронски и 

видео игри; организација, управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации (ДАОс); снимање, 

управување и следење на сопственички 

вложувања во децентрализирани 

автономни организации (ДАОс); дизајн и 

развој на децентрализирани апликации; 

развој и имплементација на паметни 

договори; услуги на информациска 

технологија; електронски публикации кои 

не може да се симнуваат; дигитални 

слики, аудио, видео и мултимедијални 

датотеки кои не може да се симнуваат; 

компјутерска графика која не може да се 

симнува; софтвер кој не може да се 

симнува; блокчеин софтвер кој не може да 

се симнува; дистрибуиран леџер софтвер 

кој не може да се симнува; криптографски 

софтвер кој не може да се симнува; 

софтвер за користење со крипто валути кој 

не може да се симнува; софтвер за 

користење со дигитални валути кој не 

може да се симнува; софтвер за 

користење со виртуелни валути кој не 

може да се симнува; софтвер кој не може 

да се симнува за ковање, креирање и 

издавање дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер кој не може да се симнува за 

гледање и обезбедување пристап до 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер кој не може 

да се симнува за дистрибуција, тргување, 

складирање, испраќање, примање, 

прифаќање и пренесување дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; софтвер кој не може да 

се симнува за децентрализирани 

финансии; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање и извршување 

паметни договори; софтвер кој не може да 

се симнува за развој на децентрализирани 

апликации; софтвер кој не може да се 

симнува за снимање, управување, 

следење и пренесување сопственички 

вложувања во децентрализирани 

автономни организации; софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации; софтвер кој не 

може да се симнува за учество и гласање 

во децентрализирани автономни 

организации; софтвер кој не може да се 

симнува за извршување и снимање 

финансиски трансакции; дистрибуиран 

леџер софтвер кој не може да се симнува 

за користење при обработка на 
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финансиски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за трансфер на 

електронски фондови; софтвер кој не 

може да се симнува за користење како 

паричник за крипто валути; софтвер кој не 

може да се симнува за користење како 

електронски паричник; софтвер кој не 

може да се симнува за креирање и 

управување електронски паричници; 

софтвер кој не може да се симнува за 

плаќање со дигитални валути и 

трансакции за размена; софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

валидација на трансакции кои вклучуваат 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер кој не може 

да се симнува за обработка на 

електронски плаќања; софтвер кој не може 

да се симнува за игри; софтвер кој не 

може да се симнува за виртуелна 

реалност; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање НФТ; софтвер кој не 

може да се симнува за управување и 

верификување трансакции на блокчеин; 

софтвер кој не може да се симнува за 

развој на игри; алатки кои не може да се 

симнуваат за развој на софтвер за игри; 

софтвер кој не може да се симнува за 

блокчеин игри; софтвер кој не може да се 

симнува за ископување на крипто валути; 

софтвер кој не може да се симнува за 

фарми со крипто валути; софтвер кој не 

може да се симнува за договарање и 

спроведување аукции; софтвер кој не 

може да се симнува за гласање;софтвер 

кој не може да се симнува за социјално 

вмрежување; алатки кои не може да се 

симнуваат за развој на софтвер; софтвер 

кој не може да се симнува за креирање, 

управување и интеракција со онлајн 

заедница; софтвер кој не може да се 

симнува за креирање, управување и 

пристап до групи во виртуелни заедници; 

софтвер кој не може да се симнува за 

споделување датотеки; комуникациски 

софтвер кој не може да се симнува; 

софтвер кој не може да се симнува за 

испраќање и примање на електронски 

пораки, графика, слики, звук и аудио 

визуелни содржини преку интернет и 

комуникациски мрежи; софтвер кој не 

може да се симнува за креирање, 

уредување, прикачување, симнување, 

пристапување, гледање, објавување, 

прикажување, означување, блогирање, 

емитување, поврзување, анотирање, 

искажување чувства, коментирање, 

гласање, вградување, пренесување и 

споделување или поинакво обезбедување 

електронски медиумски содржини или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи; софтвер кој не 

може да се симнува за обработка на 

слики, графика, звук, видео и текст; 

софтвер кој не може да се симнува за 

собирање, управување, уредување, 

организирање, модификување, 

пренесување, споделување и складирање 

на податоци и информации; софтвер кој не 

може да се симнува за пренесување, 

споделување, примање, симнување, 

прикажување, за интеракција и 

пренесување на содржина, текст, визуелни 

дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; софтвер 

кој не може да се симнува за е-трговија; 

софтвер кој не може да се симнува за е-

трговија кој им овозможува на корисниците 

да остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутери 

интернет и комуникациски мрежи; софтвер 
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кој не може да се симнува за обработка на 

електронски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за организирање, 

пребарување и управување со настани; 

софтвер кој не може да се симнува за 

креирање сметки и одржување и 

управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер кој не може да се симнува 

за користење при финансиско тргување; 

софтвер кој не може да се симнува за 

користење при финансиска размена; 

софтвер кој не може да се симнува за 

обезбедување автентификација на 

страните во финансиски трансакции; 

софтвер за одржување леџери за 

финансиски трансакции; софтвер кој не 

може да се симнува за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси преку компјутерски 

мрежи; софтвер кој не може да се симнува 

за кодирање и овозможување безбеден 

пренос на дигитални информации преку 

интернет; софтвер кој не може да се 

симнува за конверзија на валути  

кл. 43  ресторански услуги; услуги на 

барови; хотелски услуги  

кл. 45  услуги на онлајн социјално 

вмрежување; обезбедување услуги на 

автентификација за идентификација на 

лични податоци; услуги за верификација 

на идентитет; безбедносни услуги за 

податоци и информации; обезбедување 

онлајн заедница за купување, продавање, 

тргување и разговарање и размена на 

информации за дигитални добра, 

дигитални единици, крипто единици, 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути  

 

(111)  31281  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2022/218 (220)  07/03/2022 

(181)  07/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за трговија, транспорт и 

услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ А3 ДООЕЛ 

Скопје Бул. Партизански одреди бр. 

72А/46, Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  внатрешно уредување; проекти 

(технички проекти); градежно советување; 

дизањирање (индустриски дизајн), 

архитектура, инженерство; планирање за 

градби  

 

(111)  31260  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2022/227 (220)  08/03/2022 

(181)  08/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

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

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

светло и темно кафена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени производи направени од 

брашно, солени крекери, переци прелиени 

со чоколадо  

 

(111)  31257  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2022/228 (220)  08/03/2022 

(181)  08/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS 

(740)  Влатко Величковски, адвокат ул. 

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

(540)  

 

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

кафена, розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени проиаводи направени од 

брашно, солени крекери, переци прелиени 

со чоколадо  

 

(111)  31261  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2022/232 (220)  10/03/2022 

(181)  10/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat Street, 

1000, Sofia, BG 

(740)  Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразивни средства, аромати 

(есенцијални масла и екстракти), етерични 

екстракти, козметички производи, масти за 

козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за туширање за 

лична хигиена и дезодоранси (за тоалетна 

употреба), производи за чистење, 

средства за чистење за интимна лична 

хигиена (немедицински), тоалетни 

производи, фитокозметички препарати, 

шампони  

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 
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диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: абразивни средства, 

аромати (есенцијални масла и екстракти), 

етерични екстракти, козметички 

производи, масти за козметичка употреба, 

парфеми, парфимерија, препарати за 

туширање за лична хигиена и дезодоранси 

(за тоалетна употреба), производи за 

чистење, средства за чистење за интимна 

лична хигиена (немедицински), тоалетни 

производи, фитокозметички препарати, 

шампони. нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

 

(111)  31119  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/234 (220)  10/03/2022 

(181)  10/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Друштво за изведувачка уметност 

МКС АРТ ДОО Скопје бул. АСНОМ бр. 

142/3-1, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, 

АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје 

ул. Наум Наумовски Борче бр. 40/кат5-

локал 10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  музички датотеки што можат да се 

преземат; електронски музички партитури 

што може да се преземаат; електрични и 

електронски уреди за ефекти за музички 

инструменти; магнетни носачи на 

податоци; општички носачи на податоци; 

дискови за снимање звук; апарати за 

емитување звук; ленти за снимање звук; 

преносни снимачи на звук; апарати за 

репродукција на звук; апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

апликации за преземање со користење на 
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мобилни уред  

кл. 41  продукција на музика; услуги на 

компонирање музика; обезбедување 

користење онлајн музика, која не може да 

се преземе; продукција на радио и 

телевизиски програми; изнајмување 

звучни записи; електронско издаваштво; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; изнајмување уметнички 

дела; организирање и водење концерти; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на студија за снимање  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; утврдување 

автентичност на уметнички дела  

 

(111)  31117  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/235 (220)  10/03/2022 

(181)  10/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  FAES FARMA, S.A. Avenida 

Autonomia 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

DEFEVIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати за 

превенција и третман на дефицит од 

витамин Д и остеопороза  

 

(111)  31195  (151)  14/11/2022 

(210)  TM  2022/236 (220)  09/03/2022 

(181)  09/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

RIOT GAMES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  наградни плочи од обични метали; 

кутии од обични метали; метални сандаци; 

метални идентификациски нараквици кои 

не се изработени од благородни метали; 

метални прстени; украсни значки 

изработени воглавно од метал; статуи од 

обични метали; метални фигурички; 

фигурички од калај; трофеи од обични 

метали; прстени за клучеви; метални 

прстени за клучеви; трофеи  

кл. 9  апликациски софтвер; аудио 

звучници; полначи на батерии; батерии; 

кациги за велосипеди; празни мемориски 

флеш картички; празни USB уреди; 

фотоапарати; футроли за мобилни 

телефони; процесори (централни единици 

за обработка на податоци) (компјутерски 

хардвер); приклучни станици за 

компјутери; компјутерски хардвер; 

компјутерски глувчиња; компјутерски 

монитори; компјутери; софтвер за 

компјутерски игри; компјутерски софтвер 

за собирање, обработка, следење, 

анализа, управување и известување за  

информации во врска со користењето и 

перформансите на софтвер, апликации, 

компјутерски и видео игри, веб-страници, 

виртуелни светови и аудио-визуелна 

содржина; компјутерски софтвер за 

собирање, обработка, анализа, 

управување и известување за 
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информации во врска со онлајн 

aктивности, активности на интернет и веб-

страници; компјутерски софтвер за 

дизајнирање, развој, измена и 

подобрување на компјутерски софтвер, 

апликации, компјутерски и видео игри, веб-

страници и аудио-визуелни содржини; 

украсни магнети; дигитални материјали, 

имено, токени кои не се менуваат (NFTs); 

дигитални медии, имено, аудио-визуелни 

медиски содржини од област на забава, 

музика, видео игри, играње на видео игри 

и натреварувања во видео игри, кои може 

да се преземат; дигитални медии, имено 

медиски содржини од областа на забава, 

музика, музички видео записи, видео игри 

и играње на видео игри, кои може да се 

преземат; уреди за пренос (стриминг) на 

дигитални медии; дигитални ознаки; 

софтвер за компјутерски игри, кој може да 

се преземе; софтвер за видео игри, кој 

може да се преземе; софтвер за игри со 

проширена реалност кој може да се 

преземе; компјутерски софтвер за чување 

на екран кој може да се преземе; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за управување со трансакции 

користејќи blockchain технологија; 

компјутерски софтвер кој може да се 

преземе за трговија, гледање и 

управување со дигитално 

колекционерство, односно за уметност, 

целулоидни фолии за цртани филмови, 

слики, фотографии, картички за трговија и 

видео записи; софтвер за позадина за 

компјутери кој може да се преземе; 

дигитални медии кои може да се преземат, 

имено, дигитално колекционерство 

создадено со софтверска технологија врз 

основа на blockchain; дигитална музика 

која може да се преземе; електронски 

публикации кои може да се преземат, 

имено, стрипови, графички романи, 

списанија, прирачници и билтени на поле 

на забава и видео игри; кинематографски 

филмови, телевизиски програми и други 

забавни програми со кратка форма од 

област на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна фантастика кои 

може да се преземат; музички датотеки 

кои може да се преземат; подкасти кои 

може да се преземат во поле на забава, 

музика, е-спорт и видео игри; софтвер за 

пренос (стриминг) на аудио-визуелни 

медиски содржини по пат на интернет и на 

мобилни уреди; виртуелни производи кои 

може да се преземат; виртуелни 

производи кои може да се преземат, 

имено, компјутерски софтверски програми 

кои содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на мрежа; 

софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на онлајн веб мрежи и 

мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; дискови, ленти, кертриџи и 

оптички компакт дискови (ЦД-РОМ), сите 

со софтвер за компјутерски игри или видео 

игри; електронски апатати за забава, 

имено, програми снимени на електронски 

кола за апарати за забава со екрани од 

течни кристали; слушалки-бубици; 

електронски приклучни станици; футроли 

за очила; очила; софтвер за игри; 

слушалки; слушалки за употреба со 

компјутери; држачи за телефони во 

автомобили; интерактивен софтвер за 

игри; интерактивен забавен компјутерски 

софтвер за видео игри; интерактивни 

мултимедијални програми за видео игри; 

леќи за камери за паметни телефони; 

магнетно кодирани картички за подарок; 

главни компјутери (mainframes компјутери); 
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полначи на батерии за мобилни телефони; 

батерии за мобилни телефони; засилувачи 

на сигнал за мобилни телефони; мобилни 

телефони; моноподи за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, камери, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

преносни компјутери; подкасти; 

телефонски припејд картички за повици, 

кои не се магнетно кодирани; однапред 

снимени компакт дискови кои содржат 

музика и филмски звучни записи; 

однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

филмови, телевизиски програми и кратки 

забавни програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; однапред снимени 

видео дискови и DVD-а кои содржат 

филмови, телевизиски програми и кратки 

забавни програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видео игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; заштита за 

екрани за мобилни телефони; SD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; софтвер за 

обезбедување емотикони; звучници; 

преносни звучни снимки; преносни видео 

записи; футроли за очила за сонце; очила 

за сонце; таблет компјутери; телефони; 

касети за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

игри со виртуелна реалност; безжични 

полначи; проширувачи на домет на 

безжични мрежи  

кл. 14  нараквици за зголб на нога; bangles 

нараквици; нараквици (накит); накит за 

тело; украси за алки (привезоци) за 

клучеви; чокер ѓердани; часовници; цврсти 

нараквици за зглоб; копчиња за манжетни; 

обетки на штипка; обетки; накит; кутии за 

накит; привезоци (накит); торбички за 

накит; привезоци за клучеви; прстени за 

клучеви; украсни игли за ревери (накит); 

медаљони; огрлици; прстени за нос; 

привезоци (накит); накит за миленичиња; 

брош-игли; прстени како накит; шамар 

(slap) нараквици; пресувани ковани 

парички како сувенир; ремени за 

часовници; сатови; медали; ковани 

парички; колекционерски парички 

(монети); меморијални парички (монети); 

златни прачки и златници; златни 

кованици; непарични кованици  

кл. 16  годишници; уметнички репродукции; 

уметничка опрема; регистратори; празни 

дневници; обележувачи за книги; книги; 

кутии за торти; календари; каталози со 

производи за компјутерски игри; омоти за 

чековни картички; пoдметачи за чаши од 

хартија; стрипови; восочни бои; цртежи кои 

се копираат на подлога; цртежи; 

марамчиња за лице; кесички за подароци; 

кутии за подароци; хартија за виткање на 

подароци; графички романи; честитки, 

разгледници; честитки за празници; 

покани; joss хартија (духовни пари, 

ракотворби или листови од хартија 

направени со палење кои се вообичаени 

во кинеско обожавање на предците); 

списанија; мурали; држачи за картички со 

име; беџови со име; картички за подарок 

кои не се магнетно кодирани; салфети; 

картички за белешки; блокови за белешки; 

бележници; романи; транспаренти 

(банери) од хартија; хартиени кеси; 

знамиња од хартија; хартиени декорации 

за забава; украсни хартиени знамиња; 

подметачи од хартија; прекривки за маси 

од хартија; корици за пасоши; пенкала; 

моливи; декоративни украси за врвот на 
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моливот; кутии за пенкала и моливи; 

фотографски албуми; разгледници; 

постери; печатени публикации; печатени 

материјали; слики; при пејд телефонски 

картички за повици кои не се магнетно 

кодирани; подарок ваучери и при пејд 

картички; споменари; школска опрема 

(тетратки и прибор за пишување); 

канцелариски материјал и канцелариски 

прибор, освен мебел; стикери; водичи за 

стратегија за игри; привремени тетоважи 

(налепници); хартиени марамичиња; 

сликички за размена (колекционерски), кои 

не се за игри; едукативни картички (квиз 

картички); инструменити за пишување; 

блокови за пишување  

кл. 18  повеќенаменски торби; спортски 

торби; ранци; торбици за носење на појас; 

торби за книги; актовки; кутии за визит 

картички; торби за носење; торбици за 

ковани пари; ланчиња за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торби за 

носење преку едно рамо; торбици кои се 

врзуваат со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; торби 

за опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; чадори за 

сонце; џебни паричници; женски ташни; 

торби со една прерамка; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

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

дожд; торбици за околу појас; паричници 

со ланче; паричници; торбици за носење 

околу зглоб  

кл. 21  повеќенаменски преносни садови 

за домаќинство; бенто кутии; садови за 

пијалок; отворачи за шишиња; садови 

(чинии); керамички украси за торта; 

стаклени украси за торта; украси за торта 

од порцелан; канделабри (свеќници); 

држачи за стапчиња за јадење; стапчиња 

за јадење; чешели; пудриери кои се 

продаваат празни; кутии за употреба во 

домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); 

садови за колачи; отварачи за чепови; 

козметички четкички; шољички; садови за 

маса (освен лажици, вилушки, ножеви); 

кујнски крпи; садови; стапчиња за јадење 

за еднократна употреба; шишиња за 

пијалок за спортови; матарки; чаши за 

пијалок; четкички за заби, електрични; 

керамички фигурички; стаклени фигурички; 

фигурички од порцелан; држачи за пијалок 

од синтетичка пена (навлаки); четки за 

коса; кофи за лед; ракавици за рерна; 

држачи за кујнски прибор; кутии за храна; 

шољи; хартиени чаши; хартиени чинии; 

касички “прасиња”; бокали; чинии; 

подметачи за тенџериња; сетови за сол и 

бибер; фаќачи на сонце; топлински 

изолирани шишиња; садови за чување на 

храна, топлински изолирани; топлински 

излолирани матарки; топлински изолирани 

кутии за ручек; четкички за заби; шољи за 

патување; вакум шишиња; подметачи за 

маса од винил; корпи за отпадоци; флаши 

за вода кои се продаваат празни  

кл. 25  артикли за облека; покривала за 

глава; бандани; ремени (облека); капи за 

бејзбол; плeтени капи; чизми; облека; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за Ноќ на вештерките; шешири; капи; 

спортски маици со качулка; облeка за 

мали деца; јакни (облека); удобна облека 

за носење по дома; предмети кои се носат 

околу врат (облека); панталони; пуловери; 

облека за дожд; сандали; марами, шалови; 

блузи, кошули; кондури; шорцеви; сукњи; 

облека за спиење; папучи; чорапи; долни 

делови на тренерки; џемпери; горни 

делови на тренерки; костими за капење; 

маици со кратки ракави; хулахопки и 

хеланки; маици (облека); тренерки; долна 
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облека  

кл. 26  тока за ремен; копчиња; привезоци 

како додатоци за мобилен телефон; 

привезоци за кондури; украсни привезоци 

за ранци; додатоци за коса, имено, траки, 

шноли, машни, украсни чешли, штипки за 

коса, еластични гумички за коса, игли за 

коса, панделки, украсни гумички за коса 

обложени со текстил, гумички за коса; 

екстензии за коса; продолжетоци на коса и 

перики; украсни налепници за јакни; 

украсни модни копчиња; украсни модни 

игли; привезоци за паричници и торби; 

додатоци за околувратник за миленици, 

имено привезоци; траки за медали; врвки 

за кондури (врзанти); патентни затварачи  

кл. 28  акциони фигурички играчки и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; карневалски маски; 

декоративни ветрокази (играчки); 

декоративни спинери кои се движат на 

ветер (играчки); игри со коцки; кукли и 

додатоци за нив; електронски акциони 

играчки; електронски уреди за игри; 

опрема што се продава како единица за 

играње игри со карти; електронски рачни 

единици за игри; играчки во облик на 

ликови од фантазија; игри и играчки; 

слушалки посебно прилагодени за 

користење со играње на видео игри; 

тастатури за играње на игри; глувчиња за 

играње игри; сложувалки; музички играчки; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; игри со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; сликички за размена (карти за 

игри); машини за видео игри  

кл. 30  пекарски производи; леб; пенлив чај 

(bubble tea); колачи; слатки; грицки на база 

на житарки; чоколада; шпански уштипци 

churros; кафе; пијалоци на база на кафе; 

пченкарен чипс; комбинации на крекери и 

сирење; смрзнати кондиторски производи; 

хамбургери (сендвичи); сендвичи со 

виршла (hot dog); сладолед; инстант 

нудли; макарони и сирење; пити со месо; 

пица; пуканки; переци; грицки од напукната 

пченка; грицки од напукнат ориз; рамен 

нудли; сендвичи; виршли во тесто; чај; 

напитоци на база на чај; тортиља чипс  

кл. 32  пиво; коктели на база на пиво; 

флаширана вода за пиење; газирана вода; 

енергетски напитоци; напитоци со вкус на 

овошје; напитоци од овошен сок; 

изотонични пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; зеленчукови-овошни енергетски 

напитоци збогатени со хранливи состојки; 

безалкохолни напитоци; спортски 

напитоци; зеленчукови-овошни сокови; 

вода за пиење  

кл. 35  услуги на онлајн продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; услуги на продажба на мало 

која се однесува на облека, книги, 

колекционерство, компјутерски софтвер, 

костими, игри, медии, предмети за забава 

и играчки; обезбедување на програми за 

поттик и награда на играчи на видео игри; 

обезбедување на онлајн пазари на 

дигитални имоти за купувачи и продавачи 

на крипто-токени  

кл. 36  услуги на проверка на плаќања 

засновани на blockchain; услуги на 

обработка на плаќања со дебитни 

картички и кредитини картички; обработка 

на транскакции извршени со картички за 
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подарок; финансиски услуги, имено, 

следење и надгледување на дигитални 

или крипто имоти и создавање на токени 

за дигитални или крипто имоти; издавање 

на кредитни картички и припејд дебитни 

картички; финансиски услуги, имено, 

обезбедување на онлајн виртуелни валути 

во игри, кои не може да се преземат, за 

употреба од страна на членови на онлајн 

заедница по пат на глобална компјутерска 

мрежа; услуги за криптовалути, имено, 

обезбедување на дигитална валута или 

дигитален токен за употреба од страна на 

членовите на онлајн заедница преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

криптовалути, имено, дигитална валута 

или дигитален токен, кои вклучуваат 

криптографски протоколи, кои се користат 

за работа и изградба на апликации и 

blockchains на децентрализирана 

компјутерска платформа и како метод на 

плаќање за производи и услуги; услуги на 

собирање на добротворни средства; 

организација на колекции; организација на 

активности и настани за собирање 

средства  

кл. 38  аудио емитување; услуги на 

емитување и пренос (стриминг) на аудио-

визуелни медиски содржини во област на 

разонода, музика, видео игри, играње на 

видео игри и натпреварувања во играње 

на видео игри по пат на интернет; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

аудио и видео програми по пат на 

интернет; услуги на подкастинг и 

интернетски емитувања; услуги на 

емитувања, имено, поставување, 

објавување, покажување, прикажување, 

означување, блогување, споделување или 

на друг начин обезбедување на 

електронски медии или информации од 

интернет или други комуникациски мрежи; 

пренос (стриминг) на податоци; пренос 

(стриминг) на аудио, визуелен и 

аудиовизуелен материјал по пат на 

интернет; телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на подкаст содржини; телекомуникациски 

услуги, имено, пренос на сликовна и 

говорна содржина по пат на интернет; 

пренос на пишани и дигитални 

комуникации; видео емитување; пренос на 

видео содржина на барање; веб пренос 

(стриминг) кој представува пренос на 

податоци, информации и аудио-визуелни 

податоци по пат на интернет или други 

компјутерски мрежи; услуги на интернетско 

емитување; телекомуникациски услуги, 

имено, безбеден пренос на податоци; 

комуникации преку компјутерски 

терминали; пренос на информации со 

пренос на податоци; пренос и примање на 

информации преку сателит; пренос на 

пораки, кодирани слики и звуци; 

обезбедување на пристап на глобална 

компјутерска мрежа  

кл. 41  услуги на забавни паркови; видео 

продукција на проширена реалност; кино 

студија; кина; услуги на разонода; услуги 

на разонода во вид на создавање, 

развивање, дистрибуција, продукција и 

пост-продукција на кинематографски 

филмови, телевизиски програми и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на разонода во вид на тековни 

телевизиски серии и филмови и филмови 

во област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 

научнa фантастикa и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи, турнири, 

натпреварувања и концерти; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри во живо; обезбедување на 

аудио и видео презентации од областа на 
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натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб страна кои не 

можат да се преземат; обезбедување на 

информации за разонода  во врска со 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб страна кои не 

можат да се преземат; услуги на разонода, 

имено, организирање на состаноци со 

обожаватели (фанови) и конфереции од 

област на забава, гејминг, видео игри и е-

спортови; услуги на разонода, имено, 

овозможување на пристап на онлајн 

дигитални колекции кои не може да се 

преземат, имено, уметност, фотографии, 

слики, анимации и видео записи за 

употреба во дигитални опкружувања со 

цел на разонода; услуги на разонода, 

имено, обезбедување на електронски, 

компјутерски и видео игри обезбедени 

преку Интернет средства; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми, е-спортски настани, посебни 

настани и мултимедијална и забавна 

содржина преку веб страница кои не може 

да се преземат; обезбедување на услуги 

на разонода преку онлајн стриминг; услуги 

на разонода, имено, обезбедување на 

подкаст содржини од област на забава, е-

спортови и видео игри; мултимедијално 

издавање на компјутерски и видео игри и 

софтвер за комјутерски и видео игри; 

организирање на костимирани забавни 

настани; продукција и дистрибуција на 

кинематографски филмови и телевизиски 

програми; ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спортски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; услуги на 

овозможување на пристап на онлајн игри 

со проширена реалност кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

информации за разонода кои не може да 

се преземат; обезбедување на онлајн 

информации кои се однесуваат на видео 

игри и е-спортови, кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн 

стрипови, кратки приказни и романи во 

слики кои не може да се преземат; 

обезбедување на видео снимки и други 

мултимедијани дигитални содржини кои не 

може да се преземат; обезбедување на 

онлајн игри со виртуелна реалност кои не 

може да се преземат; ставање на 

располагање на објекти за прикажување 

на кинематографски филмови; 

обезбедвање на игри засновани на 

интернет; обезбедување на звучни снимки 

преку онлајн стриминг; обезбедување на 

видео снимки преку онлајн стриминг; 

видео продукција на виртуелна реалност; 

веб страна која содржи телевизиски 

емисии, филмови и мултимедијални 

забавни содржини кои не може да се 

преземат; забава; услуги на забава, имено 

обезбедување на услуги на интерактивни 

игри за повеќе играчи за игри кои може да 

се играат преку компјутерски мрежи и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување видео игри и компјутерски 

игри кои може да се преземат, пристапат и 

играат по пат на компјутерски мрежи и 

глобални комуникациски мрежи; издавање 

на мултимедии  

кл. 42  компјутерски услуги, имено 

создавање на онлајн заедници за 

регистрирани корисници за да учествуваат 

во дискусии, да добијат повратни 

информации од парови во игра, да 

формираат виртуелни заедници и да се 

ангажираат на друштвени мрежи; 

обезбедување на технологии кои 

овозможуваат на корисниците да 

создаваат, додаваат и споделуваат видео 
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снимки кои ги создале на основа на 

компјутерска игра преку веб страница; 

обезбедување на техонологија која им 

овозможува на корисниците да управуваат 

онлајн со софтвер за видео игри преку веб 

страница; обезбедување на привремено 

користење на онлајн софтвер и апликации 

кои не може да се преземат за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

обезбедување на онлајн компјутерски 

програми кои не може да се преземат  и 

кои содржат виртуелна валута, токени и 

валута, за употреба во онлај веб и 

мобилни видео игри; софтвер како услуга  

(SaaS) и платформа како услуга (PaaS) 

кои содржат софтвер за трговија, 

прикажување и управување со дигитална 

уметност, крипто-колекционерство, со 

незаменливи токени и други токени за 

апликации; услуги на софтвер како услуга 

(SaaS), која содржи софтвер за инстант 

праќање на пораки, споделување на 

датотеки, и електронско праќање и 

примање на глас, звук, видео снимка, 

текст, слики, графика и податоци; 

дизајнирање, развој и имплементација на 

софтвер во областа на blockchains  

 

(111)  31255  (151)  18/11/2022 

(210)  TM  2022/237 (220)  09/03/2022 

(181)  09/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

 

CHESTERFIELD LINEA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(111)  31080  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/249 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

READY FOR WHAT'S NEXT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

кл. 44  обезбедување информации 

поврзани со мултиплекс склероза и 

третмани за истата  

 

(111)  31083  (151)  03/11/2022 
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(210)  TM  2022/250 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

POLGYL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(111)  31084  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/251 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ZYGOSIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31085  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/252 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

PLANTIGMIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31086  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/253 (220)  15/03/2022 
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(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

VANKOPOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31087  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/254 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSIUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31089  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/255 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ASIMPLEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31091  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/256 (220)  15/03/2022 
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(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

LINKOLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31093  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/257 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

OMEPREFUL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31095  (151)  31/10/2022 

(210)  TM  2022/258 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

PARACEROL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31096  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/259 (220)  15/03/2022 
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(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(300)   

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

MUSCOBLOC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(111)  31098  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/261 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

POLINOKSID 

(551)  индивидуална  

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(111)  31099  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/262 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 

Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

POL-MOXI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди;хербициди  

 

(111)  31100  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/265 (220)  16/03/2022 
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(181)  16/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovo, -- 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, розева, крем, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер; крем со путер; препарати на 

база на путер-сирење; шлаг за слатки; 

крем [млечни производи]; крем во прав 

[млечен производ]; замени за крем; сосови 

на база на млеко; бешамел; сирење во 

форма на сосови; тофу; кефир [млечен 

пијалок]; кумис [млечен пијалок]; маргарин; 

млеко; млечни производи; кондензирано 

млеко; замени за млеко; јогурт; урда  

кл. 30  сос [зачини]; сос за тестенини; 

прелив за салата; пулпа од ориз за 

кулинарски цели;зачини; средства за 

згуснување за прехранбени производи; 

сврзувачки средства за сладолед; прашок 

за готвење; ароми, освен етерични масла, 

за пијалоци; сладолед; мајонез; меласа  

 

(111)  31103  (151)  03/11/2022 

(210)  TM  2022/266 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  30/11/2022 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540) m 

 

(591)  бела, кафена, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  прехранбени производи и сточна 

храна за фарми; прехранбени артикли за 

одвикнување/раздвојување од сисње на 

животни во фармите; препарати за гоење 

на животни во фармите; житарици и оброк 

за консумација од животни  

кл. 35  услуги на продавници за продажба 

мало и големо поврзани со продажба на 

ѓубрива и производи на сточна храна; 

продавница на мало во интернет и услуги 

на продажба на големо во интернет во 

врска со продажба на ѓубрива и производи 

на сточна храна  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

1 31111 

1 31230 

1 31240 

1 31241 

1 31294 

2 31240 

2 31241 

2 31297 

3 31078 

3 31079 

3 31101 

3 31113 

3 31144 

3 31156 

3 31161 

3 31168 

3 31216 

3 31227 

3 31234 

3 31261 

3 31270 

3 31271 

3 31272 

3 31273 

3 31274 

3 31285 

3 31286 

3 31287 

3 31288 

3 31298 

4 31294 

4 31298 

5 31080 

5 31081 

5 31082 

5 31083 

5 31084 

5 31085 

5 31086 

5 31087 

5 31089 

5 31091 

5 31093 

5 31095 

5 31096 

5 31098 

5 31099 

5 31107 

5 31109 

5 31113 

5 31117 

5 31125 

5 31128 

5 31130 

5 31131 

5 31139 

5 31142 

5 31145 

5 31151 

5 31152 

5 31153 

5 31154 

5 31156 

5 31157 

5 31162 

5 31174 

5 31176 

5 31199 

5 31200 

5 31202 

5 31203 

5 31206 

5 31218 

5 31220 

5 31225 

5 31228 

5 31229 

5 31230 

5 31234 

5 31239 

5 31243 

5 31247 

5 31248 

5 31251 

5 31252 

5 31253 

5 31254 

5 31256 

5 31261 

5 31264 

5 31265 

5 31266 

5 31275 

5 31276 

5 31277 

5 31279 

5 31282 

5 31283 

5 31285 

5 31286 

5 31287 

5 31288 

5 31289 

5 31305 

5 31306 

5 31307 

5 31308 

5 31309 

5 31310 

5 31311 

6 31092 

6 31195 

6 31295 

6 31298 

6 31313 

7 31092 

7 31137 

7 31169 

7 31219 

7 31302 

7 31313 

7 31314 

8 31298 

9 31108 

9 31118 

9 31119 

9 31120 

9 31127 

9 31129 

9 31133 

9 31137 

9 31138 

9 31140 

9 31141 

9 31146 

9 31163 

9 31169 

9 31181 

9 31187 

9 31195 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

9 31196 

9 31197 

9 31201 

9 31212 

9 31213 

9 31214 

9 31215 

9 31219 

9 31222 

9 31232 

9 31233 

9 31245 

9 31262 

9 31263 

9 31278 

9 31280 

9 31313 

9 31314 

10 31161 

10 31266 

11 31092 

11 31115 

11 31169 

11 31212 

11 31249 

11 31298 

11 31302 

11 31312 

12 31097 

12 31112 

12 31120 

12 31123 

12 31169 

12 31242 

12 31284 

12 31313 

12 31314 

12 31317 

14 31101 

14 31108 

14 31195 

14 31236 

16 31108 

16 31118 

16 31146 

16 31195 

16 31234 

16 31295 

16 31298 

16 31302 

16 31303 

16 31304 

16 31313 

17 31240 

17 31241 

17 31298 

18 31108 

18 31127 

18 31129 

18 31133 

18 31140 

18 31181 

18 31195 

18 31222 

18 31236 

18 31237 

18 31238 

18 31313 

20 31259 

20 31292 

20 31293 

20 31295 

21 31144 

21 31195 

21 31258 

21 31298 

21 31302 

21 31313 

22 31295 

22 31298 

23 31207 

24 31108 

24 31116 

24 31207 

24 31244 

24 31313 

25 31108 

25 31110 

25 31114 

25 31116 

25 31127 

25 31129 

25 31133 

25 31140 

25 31167 

25 31168 

25 31181 

25 31195 

25 31207 

25 31208 

25 31222 

25 31237 

25 31238 

25 31244 

25 31303 

25 31304 

25 31313 

25 31315 

26 31195 

26 31313 

27 31108 

27 31168 

28 31108 

28 31138 

28 31140 

28 31146 

28 31167 

28 31195 

28 31222 

28 31278 

28 31280 

28 31303 

28 31304 

29 31081 

29 31082 

29 31100 

29 31121 

29 31122 

29 31124 

29 31164 

29 31175 

29 31191 

29 31223 

29 31224 

29 31289 

29 31290 

29 31291 

29 31298 

29 31301 

30 31077 

30 31078 

30 31079 

30 31081 

30 31082 

30 31100 

30 31121 

30 31122 

30 31124 

30 31126 

30 31132 

30 31134 

30 31135 

30 31143 

30 31168 

30 31170 

30 31171 

30 31175 

30 31177 

30 31178 

30 31179 

30 31180 

30 31186 

30 31190 

30 31191 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

30 31195 

30 31204 

30 31205 

30 31250 

30 31257 

30 31259 

30 31260 

30 31289 

30 31290 

30 31291 

30 31296 

30 31298 

30 31299 

30 31301 

30 31302 

31 31103 

32 31090 

32 31102 

32 31104 

32 31105 

32 31108 

32 31147 

32 31148 

32 31149 

32 31150 

32 31173 

32 31195 

32 31221 

32 31290 

32 31291 

32 31298 

32 31300 

33 31106 

33 31108 

33 31182 

33 31184 

33 31185 

33 31186 

33 31298 

34 31160 

34 31172 

34 31189 

34 31192 

34 31193 

34 31198 

34 31209 

34 31217 

34 31226 

34 31231 

34 31232 

34 31233 

34 31255 

34 31269 

35 31076 

35 31077 

35 31081 

35 31082 

35 31088 

35 31097 

35 31101 

35 31103 

35 31108 

35 31116 

35 31118 

35 31126 

35 31132 

35 31135 

35 31142 

35 31146 

35 31155 

35 31165 

35 31166 

35 31167 

35 31177 

35 31178 

35 31179 

35 31180 

35 31183 

35 31186 

35 31188 

35 31190 

35 31191 

35 31194 

35 31195 

35 31207 

35 31208 

35 31221 

35 31235 

35 31244 

35 31246 

35 31249 

35 31259 

35 31261 

35 31270 

35 31271 

35 31272 

35 31273 

35 31274 

35 31282 

35 31313 

35 31317 

36 31075 

36 31108 

36 31118 

36 31141 

36 31146 

36 31155 

36 31158 

36 31159 

36 31163 

36 31188 

36 31195 

36 31246 

36 31317 

37 31092 

37 31120 

37 31146 

37 31169 

37 31235 

37 31281 

37 31294 

37 31295 

37 31314 

38 31108 

38 31110 

38 31114 

38 31146 

38 31163 

38 31165 

38 31166 

38 31183 

38 31195 

38 31201 

38 31267 

38 31303 

38 31304 

38 31315 

39 31077 

39 31081 

39 31082 

39 31118 

39 31235 

39 31249 

39 31295 

39 31317 

40 31163 

40 31295 

40 31313 

41 31108 

41 31110 

41 31114 

41 31118 

41 31119 

41 31138 

41 31140 

41 31146 

41 31156 

41 31163 

41 31165 

41 31166 

41 31167 

41 31168 

41 31183 

41 31188 
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41 31195 

41 31201 

41 31210 

41 31211 

41 31222 

41 31245 

41 31267 

41 31278 

41 31280 

41 31303 

41 31304 

41 31315 

42 31097 

42 31108 

42 31118 

42 31119 

42 31142 

42 31146 

42 31163 

42 31183 

42 31187 

42 31188 

42 31194 

42 31195 

42 31244 

42 31245 

42 31246 

42 31281 

42 31314 

43 31081 

43 31082 

43 31108 

43 31121 

43 31122 

43 31126 

43 31135 

43 31136 

43 31188 

43 31250 

43 31259 

43 31266 

43 31316 

44 31080 

44 31094 

44 31142 

44 31156 

44 31161 

44 31187 

44 31194 

45 31076 

45 31108 

45 31146 

45 31183 

45 31210 

45 31268 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

ABRAZEN L.L.C. 31100 MK/T/2022/0265 

Acer Incorporated 31262 MK/T/2021/1315 

Acer Incorporated 31263 MK/T/2021/1316 

Acer Incorporated 31292 MK/T/2021/1344 

Acer Incorporated 31293 MK/T/2021/1345 

AgorA Food & Coffe SH.P.K. 31122 MK/T/2022/0145 

AgorA Food & Coffe SH.P.K. 31121 MK/T/2022/0146 

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 31145 MK/T/2021/1185 

Blueair AB 31115 MK/T/2022/0144 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31251 MK/T/2021/1306 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31252 MK/T/2021/1307 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31253 MK/T/2021/1308 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31254 MK/T/2021/1309 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31139 MK/T/2022/0085 

Boehringer Ingelheim International GmbH 31128 MK/T/2022/0088 

Brand Management Group Ltd 31103 MK/T/2022/0266 

British American Tobacco (Brands) Inc. 31193 MK/T/2021/1231 

British American Tobacco (Brands) Inc. 31269 MK/T/2021/1323 
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British American Tobacco (Brands) Limited 31192 MK/T/2021/1230 

CANSINO BIOLOGICS INC. 31265 MK/T/2021/1318 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 31196 MK/T/2022/0204 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 31197 MK/T/2022/0205 

Colgate-Palmolive Company 31144 MK/T/2022/0207 

Diamond Quest Limited 31231 MK/T/2021/1285 

Diamond Quest Limited 31232 MK/T/2021/1286 

Diamond Quest Limited 31233 MK/T/2021/1287 

Discovery, Inc. 31201 MK/T/2021/1237 

Domino’s IP Holder LLC 31126 MK/T/2022/0067 

ELI LILLY and Company 31264 MK/T/2021/1317 

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 31296 MK/T/2021/1352 

Edge Systems LLC 31161 MK/T/2021/1202 

FAES FARMA, S.A. 31117 MK/T/2022/0235 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia 31261 MK/T/2022/0232 

FoundCenter Investment GmbH 31183 MK/T/2021/0875 

GOLDCAR SPAIN, S.L.U. 31317 MK/T/2022/0087 

Glaxo Group Limited 31130 MK/T/2022/0089 

Glaxo Group Limited 31131 MK/T/2022/0090 

GreenCycle Umweltmanagement GmbH 31295 MK/T/2021/1351 

HAPPY Group Sh.p.k. 31216 MK/T/2021/1254 

Haver Farma İlaç A.Ş. 31220 MK/T/2021/1267 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31247 MK/T/2021/1302 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31248 MK/T/2021/1303 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31125 MK/T/2022/0151 

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšić 31221 MK/T/2021/1268 

Intercontinental Great Brands LLC 31143 MK/T/2021/1184 

J&B LIMITED 31226 MK/T/2021/1193 

JOHNSON & JOHNSON 31080 MK/T/2022/0249 

JOHNSON & JOHNSON  31258 MK/T/2021/1311 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 31285 MK/T/2021/1337 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 31286 MK/T/2021/1338 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 31287 MK/T/2021/1339 

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 31288 MK/T/2021/1340 

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 31206 MK/T/2021/1243 

KT & G CORPORATION 31189 MK/T/2021/1225 

Kalceks, Joint Stock company 31153 MK/T/2021/1195 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac 31260 MK/T/2022/0227 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac 31257 MK/T/2022/0228 

Lidl Stiftung & Co. KG 31298 MK/T/2021/1358 

Lidl Stiftung & Co. KG 31299 MK/T/2021/1359 
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Lidl Stiftung & Co. KG 31300 MK/T/2021/1360 

Lidl Stiftung & Co. KG 31301 MK/T/2021/1361 

Lidl Stiftung & Co. KG 31302 MK/T/2021/1362 

MANICA S.p.A. 31230 MK/T/2021/1284 

MARBO PRODUCT d.o.o. 31124 MK/T/2022/0128 

Mastercard International Incorporated 31141 MK/T/2021/1174 

Meridian Corporation SH.P.K. 31135 MK/T/2021/1057 

Meridian Corporation SH.P.K. 31136 MK/T/2021/1059 

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD. 31312 MK/T/2021/1376 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 31202 MK/T/2021/1239 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 31203 MK/T/2021/1240 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  31112 MK/T/2022/0007 

Pfizer Inc. 31199 MK/T/2021/1235 

Pfizer Inc. 31200 MK/T/2021/1236 

Pfizer Inc. 31218 MK/T/2021/1257 

Philip Morris Products S.A. 31160 MK/T/2021/1201 

Philip Morris Products S.A. 31172 MK/T/2021/1213 

Philip Morris Products S.A. 31198 MK/T/2021/1233 

Philip Morris Products S.A. 31209 MK/T/2021/1246 

Philip Morris Products S.A. 31217 MK/T/2021/1256 

Philip Morris Products S.A. 31255 MK/T/2022/0237 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31083 MK/T/2022/0250 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31084 MK/T/2022/0251 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31085 MK/T/2022/0252 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31086 MK/T/2022/0253 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31087 MK/T/2022/0254 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31089 MK/T/2022/0255 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31091 MK/T/2022/0256 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31093 MK/T/2022/0257 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31095 MK/T/2022/0258 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31096 MK/T/2022/0259 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31098 MK/T/2022/0261 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 31099 MK/T/2022/0262 

REMEDINA S.A. 31162 MK/T/2022/0012 

Rembrandtin Coatings GmbH 31240 MK/T/2021/1295 

Rembrandtin Coatings GmbH 31241 MK/T/2021/1296 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 31140 MK/T/2021/1173 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 31114 MK/T/2022/0008 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 31110 MK/T/2022/0009 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 31315 MK/T/2022/0097 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 31195 MK/T/2022/0236 
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Riot games, Inc. (a Delaware corporation) 31222 MK/T/2021/1272 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 31313 MK/T/2021/1377 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 31314 MK/T/2021/1378 

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 31120 MK/T/2022/0132 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION 31284 MK/T/2021/1335 

SIDELA SA 31111 MK/T/2022/0010 

Supreme Committee for Delivery & Legacy 31118 MK/T/2022/0013 

Swiss Pharma International AG 31243 MK/T/2021/1298 

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM ŞİRKETİI 31290 MK/T/2021/1342 

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERIİ ANONIİM ŞİRKETİI 31291 MK/T/2021/1343 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 31123 MK/T/2022/0147 

TP-LINK CORPORATION LIMITED 31212 MK/T/2021/1250 

TP-LINK CORPORATION LIMITED 31213 MK/T/2021/1251 

TP-LINK CORPORATION LIMITED 31214 MK/T/2021/1252 

TP-LINK CORPORATION LIMITED 31215 MK/T/2021/1253 

Terme di Crodo Srl 31090 MK/T/2021/0568 

The Coca-Cola Company 31134 MK/T/2022/0098 

The Procter & Gamble Company 31174 MK/T/2021/1215 

The Procter & Gamble Company 31234 MK/T/2021/1288 

Thermo King Corporation, a Delaware Corporation 31169 MK/T/2021/1210 

United States Polo Association 31236 MK/T/2021/1290 

United States Polo Association 31237 MK/T/2021/1291 

United States Polo Association 31238 MK/T/2021/1292 

VKR Holding A/S 31137 MK/T/2022/0110 

YAMABIKO CORPORATION 31219 MK/T/2021/1258 

Yuga Labs, Inc 31108 MK/T/2022/0217 

Zentiva Group, a.s. 31152 MK/T/2021/1194 

Zentiva, k.s. 31176 MK/T/2021/1219 

Zentiva, k.s. 31225 MK/T/2021/1275 

Zoetis Services LLC 31155 MK/T/2021/1197 

Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 31242 MK/T/2021/1297 

Агенција за електронски комуникации 31267 MK/T/2021/1321 

Адвокат Маја Лазаревиќ 31268 MK/T/2021/1322 

Алкалоид АД Скопје 31151 MK/T/2021/1192 

Алкалоид АД Скопје 31228 MK/T/2021/1282 

Алкалоид АД Скопје 31229 MK/T/2021/1283 

Алкалоид АД Скопје 31239 MK/T/2021/1293 

Алкалоид АД Скопје 31270 MK/T/2021/1324 

Алкалоид АД Скопје 31271 MK/T/2021/1325 

Алкалоид АД Скопје 31272 MK/T/2021/1326 

Алкалоид АД Скопје 31273 MK/T/2021/1327 
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Алкалоид АД Скопје 31274 MK/T/2021/1328 

Алкалоид АД Скопје 31275 MK/T/2021/1329 

Алкалоид АД Скопје 31276 MK/T/2021/1330 

Алкалоид АД Скопје 31277 MK/T/2021/1331 

Алкалоид АД Скопје 31279 MK/T/2021/1332 

Алкалоид АД Скопје 31282 MK/T/2021/1333 

Алкалоид АД Скопје 31283 MK/T/2021/1334 

Алкалоид АД Скопје 31305 MK/T/2021/1365 

Алкалоид АД Скопје 31306 MK/T/2021/1366 

Алкалоид АД Скопје 31307 MK/T/2021/1368 

Алкалоид АД Скопје 31308 MK/T/2021/1369 

Алкалоид АД Скопје 31309 MK/T/2021/1370 

Алкалоид АД Скопје 31310 MK/T/2021/1371 

Алкалоид АД Скопје 31311 MK/T/2021/1372 

Алкалоид АД Скопје 31107 MK/T/2022/0005 

Алкалоид АД Скопје 31109 MK/T/2022/0006 

Ана Александровска 31266 MK/T/2021/1319 

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 31106 MK/T/2021/0564 

Беким Сулејмани / Bekim Sulejmani 31077 MK/T/2022/0032 

Благоја Локвенец 31250 MK/T/2021/1305 

ГАЛЕНИКА АД Београд 31256 MK/T/2021/1310 

Греен Мацхинес ДОО Велес 31097 MK/T/2021/0529 

ДПТУ Матриошка ДОО Скопје 31186 MK/T/2021/1222 

Друштво за градежништво, производство и трговија ФИ - БАУ Ибраим и 

други ДОО, експорт-импорт с. Палатица 31235 MK/T/2021/1289 

Друштво за изведувачка уметност МКС АРТ ДОО Скопје 31119 MK/T/2022/0234 

Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје 31303 MK/T/2021/1363 

Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје 31304 MK/T/2021/1364 

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје 31158 MK/T/2021/1313 

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на 

Република Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје 31159 MK/T/2021/1314 

Друштво за проиаводство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје 31211 MK/T/2021/1249 

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

на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово 31178 MK/T/2022/0139 

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

на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово 31179 MK/T/2022/0140 

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

на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово 31180 MK/T/2022/0141 

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

на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово 31177 MK/T/2022/0142 



 

 

236 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-

извоз, с. Аргулица, Карбинци 31101 MK/T/2022/0004 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 31154 MK/T/2021/1196 

Друштво за производство, промет и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ 

Градско 31175 MK/T/2021/1216 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово 31204 MK/T/2021/1241 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово 31205 MK/T/2021/1242 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ 

Скопје 31078 MK/T/2019/1184 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ 

Скопје 31079 MK/T/2019/1185 

Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ 

увоз-извоз Штип 31187 MK/T/2021/1223 

Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КЛАУД 9 ДООЕЛ 

увоз-извоз Кичево 31316 MK/T/2022/0095 

Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало 

АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-извоз Битола 31294 MK/T/2021/1350 

Друштво за трговија и услуги АННИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 31194 MK/T/2021/0504 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје 31278 MK/T/2022/0070 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје 31280 MK/T/2022/0071 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје 31138 MK/T/2022/0073 

Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 31157 MK/T/2021/1199 

Друштво за трговија и услуги „ПРО-ФИТ“ доо - Скопје 31289 MK/T/2021/1341 

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО Скопје 31249 MK/T/2021/1304 

Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје 31164 MK/T/2019/0865 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден 31116 MK/T/2021/0544 

Друштво за трговија, транспорт и услуги ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ А3 ДООЕЛ 

Скопје 31281 MK/T/2022/0218 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 31076 MK/T/2020/0782 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 31094 MK/T/2021/0323 

Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ Тетово 31173 MK/T/2021/1214 

ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 31156 MK/T/2021/1198 

ЕкоВент 31092 MK/T/2020/0301 

Елена Радевска 31207 MK/T/2021/1244 

Елсид Сејфулахи 31259 MK/T/2021/1312 

Златевски Небојша 31147 MK/T/2021/1187 

Златевски Небојша 31148 MK/T/2021/1188 

Златевски Небојша 31149 MK/T/2021/1189 

Златевски Небојша 31150 MK/T/2021/1190 
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Златевски Небојша 31102 MK/T/2021/1260 

Златевски Небојша 31104 MK/T/2021/1261 

Златевски Небојша 31105 MK/T/2021/1262 

КАМ ДОО 31088 MK/T/2021/0737 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ 31127 MK/T/2022/0105 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ 31129 MK/T/2022/0106 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ 31133 MK/T/2022/0107 

ЛЕНСМАК ДООЕЛ 31181 MK/T/2022/0109 

МАКПРОГРЕС ДОО 31132 MK/T/2022/0084 

МАРК-МАРКЕТ 31182 MK/T/2022/0113 

Македонско Библиско Здружение Скопје 31210 MK/T/2021/1248 

Маре Трајковска 31244 MK/T/2021/1299 

Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović 31184 MK/T/2021/1220 

Маријана Андриќ Марјановиќ; Marijana Andrić Marijanović 31185 MK/T/2021/1221 

Министерство за транспорт и врски 31246 MK/T/2021/1301 

Митковски-Три Д Доо - Скопје 31167 MK/T/2021/1207 

Перфецтос Принтинг Инк Гроуп Лтд, Перфецтос Миллс 31297 MK/T/2021/1355 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 31170 MK/T/2021/1211 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. 31171 MK/T/2021/1212 

ПхармаС Лекови дооел Скопје 31142 MK/T/2021/1182 

Радислав Анастасовски 31082 MK/T/2018/0074 

Радислав Анастасовски 31081 MK/T/2018/0078 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 31245 MK/T/2021/1300 

СИЗ - ЛКА Куманово 31190 MK/T/2021/1227 

СИЗ - ЛКА Куманово 31191 MK/T/2021/1229 

Симона Константиновиќ 31168 MK/T/2021/1208 

Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ 31223 MK/T/2021/1273 

Т.Д. ВЕРСАТУС ДООЕЛ 31224 MK/T/2021/1274 

Тhe Procter & Gamble Company 31113 MK/T/2020/0443 

ТДППУ Нова Перспектива доо експорт-импорт Скопје 31227 MK/T/2021/1247 

ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР 31208 MK/T/2021/1245 

Трговско друштво за производство, трговија и услиги ВЕБСПОТ увоз-извоз 

ДООЕЛ Скопје 31188 MK/T/2021/1224 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ 

Скопје 31163 MK/T/2022/0127 

Ултра ДОО Скопје 31146 MK/T/2021/1186 

Финансиско друштво ЕАЗУ ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје 31075 MK/T/2020/0724 

Фондација Метаморфозис 31165 MK/T/2021/1203 

Фондација Метаморфозис 31166 MK/T/2021/1204 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 2199 

(732) Wella Operations US LLC 4500 Park Granada, Suite 100, 91302 Calabasas, California, 

US 

 

(111) 2221 

(732) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90, 4057 Basel, CH 

 

(111) 13300 

(732) Aero IP Holdings LLC 1400 Broadway, Floor 18, New York, NY 10018, US 

 

(111) 22220 

(732) NINVE JR.INC.Poinciana House, Poinciana & West Mail Drives, Freeport, BS 

 

(111) 22221 

(732) NINVE JR.INC.Poinciana House, Poinciana & West Mail Drives, Freeport, BS 

 

(111) 28821 

(732) Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопјеул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, 

Скопје, MK 

 

(111) 28812 

(732) Друштво за услуги БИЗ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопјеул. Св. Наум Охридски бр. 2-в, 

Скопје, MK 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 369 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

 

(111) 370 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

 

(111) 375 

(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

 

(111) 1989 

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, JP 
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(111) 2264 

(732) REHAU Industries SE & Co. KGHelmut-Wagner-Strasse 1, 95111 Rehau, DE 

 

(111) 10135 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim SikretiCumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 11081 

(732) Друштво за графичко издавачка дејност ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје1550 бр.52 

Визбегово, Бутел, Скопје, MK 

 

(111) 11111 

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN23, Place des Carmes-

Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

 

(111) 12777 

(732) BearingPoint IP Holding B.V.De entree 89, 1101 BH Amsterdam , NL 

 

(111) 11863 

(732) JT International S.A.Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

 

(111) 11940 

(732) Japan Tobacco Inc.1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 12300 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim SikretiCumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12419 

(732) Astellas Pharma Inc5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP 

 

(111) 12932 

(732) Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP 

 

(111) 15427 

(732) Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP 

 

(111) 15456 

(732) Astellas Pharma Inc 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP 

 

(111) 16253 

(732) Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR 
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(111) 18324 

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје ул.1638 бр.4, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 22977 

(732) DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 

A92 YK7W, IE 

 

(111) 22978 

(732) DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 

A92 YK7W, IE 

 

(111) 22980 

(732) DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 

A92 YK7W, IE 

 

(111) 20010 

(732) DP Beverages Unlimited Company Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath, 

A92 YK7W, IE 

 

(111) 20539 

(732) Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , MK 

 

(111) 20542 

(732) Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , MK 

 

(111) 20968 

(732) Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , MK 

 

(111) 20969 

(732) Дејан Спасовски ул.Дебарца бр.70/1-3, 1000 , Скопје , MK 

 

(111) 23316 

(732) Универзитет на Југоисточна Европа Бул.Илинденска бр.335, Тетово, MK 

 

(111) 24934 

(732) Универзитет на Југоисточна Европа Бул.Илинденска бр.335, Тетово, MK 

 

(111) 25814 

(732) Анета Стојковска Ул.Руди Чајавец бр.26/2-59, Аеродром, Скопје, MK 

 

(111) 27447 
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(732) GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY 

 

(111) 27449 

(732) GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY 

 

(111) 27448 

(732) GREEN COLA , LTD Petrou Iliadi, 5, CHLOE RESIDENCE, 1st floor, Flat/Office 101, 2015 

Nicosia, CY 

 

 

 

ОТКАЖУВАЊЕ / DORËHEQJE NGA REGJISTRIMI 

 

 

(73) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 496   (186) 26/05/2033 

(111) 497   (186) 26/05/2033 

(111) 5758   (186) 05/07/2033 

(111) 369   (186) 15/10/2033 

(111) 370   (186) 15/10/2033 

(111) 375   (186) 15/10/2033 

(111) 1989   (186) 10/11/2032 

(111) 1643   (186) 15/12/2032 

(111) 2505   (186) 10/09/2032 

(111) 1806   (186) 20/01/2033 

(111) 4523   (186) 20/01/2033 

(111) 4586   (186) 05/10/2032 

(111) 3313   (186) 17/12/2032 

(111) 8891   (186) 25/01/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(111) 11306   (186) 09/07/2032 

(111) 11081   (186) 30/07/2032 

(111) 12222   (186) 26/08/2032 

(111) 11322   (186) 10/09/2032 

(111) 11028   (186) 24/09/2032 

(111) 11262   (186) 01/10/2032 

(111) 12569   (186) 02/10/2032 

(111) 15289   (186) 29/10/2032 

(111) 11111   (186) 07/11/2032 

(111) 11700   (186) 08/11/2032 

(111) 10070   (186) 08/11/2032 

(111) 11153   (186) 11/11/2032 

(111) 11154   (186) 11/11/2032 

(111) 11143   (186) 11/11/2032 

(111) 11035   (186) 12/11/2032 

(111) 11172   (186) 13/11/2032 

(111) 11029   (186) 18/11/2032 

(111) 12638   (186) 26/11/2032 

(111) 11419   (186) 26/11/2032 

(111) 11609   (186) 26/11/2032 

(111) 11411   (186) 12/12/2032 

(111) 12777   (186) 25/12/2032 

(111) 11863   (186) 22/01/2033 

(111) 12000   (186) 29/01/2033 

(111) 11653   (186) 29/01/2033 

(111) 12034   (186) 04/02/2033 

(111) 12602   (186) 13/02/2033 

(111) 11940   (186) 07/03/2033 

(111) 11713   (186) 11/04/2033 

(111) 11619   (186) 08/05/2033 

(111) 11440   (186) 02/06/2033 

(111) 22977   (186) 23/12/2031 

(111) 22978   (186) 23/12/2031 

(111) 22980   (186) 29/12/2031 

(111) 20010   (186) 29/12/2031 

(111) 20583   (186) 05/04/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(111) 20584   (186) 05/04/2032 

(111) 20585   (186) 05/04/2032 

(111) 22220   (186) 16/05/2032 

(111) 22221   (186) 16/05/2032 

(111) 20539   (186) 20/06/2032 

(111) 20542   (186) 20/06/2032 

(111) 20968   (186) 20/06/2032 

(111) 20969   (186) 20/06/2032 

(111) 20507   (186) 29/06/2032 

(111) 20464   (186) 11/07/2032 

(111) 22253   (186) 12/07/2032 

(111) 23264   (186) 01/08/2032 

(111) 20433   (186) 13/08/2032 

(111) 22745   (186) 31/08/2032 

(111) 23316   (186) 04/09/2032 

(111) 24934   (186) 04/09/2032 

(111) 20723   (186) 10/09/2032 

(111) 20849   (186) 10/09/2032 

(111) 20932   (186) 13/09/2032 

(111) 20694   (186) 18/09/2032 

(111) 20693   (186) 18/09/2032 

(111) 24580   (186) 19/09/2032 

(111) 20691   (186) 20/09/2032 

(111) 21244   (186) 28/09/2032 

(111) 21180   (186) 15/10/2032 

(111) 22620   (186) 15/10/2032 

(111) 21182   (186) 15/10/2032 

(111) 20931   (186) 17/10/2032 

(111) 21260   (186) 19/10/2032 

(111) 21235   (186) 19/10/2032 

(111) 21261   (186) 19/10/2032 

(111) 21130   (186) 26/10/2032 

(111) 21129   (186) 26/10/2032 

(111) 21215   (186) 26/10/2032 

(111) 29464   (186) 30/10/2032 

(111) 23308   (186) 12/11/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(111) 22307   (186) 09/11/2032 

(111) 22310   (186) 09/11/2032 

(111) 24188   (186) 13/11/2032 

(111) 21108   (186) 13/11/2032 

(111) 21107   (186) 13/11/2032 

(111) 26250   (186) 15/11/2032 

(111) 20980   (186) 15/11/2032 

(111) 20960   (186) 16/11/2032 

(111) 20959   (186) 16/11/2032 

(111) 20953   (186) 22/11/2032 

(111) 20987   (186) 23/11/2032 

(111) 20966   (186) 23/11/2032 

(111) 22573   (186) 23/11/2032 

(111) 21199   (186) 29/11/2032 

(111) 21200   (186) 29/11/2032 

(111) 23573   (186) 30/11/2032 

(111) 23572   (186) 30/11/2032 

(111) 23575   (186) 04/12/2032 

(111) 23290   (186) 18/12/2032 

(111) 20940   (186) 18/12/2032 

(111) 20939   (186) 18/12/2032 

(111) 20948   (186) 24/12/2032 

(111) 24949   (186) 25/12/2032 

(111) 21146   (186) 23/01/2033 

(111) 21025   (186) 24/01/2033 

(111) 21026   (186) 24/01/2033 

(111) 21059   (186) 15/02/2033 

(111) 21064   (186) 27/02/2033 

(111) 21083   (186) 01/03/2033 

(111) 21091   (186) 18/03/2033 

(111) 21092   (186) 18/03/2033 

(111) 21964   (186) 11/04/2033 

(111) 21965   (186) 11/04/2033 

(111) 21995   (186) 08/05/2033 

(111) 21541   (186) 14/05/2033 

(111) 21548   (186) 14/05/2033 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022  
 
 

(111) 21552   (186) 14/05/2033 

(111) 21560   (186) 17/05/2033 

(111) 21558   (186) 17/05/2033 

(111) 21567   (186) 17/05/2033 

(111) 21557   (186) 17/05/2033 

(111) 21568   (186) 17/05/2033 

(111) 21559   (186) 17/05/2033 

(111) 21549   (186) 20/05/2033 

(111) 21553   (186) 20/05/2033 

(111) 21668   (186) 27/05/2033 

(111) 27133   (186) 03/06/2033 

(111) 21345   (186) 15/07/2033 

(111) 23875   (186) 04/12/2028 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022 
 

(21) ID  2022/3  (45) 30/11/2022 

(22) 13/04/2022    

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Мирчевска Моника 

(73) Мирчевска Моника ул.Рафаел Батино бр.38, 1000, Скопје, MK 

(74) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(51) 21-01 

(54) ФИГУРА   
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2022 - 30/11/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

 

(51) (21) 

12-01 MK/I/ 2022/3 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (21) 

Мирчевска Моника ул.Рафаел Батино бр.38, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2022/3 
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ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ 

 

 
 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОВЛАСТЕН КОРИСНИК 
 

Овластен корисник: Друштво за производство, трговија и услуги АНТИЦА Охрид 

ДООЕЛ, ул. Коста Абраш бр.13, 6000, Охрид, МК  

Регистарски број на овластениот корисник: 15  

Регистарски број на заштитениот географски назив: 52 

Датум на важење: 26/03/2024 

 

Овластен корисник: Трговско друштво за производство, услуги и трговија 

ОХРИДСКИ БИСЕР Климент Талев и син ДОО Охрид, ул. Кеј Маршал Тито бр.6, 

6000 Охрид, МК  

Регистарски број на овластениот корисник: 16  

Регистарски број на заштитениот географски назив: 52 

Датум на важење: 26/03/2024 
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ИСПРАВКA 

 Во Гласник бр. 12 од 2021 на стр. 104 кај трговската марка бр. (210) ТМ 

2021/1055 е направена грешка во правото на првенство и во класите. 

Трговската марка се објавува: 

(210) TM 2021/1055  

(220) 14/10/2021 

(300) 24/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH  

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

ДОО КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово  

(591) црна, тиркизна, жолта, сина, бела  

(531) 03.01.01;03.01.24;09.07.22 (551) индивидуална  

(510, 511)  

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или преработен;производи од тутун, вклучувајќи пури, 

цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се 

користат во медицински цели);артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за 

цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и 

пепелници за пушачи, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки 

за пушачи;кибрити;стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел 

за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори 

од течен никотин за електронски цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски цигари како замена за 

традиционални цигари;електронски уреди за инхалација со аеросоли кои 

содржат никотин;орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун;артикли за пушачи за електронски цигари;делови и опрема 

за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34;апарати за 
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гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од 

тутун;табакери за полнење на електронски цигари  

 кл. 41 образовни услуги;обезбедување на обуки;услуги на 

разонода;спортски и културни активности;услуги на обука на 

персонал;услуги на деловна обука;водење на семинари и курсеви за 

обука;онлајн интерактивни услуги на обука и образование;информирање, 

советување и консултации во врска со горенаведените услуги 
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