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

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 

Emiratet e Bashkuara 

AF – Авганистан / Afganistan 

AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 

BArbuda 

AI – Антигуа - Antigua 

AL – Албанија / Shqipëria 

AM – Ерменија / Armenia 

AN - Холандски Антили / Antile Holandeze 

AO – Ангола / Angola 

AR – Аргентина / Argjentina 

AT – Австрија / Austria 

AU – Австралија / Australia 

AW – Аруба / Aruba 

AZ – Азербејџан / Azerbejxhan 

BA - Босна и Херцеговина / Bosnja dhe 

Hercegovina 

BB – Барбадос / Barbados 

BD – Бангладеш / Bangladesh 

BE – Велгија / Belgjika 

BF - Горна Волта / Volta e Epërme 

BG – Бугарија / Bullgaria 

BH – Бахреин / Bahrein  

BI – Бурунди / Burundi 

BJ – Бенин / Benin 

BM – Бермуди / Bermuda 

BN - Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam 

BO – Боливија / Bolivija 

BR – Бразил / Brazil 

BS – Бахами / Bahama 

BT – Бутан / Butan 

BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 

CG – Конго / Kongo 

CH – Швајцарија / Zvicra 

CI - Брегот на слоновата коска / Bregu I 

Fildishtë 

CK - Острови на Кук / Ishujt Kuk 

CL – Чиле / Cile 

CM – Камерун / Kamerun 

CN – Кина / Kina 

CO – Колумбија / Kolumbia 

CR – Костарика / Kostarika 

CU – Куба / Kuba 

CV - Капе Верде / Kape Verde 

CY – Кипар / Qipro 

CZ – Чешка / Cekia 

DE – Германија / Gjermania 

DJ – Џибути / Xhibuti 

DK – Данска / Danimarka 

DM – Доминика / Domenika 

DO - Доминиканска Република / Republika 

e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 

EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

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.  12/2021 - 31/12/2021  
 

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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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на 

пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ 

(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)  

(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë 

(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar 

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës 

(74) Застапник / Përfaqësues 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi 

ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / 

Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO) 

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

ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i 

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(51)  G 06F 1/16, F 16M 11/00  

(11)  12192   (13) А 

(21)  2020/822   (22) 21/10/2020 

(45) 31/08/2021 

(30)  П/2020/822  21/10/2020  MK 

(73)  Ирена Димитриевска бул."Јане 

Сандански" бр.10/1-6,Скопје, MK 

(72) Ирена Димитриевска 

(54)  ДВОСМЕРНО ПОДЕСЛИВ ЛАП ТОП 

ЕКРАН 

(57)   

Пронајдокот со назив ДВОСМЕРНО 

ПОДЕСЛИВ ЛАП ТОП ЕКРАН е усовршено 

постојно, преносно, персонално 

информатичко средство, познато како ЛАП 

ТОП. 

Пронајдокот спаѓа во областа на 

информатичката техника и има широк 

спектар на употреба. Служи за олеснет 

прием, изработка, обработка и испраќање на 

податоци (дигитални записи од видот на 

техничка и останата документација, 

преписка, пораки, слики, видеа и слично). 

 

Новитетот кај екранот е што, освен што го 

има постојното движење, ротација во 

хоризонтална рамнина, екранот добива 

можност од дополнително праволиниско 

движење во вертикална рамнина (горе-доле). 

 

 

 

На овој начин се овозможува правилна 

положба на телото при користење на ЛАП 

ТОП-от, односно корисникот може правилно 

да го постави екранот во висина на очите, а 

при тоа да има и правилна положба на 

рацете при користењето на постојната 

тастатура. 

Ова е од особена корист за ракувачите со 

ЛАП ТОП компјутерските уреди, кои имаат 

проблем со вкочанетост и болки во грбот и 

вратот, при долготрајно работење. Тие 

мораат да внимаваат на правилното држење 

на 'рбетниот столб, главата и рацете за да не 

страдаат истите, што е тешко изведливо кај 

постојните ЛАП ТОП уреди поради близината 

(споеноста) на екранот и тастатурата и 

постоење на само една можност на 

подесливост на екранот (ротација во 

хоризонтална рамнина). 

Клучни зборови: ДВОСМЕРНО ПОДЕСЛИВ 

ЛАП ТОП ЕКРАН, дополнително вертикално 

движење горе-доле на екранот, идеална 

работна положба, спречување на 

вкочанетост и болки во 'рбетниот столб и 

вратот. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 4485 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 

 

(11) 4394 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka , JP 

 

(11) 6903 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 

 

(11) 7318 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka, JP 

 

(11) 8411 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 

 

(11) 8059 

(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim , DE 

 

(11) 10068 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 

 

(11) 10196 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka , JP 

 

(11) 10200 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka , JP 

 

(11) 10796 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

shi Osaka , JP 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 5519 

(73) Ahlstrom-Munksjo Oyj Alvar Aallon katu 3 C 00 100 Helsinki, FI 

 

(11) 7694 

(73) Sagimet Biosciences Inc. 155 Bovet Road 303,Aan Mateo,CA 94402, US 

 

(11) 9465 

(73) ViroPharma Biologics LLC 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US 

 

(11)  

(73) DGI Technologies Inc and DGI Technologies Inc 301 Madison Avenue Suite 103 

Lakewood, NJ 08701, US and 400 Candlewood Commons, Howell, NJ 07731, US 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 
 

(11) 8011 

(73) Adamed Pharma S.A Mariana Adamkiewicza 6A,Pienkow,05-152 Czosnow, Poland, PL 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 2452 

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches 

Laboratorium für Molekularbiologie Hofgartenstrasse 8, 80539 München, DE and 

Meyerhofstrasse 1, D-69117 Heidelberg, DE 

 

(11) 1356 

(73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

 

(11) 1600 

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

US 

 

(11) 1688 

(73) Mega-Tech Holding B.V Plaza 24  4782 SK MOERDIJK, NL 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

(11) 1644 

(73) BENELLI ARMI S.p.A Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino (Pesaro), IT 

 

(11) 1696 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 1777 

(73) Les Laboratoires Servier 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2263 

(73) Fibrex Medical Research & Development GmbH Rabensteig 8/3 A  1010 Wien, AT 

 

(11) 2296 

(73) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. Ronda del General Mitre, 151   08022 Barcelona, ES 

 

(11) 2428 

(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Cambridge, MA 02139-4242, US 

 

(11) 2415 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 2486 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER  1, rue Carle Hebert F-92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2424 

(73) Kone Corporation Kartanontie 1  00330 Helsinki, FI 

 

(11) 2733 

(73) Albireo AB Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg, SE 

 

(11) 2600 

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

US 

 

(11) 2635 

(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

 

(11) 2619 

(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

 

(11) 2610 

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



 

 

9 
 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

(11) 2626 

(73) Kone Corporation Kartanontie 1  00330 Helsinki, FI 

 

(11) 2987 

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

 

(11) 2990 

(73) Centro de Inmunologia Molecular 12100 Ciudad Habana , CU 

 

(11) 3187 

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 

 

(11) 3361 

(73) THE BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 201 West 7th Street, 

Austin, TX 78701, US 

 

(11) 3471 

(73) Nesi Plant S.A. Via Cattori, 5 / 6902 Lugano, CH 

 

(11) 3253 

(73) Fibrex Medical Research & Development GmbH Rabensteig 8/3 A  1010 Wien, AT 

 

(11) 3632 

(73) Eli Lilly & Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US 

 

(11) 3551 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3901 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 4078 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 4285 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 4383 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 4949 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and Europaisches 

Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE and 

Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE 

 

(11) 5403 

(73) Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) and Max-Pranck-Gesellschaft 

zur Forderung der Wissenschaften e.V. Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE and 

Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE 

 

(11) 5632 

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and Europaisches 

Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE and 

Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE 

 

(11) 7755 

(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches 

Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8 80539 München, DE and 

Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(51)  A 61K 31/19, A 61P 3/10  

(11)  12199   (13) Т1 

(21)  2020/948   (22) 01/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  IT TO20140567  17/07/2014  IT 

(96)  17/07/2015 EP15760255.8 

(97)  02/09/2020 EP3169320 

(73)  Nutravis S.r.l. Via Corsica 2/9 16128 

Genova, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DEL RE, Giovanni; ZOCCHI, Elena; 

MAGNONE, Mirko; BENATTI, Umberto and DE 

FLORA, Antonio 

(54)  НОВ ТРЕТМАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

УПОТРЕБАТА НА ДИЕТАЛЕН ШЕЌЕР 

ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЦЕЛИ 

 

(57)  1  Абцизична киселина (АБА) или ин виво 

хидролизирачки АБА-конјугат, за употреба во 

терапевтски, контролен или превентивен 

третман на хипергликемија без значително 

зголемување на инсулинемија, при што 

споменатиот третман опфаќа давање на субјект 

по орален пат на ефективна количина на 

абсцизична киселина (АБА) или АБА-конјугат во 

доза која се состои од 0,15 до 95 μg / дневно на 

Kg телесна тежина на субјектот, по можност 

помеѓу 0,5 и 50 μg / дневно на Kg телесна 

тежина на субјектот, по можност помеѓу 1 и 10 

μg /дневно на Kg телесна тежина на субјектот, 

при што споменатиот ABA конјугат е 

хидролизиран ин виво со хидролиза на 

анхидрид, естер или амидна врска.  

  

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(11)  12193   (13) Т1 

(21)  2020/949   (22) 01/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  GB201505605  31/03/2015  GB 

(96)  30/03/2016 EP16715049.9 

(97)  07/10/2020 EP3277801 

(73)  The University Of Sheffield  Firth Court, 

Western Bank Sheffield South, Yorkshire S10 

2TN, GB 

(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)  RIVOLTA, Carlos Marcelo Nicolas and 

BARROTT, Darrell Michael 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОТИЧНИ 

ПРОГЕНИТОРИ 

(57)  1   Метод за генерирање на отични 

прогениторни клетки, кој се состои од 

последователни чекори на:  

i) култивирање на прогениторна клетка под 

услови доволни да ја инхибираат Wnt 

сигнализацијата и да активираат FGF 

сигнализација за прв временски период 

доволна за да се предизвика регулирање на 

еден или повеќе маркери на отични клетки 

избрани од PAX2, PAX8, FOXG1 иSOX2; 

ii)  култивирање на прогениторната клетка на 

чекор i) под услови доволни за активирање на 

сигнализацијата Wnt и намалување на 

сигнализацијата на FGF во однос на чекор i) за 

втор временски период доволен за да се одржи 

надрегулирана експресија на наведениот еден 

или повеќе маркери на отични клетки избрани 

од PAX2, PAX8, FOXG1 и SOX2; при што: 

условите доволни да ја инхибираат 

сигнализацијата на Wnt се состојат од 

култивирање на наведената прогениторна 

клетка во медиум за култура кој се состои од 

еден или повеќе Wnt инхибитори; 

доволни услови за активирање на 

сигнализацијата на FGF опфаќаат култивирање 

на наведената прогениторна клеткаво  медиум 

за култура кој содржи еден или повеќе FGF; 

доволни услови за активирање на Wnt 

сигнализацијата се состојат од култивирање на 

наведената прогениторна клетка во  медиум за 

клутура кој содржи еден или повеќе Wnt 

активатори; и 

доволни услови за да се намали FGF 

сигнализацијата се состои од култивирање на 

наведената прогениторна клетка од чекор ii) во 

медиум за култура кој се состои од еден или 

повеќе FGF во помала концентрација отколку 

наведениот  еден или повеќе FGF присутни во 

медиумот за култура од чекор i). 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

(51)  B 01D 46/24, B 01D 46/00, B 01D 53/94, B 

01D 53/86, B 01J 35/02, B 01J 35/04, B 01J 

35/00, B 01J 29/76, B 01J 37/02, B 01J 23/42, B 

01J 23/63  

(11)  12202   (13) Т1 

(21)  2020/951   (22) 01/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201562140134P  30/03/2015  US 

(96)  30/03/2016 EP16774084.4 

(97)  09/09/2020 EP3277411 

(73)  BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park, NJ 07932, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LI, Yuejin and ROTH, Stanley A. 

(54)  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ФИЛТРИ ЗА 

КОНТРОЛА НА ЕМИСИЈА НА ДИЗЕЛ 

(57)  1  Катализиран филтер за честички се 

состои од: 

 

многубројни ѕидови со пори кои се протегаат 

лонгитудинално за да формираат многубројни 

паралелни премини кои се протегаат од крајот 

на влезот до крајот на излезот, каде што 

одреден број од премините се влезни премини 

кои се отворени на крајот на влезот и затворени 

на крајот на излезот, и одреден број од 

премини се излезни премини кои се затворени 

на крајот на влезот и се отворени на крајот на 

излезот; 

најмалку три обложувања кои создаваат 

најмалку две зони аксијално заедно со 

многубројните ѕидови со пори, каде што првото 

обложување е прво SCR обложување на 

катализаторот, второто обложување е второ 

SCR обложување на катализаторот, и третото 

обложување е обложувањето со метали од 

групата на платина; 

каде што најмалку трите обложувања 

формираат најмалку три зони аксијално заедно 

со многубројните ѕидови со пори, и каде: 

прва зона која се протега аксијално од крајот на 

влезот од ѕидовите со пори на растојание 

помало од целосната должина на ѕидовите со 
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пори и се состои во суштина од првото SCR 

обложување на катализаторот; и 

втора зона која се протега аксијално од првата 

зона на растојание помало од растојанието до 

крајот на излезот од ѕидовите со пори и се 

состои од обложувањето со метали од групата 

на платина и првото SCR обложување на 

катализаторот; и каде што: 

трета зона која се протега аксијално од втората 

зона до крајот на излезот ѕидот со пори и се 

состои од обложувањето со метали од групата 

на платина и второто SCR обложување на 

катализаторот. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07C 235/16, C 07C 235/38, C 07D 261/14, 

C 07D 413/12, A 61K 8/42, A 61K 8/49, A 61K 

31/422, A 61K 31/42, A 61K 31/222, A 61K 

31/215, A 61K 31/216, A 61P 17/10, A 61P 37/08, 

A 61P 17/04, A 61P 17/02, A 61P 17/00, A 61P 

17/06  

(11)  12200   (13) Т1 

(21)  2020/952   (22) 02/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  SE20140030004  23/01/2014  SE 

(96)  22/01/2015 EP15740983.0 

(97)  30/09/2020 EP3097084 

(73)  Sixera Pharma AB Fogdevreten 2A 171 65 

Solna , SE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LINSCHOTEN, Marcel 

(54)  НОВИ КАЛИКРЕИН 7 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение согласно на формула I 

 

                                                                                                          

Формула I 

 

каде што R1 е избран од арил, супституиран 

арил, хетероарил и супституиран хетероарил; 

R2 е избран од водород, алкил, супституиран 

алкил, арил и супституиран арил; 

R3 е избран од алкил, циклоалкил, 

супституиран циклоалкил, арил, супституиран 

арил и -C1-C3-алкил-R5, каде што 

R5 е избран од циклоалкил, супституиран 

циклоалкил, арил, супституиран арил; 

R4 е избран од водород, алкил, супституиран 

алкил, арил, супституиран арил, хетероарил и 
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супституиран хетероарил и -NH-CO-R6, каде 

што R6 е избран од арил и супституиран арил, 

хетероарил и супституиран хетероарил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

за употреба во профилакса, превенција и/или 

третман на кожно заболување. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 08C 1/02, C 08C 1/075, C 08C 1/06  

(11)  12194   (13) Т1 

(21)  2020/953   (22) 02/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  IT UB20159492  14/12/2015  IT 

(96)  13/12/2016 EP16829119.3 

(97)  14/10/2020 EP3390459 

(73)  Versalis S.p.A.   Piazza Boldrini 1 20097 

San Donato Milanese, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CALDARARO, Maria; QUERCI, Cecilia; 

OLIOSI, Mirko and RUSSO, Matteo 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ВАДЕЊЕ СМОЛА И ГУМА 

ОД РАСТЕНИETO ГУАЈУЛЕ 

(57)  1  Процес за добивање смола и гума од 

растениeto гуајуле, кој се состои од следниве 

последователни чекори: 

a. берба на растенија гуајуле; 

 б. дефолијација на наведените растенија; 
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 в. или пред или по  дефолијацијата од чекорот 

"б", зачувување на растенијата гуајуле или 

растенијата гуајуле со веќе обрани лисја во 

средини со контролирана температура и 

релативна влажност, во период од 7 до 21 ден, 

така што преостанатата влага содржана во 

постројката се одржува од 30 до 45%;  

г. мелење на наведените растенија на кои им се 

обрани лисјата за да се добие растителен 

материјал кој се состои од растителни 

фрагменти со просечни големини помеѓу 0,5 и 

10 mm;  

д. дисперзирање на наведениот растителен 

материјал во систем на поларен растворувач, 

кој се состои од најмалку еден поларен 

органски растворувач и систем на 

стабилизатор, за да се добие суспензија; ѓ. 

подложување на добиената суспензија од чекор 

"д" на филтрација / пасирање, за да се оддели 

првата мицела што ја содржи споменатата 

смола од првата багаса; 

 е. отстранување на барем еден поларен 

органски растворувач од наведената прва 

мицела за добивање на концентрирана смола; 

ж. отстранување на барем еден поларен 

органски растворувач од првата багаса добиена 

во чекор "ѓ";  

з. дисперзирање на наведената прва 

десолвентизирана багаса добиена во чекор „ж“ 

во систем на аполарен растворувач, кој се 

состои од најмалку еден аполарен органски 

растворувач и стабилизаторски систем, за да се 

добие суспензија;  

ѕ. подложување на споменатата суспензија 

добиена во чекор "з" на филтрација / пасирање 

за да се оддели втората мицела што се состои 

од наведената гума од втората багаса; 

 и. отстранување на барем еден аполарен 

органски растворувач од наведената втора 

мицела за да се добие гума во цврста состојба; 

 ј. отстранување на барем еден аполарен 

органски растворувач од втората багаса 

добиена во чекор "ѕ". 

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 413/12, C 07D 231/14, 

C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 

07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 413/04, A 61K 

31/415, A 61P 7/02  

(11)  12195   (13) Т1 

(21)  2020/954   (22) 02/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  201461949808 P  07/03/2014  US and 

201461981515 P  18/04/2014  US 

(96)  09/03/2015 EP15759254.4 

(97)  09/09/2020 EP3113772 

(73)  Biocryst Pharmaceuticals, Inc.  4505 

Emperor Blvd. Durham, North Carolina 27703, 

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)  KOTIAN, Pravin L.; BABU, Yarlagadda S.; 

WU, Minwan; CHINTAREDDY, Venkat R.; 

KUMAR, V. Satish and ZHANG, Weihe 

(54)  ТРИФЛУОРОМЕТИЛ ЗАМЕНЕТИ 

ПИРАЗОЛИ КАКО КАЛИКРЕИН ИНХИБИТОРИ 

НА ЧОВЕЧКА  ПЛАЗМА 

 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтски 

прифатлива сол, при што споменатото 

соединение е избрано од групата што се состои 

од: 
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има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07D 333/66, C 07D 471/10, A 61K 31/496, 

A 61K 31/4995, A 61K 31/38A 61P 9/00, A 61P 

13/12  

(11)  12201   (13) Т1 

(21)  2020/956   (22) 03/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201662375169P  15/08/2016  US 

(96)  08/08/2017 EP17754914.4 

(97)  07/10/2020 EP3497091 

(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)  SHEN, Quanrong; COATES, David Andrew;  

FALES, Kevin Robert;  PETERSON, Jeffrey Alan; 

SCHKERYANTZ, Jeffrey Michael; VALLI, Matthew 

John; WETTERAU II, John Rowley; WODKA, 

Dariusz Stanislaw and XU, Yangping 

(54)  КОНДЕНЗИРАНИ ТИОФЕН ДЕРИВАТИ 

УПОТРЕБЕНИ КАКО НАПИ-IIB ИНХИБИТОРИ  

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

кадешто Y е фузиран циклохексан прстен или 

фузиран фенил прстен,  

кадешто A е 

  

кадешто вкрстените линии индицираат врска за 

точка на сврзување со јадрото со Формула II, и 

испрекинатите линии индицираат врски за 

точката на сврзувањето за R2, 

кадешто R2 е избрано од групата составена од 

-CH3, -(CH2)3OH, -(CH2)3OCH3, -(CH2)3CO2H, -

COOCH3, -COCH3, - CO(CH2)3CH3, -

COCH(CH3)2, -CO(CH2)2CO2H, -COCH2NH2, -

COCH2N(CH3)2, -SO2N[(CH2)2OCH3]2, -

и 
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SO2NHCH3, -SO2(CH2)2OCH3, -

CONH(CH2)4OH, -CONH(CH2)4OCH3, -

CONHCH3, -CONH(CH2)2CO2H, -

CONH(CH2)2OCH3, -CON(CH2CH2OCH3)2, -

CSNHCH3,  

  

и 

  

кадешто испрекинатите линии претставуваат 

точка на сврзување, кадешто R’ е -CO2H или -

CONH2,  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 

3/06  

(11)  12198   (13) Т1 

(21)  2020/957   (22) 03/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201562211411P  28/08/2015  US; 

US201614988873  06/01/2016  US; 

US201615153011  12/05/2016  US; 

US201615205688  08/07/2016  US and 

US201662344682P  02/06/2016  US 

(96)  26/08/2016 EP18177122.1 

(97)  23/09/2020 EP3399446 

(73)  Swirlds, Inc.   3400 N Central Expwy, Ste. 

470 Richardson, TX 75080, 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)  BAIRD, Leemon C., III 

(54)  МЕТОДИ И АПАРАT ЗА 

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО 

РАМКИ НА МРЕЖА 

(57)  1  Метод за прв компјутерски уред (110) од 

мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 

140) кои спроведуваат дистрибуирана база на 

податоци без водач (100) преку мрежа (105) 

оперативно поврзана со мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) секој 

компјутерски уред од мноштво компјутерски 

уреди (110, 120, 130, 140) има посебна 

инстанца (114, 124, 134, 144) од 

дистрибуираната база на податоци (100), 

методот се состои од: 

примање, кај првиот компјутерски уред (110) од 

мноштвото компјутерски уреди, податоци 

поврзани со првата трансакција; 

дефинирање, во првиот компјутерски уред (110) 

и по прв пат, прв настан вклучувајќи ги (1) 

податоците поврзани со првата трансакција и 

(2) референца на секој настан од првото 

мноштво настани, при што на секој настан од 

првото мноштво настани укажува на тоа дека 

референцитаниот настан од првото мноштво 

настани дошол пред првиот настан;  

примање, во првиот компјутерски уред (110), а 

од втор компјутерски уред (120) од мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), втор 

настан вклучувајќи (1) податоци поврзани со 

втора трансакција и (2) референца на секој 

настан од второто мноштво  настани, при што 

референцата на секој настан од второто 

мноштво настани укажува на тоа дека 

референцираниот настан од второто мноштво  

настани дошол пред вториот настан;  

зачувување, во првиот компјутерски уред (110), 

индикација за мноштво трансакции во 

инстанцата (114) на дистрибуираната база на 

податоци на првиот компјутерски уред (110), 

мноштвото трансакции вклучувајќи ја барем 

првата трансакција и втората трансакција; 

пресметување, во првиот компјутерски уред 

(110) и користење на алгоритам за консензус, 

редослед  за настан и тоа за: првиот настан, 

вториот настан, првото мноштво настани и 
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второто мноштво настани, при што редоследот 

на настанот се пресметува врз основа на 

парцијален редослед  дефиниран со моделот 

на референци помеѓу настаните;  

избирање, во првиот компјутерски уред (110) 

втор пат по првиот пат и врз основа на 

редоследот на настанот, мноштво вредности на 

налогот за трансакција, вклучувајќи барем прва 

вредност на налог за трансакција поврзана со 

првата трансакција и втора вредност на налогот 

за трансакција поврзана со втората 

трансакција; и 

пресметување, кај првиот компјутерски уред 

(110), променлива на состојбата на базата на 

податоци базирана на барем мноштво на 

трансакции и мноштво вредности на налозите 

за трансакции, при што споменатиот алгоритам 

за консензус спроведува детерминистичка 

функција, така што секој компјутерски уред 

(110, 120, 130, 140) од мноштвото компјутерски 

уреди го пресметува истиот редослед  на 

настанот.  

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 

3/06  

(11)  12197   (13) Т1 

(21)  2020/959   (22) 03/12/2020 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201562211411P  28/08/2015  US; 

US20161498873  06/01/2016  US; 

US201615153011  12/05/2016  US; 

US20165205688  08/07/2016  US and 

US201662344682P  02/06/2016  US 
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(96)  26/08/2016 EP16842700.3 

(97)  18/11/2020 EP3341864 

(73)  Swirlds, Inc. 3400 N Central Expwy, Ste. 

470 Richardson, TX 75080, 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)  BAIRD, Leemon C., III 

(54)  МЕТОДИ И АПАРАT ЗА 

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО 

РАМКИ НА МРЕЖА 

(57)  1  Метод за прв компјутерски уред (110) 

конфигуриран да биде вклучен во мноштво 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) што 

спроведува дистрибуирана база на податоци 

без водач (100) преку мрежа (105) оперативно 

поврзана со мноштво компјутерски уреди (110, 

120, 130, 140), првиот компјутерски уред (110) 

опфаќа процесор (111) оперативно поврзан со 

инстанца (114) од дистрибуираната база на 

податоци (100), а методот опфаќа:  

дефинирање, по прв пат и на процесорот (111) 

на првиот компјутерски уред (110), прв настан 

поврзан со првото мноштво настани и вклучува 

референца на најмалку два настани од првото 

мноштво настани, секој настан од првото 

мноштво настани е низа од бајти, при што 

референцата на секој настан од најмалку два 

настана од првото мноштво настани покажува 

дека референцираниот настан дошол пред 

првиот настан. 

примање, по втор пат по првиот пат и од втор 

компјутерски уред (120) од мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140), втор 

настан (1) дефиниран од вториот компјутерски 

уред. (2) поврзан со второ мноштво настани и 

(3) вклучувајќи референца на најмалку два 

настани од второто мноштво настани, секој 

настан од второто мноштво настани е низа од 

бајти, при што референцата на секој настан од 

најмалку два настана од второто мноштво 

настани означува дека референцираниот 

настан дошол пред вториот настан.  

дефинирање на трет настан вклучувајќи 

референца од првиот настан и референца од 

вториот настан, идентификувајќи, со употреба 

на алгоритам за консензус, редослед на трето 

мноштво настани базиран барем на првото 

мноштво настани и второто мноштво настани, 

секој настан од третото мноштво настани е 

барем од еден од првото мноштво настани или 

второто мноштво настани, при што редоследот 

се пресметува врз основа на парцијален 

редослед дефиниран со моделот на референци 

помеѓу настаните,  

зачувување во инстанцата (114) од 

дистрибуираната база на податоци (100) 

редоследот на третото мноштво настани, при 

што наведениот алгоритам за консензус 

спроведува детерминистичка функција, така 

што секој компјутерски уред на мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) го 

пресметува истиот редослед на третото 

мноштво настани. 

има уште 13 патентни барања 



 

 

39 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

 

 (51)  G 01S 5/00  

(11)  12196   (13) Т1 

(21)  2021/160   (22) 24/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201361875737P  10/09/2013  US 

(96)  09/09/2014 EPA14844287.4 

(97)  30/12/2020 EP3044989 

(73)  WI-Tronix, LLC 631 East Boughton Road, 

240, Bolingbrook, IL 60440, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JORDAN, Lawrence; HEILMANN, Michael; 

MATTA, Lisa, A. and SCHMIDT, Michael 

(54)  МЕТОДА ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ ПРЕНОС ОД 

МОБИЛЕН УРЕД НА ПОДВИЖНО СРЕДСТВО 

(57)  1  Метода за детектирање работа на 

мобилен уред прикачен на подвижно средство, 

каде што методата ги содржи чекорите на:  

детектирање мобилен сигнал, со користење на 

една од насочена и универзална приемна 

антена (67), произведен од мобилниот уред 

прикачен на подвижното средство; 

континуирана проверка на статус на пренос (34) 

од мобилниот уред базирано на мобилниот 

сигнал, детектиран од антената, со користење 

на детектор за пренос од мобилен уред (18) 

прикачен на подвижно средство; 

добивање на навестување од мобилниот сигнал 

на мобилниот уред, со користење на единица 

за безжична обработка (16) прикачена на 

подвижното средство, од детекторот за пренос 

од мобилниот уред кога статусот на пренос 

навестува дека мобилниот уред е барем една 

од следниве состојби: вклучен и пренесува 

сигнал; 

проверка, со софтверска апликација за 

глобален систем за позиционирање (30), 

глобален систем за позиционирање, GPS, (22) 

во рамките на единицата за безжична 

обработка прикачена на подвижното средство; 

и 

утврдување локација на подвижното средство 
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базирано на GPS податоци примени од GPS на 

состојба за која GPS податоци се достапни од 

GPS и базирано на мртва пресметка на 

состојба за која GPS податоци не се достапни 

од GPS; назначено со тоа, што методата 

додатно ја содржи: 

единицата за безжична обработка што ја 

споредува локацијата со предодредена област 

на гео-ограда (46); 

единицата за безжична обработка активира 

епизода (54) во време кога локацијата е во 

рамките предодредената област на гео-ограда 

и детекција на преносот од мобилен уред е или 

овозможен или контролиран во рамките 

предодредената област на гео-ограда; 

методата додатно ги содржи, кога епизода е 

активирана, чекорите на:  

проверка на барем еден рекордер на податоци 

за настани (12) прикачен на подвижното 

средство, со користење на софтверска 

апликација за рекордер на податоци за настани 

(24) и добивање информации за рекордер на 

податоци за настани снимени за времето на 

епизодата; 

софтверската апликација за глобален систем за 

позиционирање добива GPS информации од 

подвижното средство; 

единицата за безжична обработка ги праќа 

информациите за рекордер на податоци за 

настани и GPS информациите до позадинска 

канцеларија (58); 

единицата за безжична обработка детектира 

барем едно од навестувањето на мобилниот 

сигнал, навестувањето на мобилниот сигнал и 

навестување за удар што го вклучува 

подвижното средство, и навестувањето на 

мобилниот сигнал и навестување за 

превртување што го вклучува подвижното 

средство; 

праќање на барем едно од детектираните 

навестувања: навестувањето на мобилниот 

сигнал, навестувањето на мобилниот сигнал и 

навестувањето за удар, и навестувањето на 

мобилниот сигнал и навестувањето за 

превртување до позадинската канцеларија; 

единицата за безжична обработка бара барем 

едно од прв аудио запис, прв запис на 

неподвижна слика, и прв видео запис снимени 

пред, за време и по времето на епизодата од 

дигитален видеорекордер (14) прикачен на 

подвижното средство; и 

единицата за безжична обработка ги праќа 

барем еден од првиот аудио запис, прв запис 

на неподвижна слика, и прв видео запис до 

позадинската канцеларија, 

каде што позадинската канцеларија ги користи 

GPS информациите лоцира барем едно од 

соседно подвижно средство и соседно фиксно 

место, и 

каде што позадинската канцеларија бара и 

прима барем еден од втор аудио запис, втор 

запис на неподвижна слика, и втор видео запис 

од барем едно од соседното подвижно 

средство и соседното фиксно место. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/498, A 61K 31/4985, A 61K 

31/5025, A 61P 35/00, A 61P 43/00  

(11)  12205   (13) Т1 

(21)  2021/165   (22) 25/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  EP14161835  26/03/2014  EP 

(96)  26/03/2015 EP15721129.3 

(97)  16/12/2020 EP3122358 

(73)  Astex Therapeutics Ltd.   436 Cambridge 

Science Park Milton Road   Cambridge CB4 QA  

, GB 

(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)  JOVCHEVA, Eleonora and  PERERA, 

Timothy Pietro Suren 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА FGFR- и CMET-

ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

 

(57)  1   Комбинација на прво соединение 

избрано од N-(3,5-диметоксифенил)-N'-(1-

метилетил)-N-[3-(1-метил-1H-пиразол-4-

ил)киноксалин-6-ил]етан-1,2-диамин или негова 

фармацевтски прифатлива сол или негов 

солват, и N-(2-флуоро-3,5-диметоксифенил)-N-

(1H-имидазол-2-илметил)-3-(1-метил-1H-

пиразол-4-ил)пиридо[2,3-b]пиразин-6-амин или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

негов солват; и второ соединение кое е cMet 

инхибитор.  

има уште 18 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/498, A 61K 31/4985, A 61K 

31/519, A 61K 31/53, A 61P 35/00, A 61P 35/02, 

A 61P 35/04, A 61P 43/00  

(11)  12206   (13) Т1 

(21)  2021/166   (22) 25/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  EP14161841  26/03/2014  EP 

(96)  26/03/2015 EP15735860.7 

(97)  16/12/2020 EP3122359 

(73)  Astex Therapeutics Ltd. 436 Cambridge 

Science Park Milton Road Cambridge CB4 0QA, 

GB 

(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)  PERERA, Timothy Pietro Suren and 

JOVCHEVA, Eleonora 

(54)  КОМБИНАЦИИ НА FGFR ИНХИБИТОР И 

IGF1R ИНХИБИТОР 

(57)  1  Комбинација на FGFR инхибитор избран 

од N-(3,5-диметоксифенил)-N'-(1-метилетил)-N- 

[3-(1 -метил-1H-пиразол-4-ил)киноксалин-6-

ил]етан-1 ,2-диамин или негова фармацевтски 

прифатлива сол или негов солват и N-(2-

флуоро-3,5-диметоксифенил)-N-(1H-имидазол-

2- 

илметил)-3-(1-метил-1H-пиразол-4-

ил)пиридо[2,3-b]пиразин-6-амин или негова 

фармацевтски прифатлива сол или негов 

солват, и инхибитор IGF1R. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, 

A 61P 25/28, A 61P 1/04, A 61P 11/00  

(11)  12207   (13) Т1 

(21)  2021/167   (22) 25/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US20141937393P  07/02/2014  US and 

US201461937404P  07/02/2014  US 

(96)  05/02/2015 EP15746995.8 

(97)  13/01/2021 EP3102208 

(73)  Global Blood Therapeutics, Inc. 181 

Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 

94080, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LI, Zhe; PARENT, Stephan D. and 

HOUSTON, Travis 

(54)  КРИСТАЛЕН ПОЛИМОРФ НА 

СЛОБОДНАТА БАЗА НА 2-ХИДРОКСИ-6-((2-

(1-ИЗОПРОПИЛ-1H-ПИРАЗОЛ-5-

ИЛ)ПИРИДИН-3-ИЛ)МЕТОКСИ)БЕНЗАЛДЕХИД 

(57)  1  Кристална форма II на слободната база 

од соединение 1: 

  

Соединение I 

кадешто форма II е карактеризирана со 

прашкаста дифракција со X-зраци со највисоки 

врвови Cu Kα радијација на 13.37°, 14.37°, 

 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/27, A 61K 47/30, A 61K 9/00, A 

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

A 61P 25/28  

(11)  12211   (13) Т1 

(21)  2021/171   (22) 26/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  KR20150058759  27/04/2015  KR 

(96)  27/04/2016 EPA16786732.4 

(97)  17/02/2021 EP3290023 

(73)  Navipharm Co., Ltd. 5, Jangan-ro 448beon-

gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16209, 

KR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PARK, Sang Geun; SHIN, Hye Gyeong; BAE, 

Jeong Woo and CHOI, Hyun Ju 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО 

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ШТО 

СОДРЖИ РИВАСТИГМИН 

(57)  1  Фармацевтски состав со продолжено 

ослободување што содржи ривастигмин за 

режим еднаш-на-ден, фармацевтскиот состав 

се состои од: pH-зависна формулација со 

одложено ослободување; и матрикс форма на 

pH-независна формулација со продолжено 

ослободување, 

назначено со тоа, што pH-зависната 

формулација со одложено ослободување е во 

форма на гранула или пелета и содржи 25-90 

wt% од ривастигмин во вкупната содржина од 

ривастигмин, и 

каде што pH-независната формулација со 

продолжено ослободување ја содржи, внатре 

во матрикс формата, pH-зависната 

формулација со одложено ослободување и 10-

75 wt% од ривастигмин во вкупната содржина 

од ривастигмин, и  

каде што фармацевтскиот состав е во форма 

на таблета. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07C 57/145, C 07C 59/255, C 07C 215/54, 

C 07D 291/06, C 07D 275/06, C 07D 239/545, A 

61K 31/137, A 61P 25/04  

(11)  12187   (13) Т1 

(21)  2021/173   (22) 26/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(96)  22/07/2011 EP19214270.1 

(97)  24/02/2021 EP3650439 

(73)  Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 

Aachen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  GRUSS, Michael and KRASZEWSKI, Magda 

(54)  СОЛИ ИЛИ КО-КРИСТАЛИ НА 3- (3-

ДИМЕТИЛАМИНО-1-ЕТИЛ-2-МЕТИЛ-ПРОПИЛ) 

-ФЕНОЛ 

(57)  1  Сол или кокристал од 

(a) (1R,2R)-3-(3-диметиламино-1-етил-2-

метил-пропил)-фенол и  

(б2) малеинска киселина 

при што солта или кокристалот на 

компонентата (а) и компонентата (б2) е 

присутна во кристална и/или аморфна форма. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00  

(11)  12204   (13) Т1 

(21)  2021/174   (22) 26/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201261678669P  27/04/2012  US; 

US201361775288P  08/03/2013  US and 

US201361780444P  13/03/2013  US 

(96)  24/04/2013 EP17175885.7 

(97)  13/01/2021 EP3444261 

(73)  Reata Pharmaceuticals, Inc.  

2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 75063-

2648, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LIU, Xiaofeng; ANDERSON, Eric and 

DECKER, Andrea 

(54)  2,2-ДИФЛУОРОПРОПИОНАМИД 

ДЕРИВАТ НА БАРДОКСОЛОН МЕТИЛ, 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНИ 

ПОЛИМОРФИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ 

НА ОДРЕДЕНИ БОЛЕСТИ  



 

 

46 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(57)  1  Соединение со формулата:  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

за употреба во лекување или заштитување на 

рак, кадешто соединението треба да биде 

администрирано во комбинација со 

имунотерапија.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/00, A 

61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 25/28  

(11)  12203   (13) Т1 

(21)  2021/175   (22) 26/02/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US20100358857P  25/06/2010  US; 

US20100360786P  01/07/2010  US; 

US20100387862P  29/09/2010  US; 

US201161435710P  24/01/2011  US; 

US201161442115P  11/02/2011  US; 

US201161476210P  15/04/2011  US and 

US201161495268P  09/06/2011  US 

(96)  25/06/2011 EP16179150.4 

(97)  09/12/2020 EP3103469 

(73)  Shire Human Genetic Therapies, Inc. 

300 Shire Way Lexington MA 0242US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles; 

MCCAULEY, Thomas; WRIGHT, Teresa Leah; 

POWELL, Jan;  PAN, Jing; PFEIFER, Richard and  

CHARNAS, Lawrence 

(54)  ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИ 

АГЕНСИ ВО ЦНС 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

(57)  1  Воден фармацевтски состав којшто 

содржи пуферирачки агенс, сурфактант и агенс 

за изотонија и има pH на 5.5-6.5 за употреба во 

лекување на болест на лизозомално 

складирање кај субјект, кадешто споменатиот 

состав содржи лизозомен ензим со 

концентрација поголема од околу 10 mg/ml, 

кадешто пуферирачкиот агенс е фосфат и е 

претставен со концентрација од се до 20 mM, и 

кадешто составот е администриран 

интратекално, интравентрикуларно или 

интрацистернално. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07J 41/00, C 07J 7/00, C 07J 13/00, C 07J 

3/00, C 07J 9/00, C 07J 43/00, C 07J 51/00, A 

61K 31/56, A 61P 25/00  

(11)  12212   (13) Т1 

(21)  2021/179   (22) 01/03/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201562107776P  26/01/2015  US and 

US201562144789P  08/04/2015  US 

(96)  26/01/2016 EP16743932.3 

(97)  02/12/2020 EP3250210 

(73)  Sage Therapeutics, Inc.  215 First Street 

 Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; MARTINEZ 

BOTELLA, Gabriel; HARRISON, Boyd L. and 

ROBICHAUD, Albert Jean 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА НАРУШУВАЊА НА ЦНС 

(57)  1  Состав на Формулата (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Или нејзина фармацевтски прифатлива сол; 

 При што: 

Прстенот А е по избор заменет арил или 

хетероарил; 

R1 е несупституиран C1-3 алкил;  

R2 е отсутен или водород;  

R3 е водород, или -CH2OR3A, каде што R3A е 

водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,    C2-6 

алкинил, арил, хетероарил или C3-6 

карбоциклил; 

 -----претставува единечна или двојна врска, 

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

----- е единечна врска.  

има уште 19 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/496  

(11)  12213   (13) Т1 

(21)  2021/180   (22) 01/03/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201462041341P  25/08/2014  US 

(96)  24/08/2015 EP15836431.5 

(97)  13/01/2021 EP3185867 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited and 

Morales Wilfredo Jr. Connaught House 

1 Burlington Road, Dublin 4, IE and  

829 Oak Forest Drive Morrow, OH 45152 , 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)  MORALES, Wilfredo Jr.; ZEIDAN, Tarek A.; 

CHIARELLA, Renato A.; WRIGHT, Steven G. and  

PERRY, Jason M. 

(54)  ПРОЦЕС НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА НА 

АРИПИПРАЗОЛСКИТЕ ДЕРИВАТИ ВО 

ФОРМУЛАЦИИ ЗА ПРОДОЛЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ТРЕТМАН НА 

ШИЗОФРЕНИЈА 

(57)  1  Постапка за правење на соединението 

со формулата (I) во кристална форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таа постапка ги опфаќа чекорите на: 

(а) добивање раствор на лекот со комбинирање 

на соединението со формулата (I) или негова 

сол или солват со првиот растворувач; 

(б) по избор комбинирање на растворот на 

лекот со втор растворувач за да се формира 

мешавина; 

(в) ладење на смесата; и 

(г) кога температурата на смесата е во опсег од 

0-5 ° C над целната температура, при што 

целната температура е 31 ° C до 38 ° C, 

хомогенизирајќи ја смесата за да формира 

кристализирани честички од соединението со 

формулата (I) со површина од 0,50 до 3,3 м2 / 

g; 

каде што кога чекор (б) е отсутен, чекор (в) 

опфаќа ладење на растворот за лекови од 

чекор (а), и чекор (г) опфаќа хомогенизација на 

растворот на лекот за формирање на 

кристализирани честички на соединението. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

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

(11)  12210   (13) Т1 

(21)  2021/321   (22) 15/04/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US20100419395P  03/12/2010  US 

(96)  02/12/2011 EP17156985.8 

(97)  20/01/2021 EP3222280 

(73)  Nalpropion Pharmaceuticals LLC 

10 North Park Place, Suite 201 Morristown, NJ 

07960, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FLANAGAN, Shawn and DUNAYEVICH, 

Eduardo 

(54)  ПОКАЧУВАЊЕ НА 

БИОРАСПОЛОЖЛИВОСТ НА ЛЕК СО 

НАЛТРЕКСОН ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Терапевтска ефективна количина на 

налтрексон или негова фармацевтска 

прифатлива сол и бупропион или негова 

фармацевтска прифатлива сол за употреба во 

постапка за лекување на прекумерна тежина 

или дебелост, кадешто споменатиот 

налтрексон или негова фармацевтска 

прифатлива сол е формулација со продолжено 

ослободување и споменатиот бупропион или 

негова фармацевтска прифатлива сол е во 

формулација со продолжено осолободување, 

постапката содржи: 

 

aдминистрирање на споменатата терапевтска 

ефективна количина на налтрексон или негова 

фармацевтска прифатлива сол и бупропион 

или негова фармацевтска прифатлива сол кај 

индивидуа со храна, 

кадешто администрацијата на налтрексонот 

или негова фармацевтска прифатлива сол и 

бупропион или негова фармацевтска 

прифатлива сол кај субјекти со храна 

обезбедува 91% до 271% покачување на 

налтрексон Cmax и 70% до 107% покачување 

на налтрексон AUC, споредено со 

администрацијата на налтрексонот или негова 

фармацевтска прифатлива сол и бупропион 

или негова фармацевтска прифатлива сол кај 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

субјекти под услови на гладување. има уште 12 патентни барања 

 

(51)  F 16L 59/15, F 24D 19/00, F 24H 1/10, F 28D 

20/02, F 28F 19/00  

(11)  12191   (13) Т1 

(21)  2021/584   (22) 20/07/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  1763411  29/12/2017  FR 

(96)  27/12/2018 EP18248069.9 

(97)  28/04/2021 EP3505807 

(73)  Société Industrielle de Chauffage (SIC) 

Rue des Fondeurs, 59660 Merville, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SAISSET, Luc; CLEMENT, Jean-Francis; 

FONTBONNE, Erwan and  ANTOINE, Emmanuel 

(54)  ХИДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 

СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ СО СРЕДСТВА ПРОТИВ 

ЗАМРЗНУВАЊЕ 

(57)  1  Хидраулична инсталација за греење што 

опфаќа: 

- барем една компонента (10; 136a) што содржи 

вода или во која циркулира вода, наведената 

барем една компонента се наоѓа во зона што 

може да биде изложена на замрзнување и која 

што е над земја или распоредена во 

криотичната зона на почвата, 

- барем еден безбедносен систем (137) што 

работи од напојување со енергија и кој што е 

конфигуриран да се активира и како резултат 

на тоа да спречи замрзнување на водата во 

наведената барем една компонента кога 

температурата на наведената зона е под прв 

праг на предодредена температура, 

назначено со тоа, што наведената барем една 

компонента (10; 136a) е барем делумно 

опкружена со материјал за промена на фаза 

(14) што има температура на стврднување 

повисока од истата на водата содржана во 

наведената барем една компонента за да се 

одложи замрзнувањето на водата во 

наведената барем една компонента, од една 

страна, кога температурата на наведената зона 

е под втор праг на предодредена температура 

кој е поголем од температурата на стврднување 

на водата и помал од или еднаков на 

температурата на стврднување на наведениот 

материјал за промена на фаза, и од друга 

страна, кога безбедносниот систем е во прекин 

и кога инсталацијата е стопирана или е во 

прекин. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  12189   (13) Т1 

(21)  2021/592   (22) 22/07/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  201562199930 P  31/07/2015  US and 

201662290896 P  03/02/2016  US 

(96)  01/08/2016 EP16756950.8 

(97)  23/06/2021 EP3328889 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RAUM, Tobias; HOFFMANN, Patrick; 

KUFER, Peter; LUTTERBUESE, Ralf; 

PENDZIALEK, Jochen; BLUEMEL, Claudia; 

DAHLHOFF, Christoph and NAHRWOLD, 

Elisabeth 

(54)  КОНСТРУКТИ НА БИСПЕЦИФИЧНО 

АНТИТЕЛО ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА DLL3 И 

CD3  

(57)  1  Конструкт на биспецифично антитело 

што содржи прв врзувачки домен што се врзува 

за човечки DLL3 на површината на таргет 

клетка и втор врзувачки домен што се врзува за 

човечки CD3 на површината на Т клетка и 

макаки CD3, назначено со тоа, што првиот 

врзувачки домен се врзува за епитоп на DLL3 

што е содржан во рамките на регионот како што 

е опишано во СЕК ИД БР: 260, каде што првиот 

врзувачки домен се врзува за епитоп на DLL3 

што е содржан во рамките на регионот како што 

е опишано во СЕК ИД БР: 258, каде што првиот 

врзувачки домен содржи VH регион што содржи 

CDR-HCDR-H2 и CDR-H3 и VL регион што 

содржи CDR-LCDR-L2 и CDR-L3 селектирани од 

групата составена од: 

a) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

3CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

32, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

33, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

34, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

35 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

36; 

б) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

4CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

42, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

43, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

44, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021  
 

45 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

46; 

ц) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

5CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

52, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

53, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

54, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

55 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

56; 

д) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

6CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

62, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

63, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

64, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

65 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

66; 

е) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

7CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

72, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

73, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

74, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

75 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

76; 

ф) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

8CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

82, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

83, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

84, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

85 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

86; 

г) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

9CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

92, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

93, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

94, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

95 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

96; 

х) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

10CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

102, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 103, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 104, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 105 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК 

ИД БР: 106; and 

и) CDR-H1 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

11CDR-H2 како што е опишано во СЕК ИД БР: 

112, CDR-H3 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 113, CDR-L1 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 114, CDR-L2 како што е опишано во СЕК ИД 

БР: 115 и CDR-L3 како што е опишано во СЕК 

ИД БР: 116. 

има уште 22 патентни барања 
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(51)  C 07D 295/205, C 07D 213/75  

(11)  12208   (13) Т1 

(21)  2021/602   (22) 26/07/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201762527174P  30/06/2017  US and 

US201862664363P  30/04/2018  US 

(96)  29/06/2018 EP18743314.9 

(97)  19/05/2021 EP3645518 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320-1799, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Fang; CAILLE, Sebastien; 

QUASDORF, Kyle; ROOSEN, Philipp; SHI, 

Xianqing; COSBIE, Andrew; WU, Zufan; 

NEERGUNDA, Archana; QUAN, Bin, Peter and 

GUAN, Lianxiu 

(54)  СИНТЕЗА НА ОМЕКАМТИВ МЕКАРБИЛ  

(57)  1  Пиперазин метил карбоксилат хидрат 

         

("PMEC") фосфат. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07C 311/45, C 07D 213/7C 07D 401/12, C 

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

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

11/00  

(11)  12209   (13) Т1 

(21)  2021/604   (22) 27/07/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  US201762558430P  14/09/2017  US and 

US201762608846P  21/12/2017  US 

(96)  13/09/2018 EP20183405.8 

(97)  05/05/2021 EP3736267 

(73)  Galapagos N.V. and AbbVie Overseas S.à 

r.l. Generaal de Wittelaan L11 A3 2800 

Mechelen , BE and 26 Boulevard Royal 2449 

Luxembourg, LU 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KYM, Philip R.; VAN DER PLAS, Steven 

Emiel; WANG, Xueqing; SEARLE, Xenia B.; LIU, 

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

Sylvain; DESROY, Nicolas; GFESSER, Gregory 

A.; HOUSSEMAN, Christopher Gaëtan; MAI, Thi 

Thu Trang; MERAYO MERAYO, Nuria; PICOLET, 

Olivier Laurent; PIZZONERO, Mathieu Rafaël; 

ALTENBACH, Robert J and MALAGU, Karine 

Fabienne 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКАТА СПРОВОДЛИВОСТ 

НА РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН ПРИ ЦИСТИЧНА 

ФИБРОЗА И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА  

(57)  1  1-(5-етил-2-{[(2R)-1-метоксипропан-2-

ил)оксилфенилN-(2-метилкинолин-5-

сулфонил)циклопропан-1-карбоксамид или 

негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  B 01J 21/06, B 01J 23/10, C 01F 17/00, C 

01G 25/02  

(11)  12188   (13) Т1 

(21)  2021/702   (22) 03/09/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  20150018996  27/10/2015  GB 

(96)  27/10/2016 EP16788758.7 

(97)  14/07/2021 EP3368481 

(73)  Magnesium Elektron Limited Lumns Lane 

Manchester M27 8LN, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCAPENS, David Alastair and  HARRIS, 

Deborah Jayne 

(54)  СОСТАВИ БАЗИРАНИ НА ЦИРКОНИУМ 

ЗА УПОТРЕБА КАКО КАТАЛИЗАТОРИ НА ТРИ 

НАЧИНИ  

(57)  1  Мешан оксид базиран на цериум-

циркониум којшто има: 

 

(a) Ce:Zr моларен однос од 1 или помалку и  

(b) цериум оксид содржина 20-50% од тежина, 

 

кадешто составот има (i) површина од барем 

18m2/g, и вкупен волумен на пора како што е 

измерено со N2 физисорпција од барем 0.11 

cm3/g, по зреење на 1100°C во атмосфера на 

воздух за 6 часа и (ii) површина од барем 

42m2/g, и вкупен волумен на пора како што е 

измерен со N2 физисорпција од барем 0.31 

cm3/g, по зреење на 1000°C атмосфера на 

воздух за 4 часа. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00 

(11)  12190   (13) Т1 

(21)  2021/790   (22) 05/10/2021 

(45) 31/12/2021 

(30)  201862692593P  29/06/2018  US; 

201916457596  28/06/2019  US; 201962819490P  

15/03/2019  US; 2018US51214  14/09/2018  WO; 

2018US51235  14/09/2018  WO and 

2019US39936  28/06/2019  WO 

(96)  01/07/2019 EP19183741.8 

(97)  01/09/2021 EP3587418 

(73)  Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., 

Suite 100 Watertown, MA 02472, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Herbertz, Torsten; Schiller, Shawn E. R.; Li, 

Hongbin; Graves, Bradford; Mischke, Steven; 

West, Angela V.; Ericsson, Anna and Downing, 

Jennifer R. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА CREB ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИН (CBP) 

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

 

или фармацевтска прифатлива сол, 

енантиомер, хидрат, солват, стереоизомер или 

негов таутомер, кадешто:  

 

R1 е -OR5; 

R5 е -C1-C6 алкил; 

R6 е фенил опционално супституиран со еден 

или повеќе R10; 

R10 е секој независно, на секоја појава,-C1-

C6алкил, -C2-C6алкенил, -C2-C6 алкинил, -C3-

C8циклоалкил, -C4-C8циклоалкенил, 

хетероциклил, хетероарил, арил, -OH, халоген,-

NO2, -CN, -NH2, -OC1-C6алкил, -OC3-

C6циклоалкил,-S(O)2N(C1-C6алкил)2, -

C(O)N(C1-C6алкил)2, -S(O)N(C1-C6алкил)2, или 

-N(C1-C6алкил)S(O)(C1-C6алкил), кадешто 

секој алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

циклоалкенил, хетероциклил, хетероарил, или 

арил е опционално супституиран со еден или 

повеќе -R12;  

кадешто било кој од два R10 кога не-соседни 

атоми, може да се комбинираат за да 

формираат премостување на циклоалкил или 

хетероциклил; кадешто било кој од два R10 

кога се на соседните атоми, може да се 

комбинираат за да формираат циклоалкил, 

хетероциклил, арил или хетероарил;  

R12 е независно, на секоја појава,-C1-C6алкил, 

-C2-C6алкенил, -C2-C6алкинил, -C3-

C8циклоалкил, -C4-C8циклоалкенил, 

хетероциклил, хетероарил, арил, -OH, халоген, 

oxo, -NO2, -CN, -NH2, -OC1-C6алкил, -NHC1-

C6алкил, -N(C1-C6алкил)2, -S(O)2NH(C1-

C6алкил), -S(O)2N(C1-C6алкил)2, -S(O)2C1-

C6алкил, -C(O)C1-C6алкил, -C(O)NH2, -

C(O)NH(C1-C6алкил), -C(O)N(C1-C6алкил)2, -

C(O)OC1-C6алкил, -N(C1-C6алкил)SO2C1-

C6алкил, -S(O)(C1-C6алкил), -S(O)N(C1-

C6алкил)2, или -N(C1-C6алкил)S(O)(C1-

C6алкил).  

има уште 14 патентни барања 
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

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

patentave (KNP) 

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

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

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

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8A61P3/10 8A61K31/19 12199 T1 

8A61P17/10 8A61K31/222 12200 T1 

8C07D413/12 8A61K31/222 12200 T1 

8A61P9/00 8C07D333/66 12201 T1 

8B01J37/02 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K31/498 8A61K31/498 12205 T1 

8A61K31/5025 8A61K31/498 12205 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 12207 T1 

8A61P11/00 8C07D401/04 12207 T1 

8A61P3/04 8A61K31/485 12210 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12211 T1 

8A61K9/50 8A61K9/00 12211 T1 

8C07D291/06 8C07C215/54 12187 T1 

8C07D295/205 8C07D295/205 12208 T1 

8F16L59/15 8F16L59/15 12191 T1 

8C08C1/075 8C08C1/02 12194 T1 

8C07D231/14 8C07D403/12 12195 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 12195 T1 

8G06F7/00 8G06F9/54 12198 T1 

8A61K31/496 8C07D333/66 12201 T1 

8A61K31/4995 8C07D333/66 12201 T1 

8B01D46/24 8B01D53/94 12202 T1 

8B01J35/02 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K9/19 8A61K38/47 12203 T1 

8B01J23/10 8C01G25/02 12188 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12189 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 12207 T1 

8A61K47/30 8A61K9/00 12211 T1 

8C07D215/36 8C07D215/36 12209 T1 

8C07D235/28 8C07D215/36 12209 T1 

8A61K31/137 8C07C215/54 12187 T1 

8C07C215/54 8C07C215/54 12187 T1 

8C08C1/06 8C08C1/02 12194 T1 

8A61P17/06 8A61K31/222 12200 T1 

8A61P37/08 8A61K31/222 12200 T1 

8C07D333/66 8C07D333/66 12201 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/498 12205 T1 

8A61P43/00 8A61K31/498 12205 T1 

8A61P25/28 8C07D401/04 12207 T1 

8C07D471/04 8C07D215/36 12209 T1 

8C07C59/255 8C07C215/54 12187 T1 

8C07D239/545 8C07C215/54 12187 T1 

8C07D213/75 8C07D295/205 12208 T1 

8C07J13/00 8C07J43/00 12212 T1 

8A61K31/415 8C07D403/12 12195 T1 

8A61P7/02 8C07D403/12 12195 T1 

8C07D401/04 8C07D403/12 12195 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 12195 T1 

8C07D405/12 8C07D403/12 12195 T1 

8G06F7/00 8G06F9/54 12197 T1 

8A61K31/19 8A61K31/19 12199 T1 

8A61K31/422 8A61K31/222 12200 T1 

8A61P17/02 8A61K31/222 12200 T1 

8C07C235/38 8A61K31/222 12200 T1 

8B01J35/04 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K38/47 8A61K38/47 12203 T1 

8A61P35/00 8A61K31/498 12206 T1 

8A61P1/04 8C07D401/04 12207 T1 

8A61K9/16 8A61K9/00 12211 T1 

8A61K9/20 8A61K9/00 12211 T1 
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8C07C311/45 8C07D215/36 12209 T1 

8A61P25/04 8C07C215/54 12187 T1 

8A61P25/00 8C07J43/00 12212 T1 

8C07J51/00 8C07J43/00 12212 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 12213 T1 

8C08C1/02 8C08C1/02 12194 T1 

8C07D403/04 8C07D403/12 12195 T1 

8G06F3/06 8G06F9/54 12198 T1 

8A61K31/216 8A61K31/222 12200 T1 

8C07C235/16 8A61K31/222 12200 T1 

8B01D46/00 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K31/137 8A61K31/485 12210 T1 

8A61P25/28 8A61K9/00 12211 T1 

8C07D231/56 8C07D215/36 12209 T1 

8C07D275/06 8C07C215/54 12187 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 12190 T1 

8C07J3/00 8C07J43/00 12212 T1 

8C07J7/00 8C07J43/00 12212 T1 

8F24D19/00 8F16L59/15 12191 T1 

8F24H1/10 8F16L59/15 12191 T1 

8C07D413/04 8C07D403/12 12195 T1 

8G06F3/06 8G06F9/54 12197 T1 

8G06F12/08 8G06F9/54 12198 T1 

8A61K31/215 8A61K31/222 12200 T1 

8A61K31/222 8A61K31/222 12200 T1 

8A61K31/42 8A61K31/222 12200 T1 

8A61P13/12 8C07D333/66 12201 T1 

8C07D471/10 8C07D333/66 12201 T1 

8B01D53/86 8B01D53/94 12202 T1 

8B01J23/63 8B01D53/94 12202 T1 

8A61P25/28 8A61K38/47 12203 T1 

8A61P29/00 8C07J63/00 12204 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 12204 T1 

8C01G25/02 8C01G25/02 12188 T1 

8A61P35/00 8A61K31/498 12205 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/498 12206 T1 

8A61K31/519 8A61K31/498 12206 T1 

8A61P35/02 8A61K31/498 12206 T1 

8C07D213/64 8C07D215/36 12209 T1 

8C07C57/145 8C07C215/54 12187 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12190 T1 

8A61K31/56 8C07J43/00 12212 T1 

8C07J9/00 8C07J43/00 12212 T1 

8F28D20/02 8F16L59/15 12191 T1 

8F28F19/00 8F16L59/15 12191 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 12195 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 12195 T1 

8G01S5/00 8G01S5/00 12196 T1 

8G06F9/54 8G06F9/54 12197 T1 

8A61K8/42 8A61K31/222 12200 T1 

8A61K8/49 8A61K31/222 12200 T1 

8A61P17/00 8A61K31/222 12200 T1 

8C07D261/14 8A61K31/222 12200 T1 

8A61K31/381 8C07D333/66 12201 T1 

8B01J23/42 8B01D53/94 12202 T1 

8B01J35/00 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K38/46 8A61K38/47 12203 T1 

8A61K31/565 8C07J63/00 12204 T1 

8C01F17/00 8C01G25/02 12188 T1 

8A61K31/53 8A61K31/498 12206 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 12207 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 12210 T1 

8A61P25/16 8A61K9/00 12211 T1 

8C07D401/12 8C07D215/36 12209 T1 

8C07J41/00 8C07J43/00 12212 T1 

8A61K31/496 8C07D401/12 12213 T1 

8G06F9/54 8G06F9/54 12198 T1 

8A61P17/04 8A61K31/222 12200 T1 

8B01J29/76 8B01D53/94 12202 T1 

8A61K9/00 8A61K38/47 12203 T1 

8A61P25/00 8A61K38/47 12203 T1 

8B01J21/06 8C01G25/02 12188 T1 

8A61K31/498 8A61K31/498 12206 T1 

8A61P35/04 8A61K31/498 12206 T1 

8A61P43/00 8A61K31/498 12206 T1 

8A61K31/27 8A61K9/00 12211 T1 

8A61K31/4709 8C07D215/36 12209 T1 

8A61P11/00 8C07D215/36 12209 T1 

8C07D213/71 8C07D215/36 12209 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12190 T1 

8C07J43/00 8C07J43/00 12212 T1 

8G06F12/08 8G06F9/54 12197 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) 

Amgen Inc. C 07D 213/75 MK/P/2021/0602 T1 

Amgen Inc. C 07D 295/205 MK/P/2021/0602 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/28 MK/P/2021/0592 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2021/0165 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2021/0165 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/5025 MK/P/2021/0165 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/4985 MK/P/2021/0165 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/498 MK/P/2021/0165 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/53 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 35/02 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 35/04 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/498 MK/P/2021/0166 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/4985 MK/P/2021/0166 T1 

BASF Corporation B 01D 46/00 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01D 46/24 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 37/02 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 35/04 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 35/02 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 35/00 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 29/76 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 23/63 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01J 23/42 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01D 53/94 MK/P/2020/0951 T1 

BASF Corporation B 01D 53/86 MK/P/2020/0951 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/415 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/12 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/04 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/12 MK/P/2020/0954 T1 
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Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 417/12 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 231/14 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 7/02 MK/P/2020/0954 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/04 MK/P/2020/0954 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/381 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/496 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4995 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 471/10 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 9/00 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 333/66 MK/P/2020/0956 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 13/12 MK/P/2020/0956 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0790 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0790 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0790 T1 

Galapagos N.V. C 07D 401/12 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 235/28 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 231/56 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 215/36 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 213/64 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 471/04 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. A 61K 31/4709 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. A 61P 11/00 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07C 311/45 MK/P/2021/0604 T1 

Galapagos N.V. C 07D 213/71 MK/P/2021/0604 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2021/0167 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0167 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0167 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61P 11/00 MK/P/2021/0167 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0167 T1 

Global Blood Therapeutics, Inc. A 61P 1/04 MK/P/2021/0167 T1 

Grünenthal GmbH A 61K 31/137 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH A 61P 25/04 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07C 215/54 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07C 57/145 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07C 59/255 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07D 239/545 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07D 275/06 MK/P/2021/0173 T1 

Grünenthal GmbH C 07D 291/06 MK/P/2021/0173 T1 

Magnesium Elektron Limited B 01J 21/06 MK/P/2021/0702 T1 
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Magnesium Elektron Limited B 01J 23/10 MK/P/2021/0702 T1 

Magnesium Elektron Limited C 01F 17/00 MK/P/2021/0702 T1 

Magnesium Elektron Limited C 01G 25/02 MK/P/2021/0702 T1 

Morales Wilfredo Jr. A 61K 31/496 MK/P/2021/0180 T1 

Morales Wilfredo Jr. C 07D 401/12 MK/P/2021/0180 T1 

Nalpropion Pharmaceuticals LLC A 61K 31/137 MK/P/2021/0321 T1 

Nalpropion Pharmaceuticals LLC A 61P 3/04 MK/P/2021/0321 T1 

Nalpropion Pharmaceuticals LLC A 61K 31/485 MK/P/2021/0321 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 9/16 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 9/20 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 9/50 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61P 25/16 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61P 25/28 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 47/30 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 31/27 MK/P/2021/0171 T1 

Navipharm Co., Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2021/0171 T1 

Nutravis S.r.l. A 61K 31/19 MK/P/2020/0948 T1 

Nutravis S.r.l. A 61P 3/10 MK/P/2020/0948 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0174 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. C 07J 63/00 MK/P/2021/0174 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/565 MK/P/2021/0174 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 3/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 13/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 7/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 51/00 MK/P/2021/0179 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2021/0179 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0175 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61K 9/19 MK/P/2021/0175 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0175 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61K 38/47 MK/P/2021/0175 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0175 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61K 38/46 MK/P/2021/0175 T1 

Sixera Pharma AB C 07D 413/12 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB C 07D 261/14 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB C 07C 235/38 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB C 07C 235/16 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61P 37/08 MK/P/2020/0952 T1 
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Sixera Pharma AB A 61P 17/10 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61P 17/06 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61P 17/04 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61P 17/02 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61P 17/00 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 8/49 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 8/42 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 31/422 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 31/42 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 31/222 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 31/215 MK/P/2020/0952 T1 

Sixera Pharma AB A 61K 31/216 MK/P/2020/0952 T1 

Société Industrielle de Chauffage (SIC) F 16L 59/15 MK/P/2021/0584 T1 

Société Industrielle de Chauffage (SIC) F 24D 19/00 MK/P/2021/0584 T1 

Société Industrielle de Chauffage (SIC) F 24H 1/10 MK/P/2021/0584 T1 

Société Industrielle de Chauffage (SIC) F 28D 20/02 MK/P/2021/0584 T1 

Société Industrielle de Chauffage (SIC) F 28F 19/00 MK/P/2021/0584 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 7/00 MK/P/2020/0957 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 9/54 MK/P/2020/0957 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 3/06 MK/P/2020/0957 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 12/08 MK/P/2020/0957 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 12/08 MK/P/2020/0959 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 3/06 MK/P/2020/0959 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 7/00 MK/P/2020/0959 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 9/54 MK/P/2020/0959 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/075 MK/P/2020/0953 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/06 MK/P/2020/0953 T1 

Versalis S.p.A. C 08C 1/02 MK/P/2020/0953 T1 

WI-Tronix, LLC G 01S 5/00 MK/P/2021/0160 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  2011/1244 (220) 30/11/2011 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

PARAFEN 

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

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА 

ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 64 секција 

4, локал 8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сива, жолта 

(531) 27.05.01;27.05.13 

(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  

 

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

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА 

ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 64 секција 

4, локал 8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сива, жолта 

(531) 03.13.04;26.01.04;26.01.15 

(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, 
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лека, оцет од дива јаболка со лековити 

билки  

 

(210) TM  2020/1165 (220) 10/12/2020 

(442) 31/12/2021 

(731) Rubin Kadriu and Alfred Kadriu Via 

Pesciantina 644, 55101 Capannori (Lu), IT 

and Via Pesciantina 644, 55101 Capannori 

(Lu), IT 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

ENZO ATTINI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, парфеми, дезодоранси, 

парфеми во тврда форма, сапуни, течни 

сапуни, сапуни во различни форма, 

производи кој создват пена за туш, забни 

пасти, шампони, есенцијали масла, крем 

за коса, гел, бои за коса (бои), крем за 

лице, бои за веѓи, моливи и четки за очи, 

моливи за шминка, пудра за очи, течна 

или компактна пудра, кармин, коректор, 

креми за тело, лак за нокти, зачврстувач 

за нокти, отстранувач на лак, масла и 

кремови за сончаење  

кл. 14  рачни часовници и зидни часовници 

во злато, сребро, платина, односно 

предмети изработени од благородни 

метали и нивни мешавини или измиени 

(обложени) со нив; дијаманти; брилјанти, 

скапоцени камења; предмети за накит, 

персонализиран накит; накит килибар, 

ремени за часовници, хронометриски 

инструменти, производи за накит; капаци и 

кутии за часовници и накит, кутија за 

пушачи (од благороден метал); 

хронографи [часовници]; Хронографи за 

употреба како часовници; хронометри; 

мерни часовници; полиња за производство 

на рачни и зидни часовници, капаци за 

хоролошки хронометриски инструменти, 

апарати и хронометриски инструменти, 

апарати за спортско време [стоперки]; 

хроноскопи, будилник, кварцен часовник, 

механички часовник, спортски часовник, 

часовник за патување, часовник за 

нуркање, автомобилски часовник; атомски 

часовници; часовници со штитник (капак); 

часовници изработени од злато; џебни 

часовници; мали часовници; приврзоци; 

минијатурни часовници, накит, работни 

часовници (за маса), електрични, 

индустриски, дигитални часовници; 

механички часовници (навивање), 

дигитални часовници који се контролираат 

на електронски начин; хоролошки 

инструменти со кварцни движења, 

часовници кои вклучуваат функција на 

меморија; часовници со печатени знаци, 

часовници што вклучуваат една 

телекомуникациска функција; рачен 

часовник со педометар, зиден часовник и 

делови за нив, часовник за надворешна 

употреба (во природа), часовник на дедо; 

часовник за светски временски зони; 

дигитален часовник со автоматски мерач; 

механички часовник со автоматско 

навијање; дигитален приказ на времето кој 

покажуваат температура израз на 

температурата; рачни часовници со GPS 

апарат; часовници што содржат функција 

на една електронска игра; џебови за 

часовници, делови на часовници; капаци 

за хоролошки инструменти; потпори за 

зидни часовници, клипови за часовници, 

хоролошки предмети; пендула [часовник и 

мебел]; кожни ремени, пластични ремени, 

најлонски ремени; сидра [часовник и 

часовници]; капаци од скапоцени метали 

за хоролошки производи; ремени за 

часовници од синтетички материјал; 

Комбинации за нараквици и часовници  

кл. 18  различити чанти; рачни чанти; 
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кофери; паричници; чанти со ремени, 

паричници за монети; портфолио на 

картички, портфолио на документи; рачни 

машки чанти; багажи и ташни за патување; 

кофери; чадор; чадори за плажа; стапови 

за одење (бастун); кожа и имитација на 

кожа; кожи од животни, ташни за носење, 

ташни за патувње, ташни за грб (ранци), 

ташни, ташни за гато  

кл. 25  облека за мажи, жени и деца, 

вклучувајќи облека изработени од кожа, 

кошули, женски кошули, здолништа, машки 

костуми, утрински мантил (палта), 

панталони, широки панталони, шорцеви, 

темперамент, пжами, јакни, облека, обувки 

вклучувајќи папучи (пандовки), влечки со 

прст, спортси обувки, чизми. Облека, 

обувки, капи; блека, панталони, облека за 

вежбање, украсни, шалови, ракавици, 

ремени (облека), костими за капење, 

облека за купатило, чорапи; Чевли, 

спортски обувки, чизми и сандали, капи; 

Облека, специјална за возачи, 

мотоциклисти и велосипедисти; посебна 

облека за други спортови, како што се 

мечување, едрење, јавање, скијање; 

чевли; капи  

кл. 35  малопродажни услуги поврзани со 

часовници, хоролошки и хронометриски 

инструменти, накит, очила за сонце, 

очила, облека, обувки, капи, чанти, 

чадори, сапуни, парфеми, есенцијални 

масла, козметика, производи за нега на 

коса и производи за нега на кожа, 

гимнастика и спортски предмети  

 

(210) TM  2021/521 (220) 14/05/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Want Društvo sa ograničenom 

osgovornošću Zrenjanin Slobodana 

Bursaca 9, 23000, Zrenjanin, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 02.03.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати  

 

(210) TM  2021/576 (220) 01/06/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, златна 

(531) 24.01.13;24.01.18;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

ракија  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со 

ракија   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/578 (220) 01/06/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 
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безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  

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

црна 

(531) 02.03.04;25.01.19;27.05.24;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/764 (220) 09/07/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) RAVAGO S.A. 76-78 rue de Merl, L-

2146 Luxembourg, LU 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

STIROTHERM XPS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, во сурова состојба или 

полубработена; мика, во сурова состојба 

или делумно обработена; смола, во 

сурова состојба или полубработена; 

сурова или полубработена гутаперка; 

суров или полубработен азбест; замени за 

сурова и полуобработена гума; замени за 

сурова и полуобработена гутаперка; 

замени за сурова и полуобработена 

смола; замени за суров и полуобработен 

азбест; замени за сурова и 

полуобработена мика; пластика и смоли 

во екструдирана форма за користење при 

производство; материјали за пакување; 

заптивни материјали; изолациони 

материјали; совитливи цевки, туби и 

црева, кои не се од метал; полузавршени 

производи од полистирен; екструдирани 

изолациони табли од полистирен; панели 

од полистирен за изолација; екструдирани 

пелети од полистирен; екструдирани 

пелети од полистирен за пакување  

 

(210) TM  2021/777 (220) 14/07/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ТУФКА ДОО Скопје бул. Партизанска 1 

бр. 64 А/1-2, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 01.05.01;26.01.00;27.05.22;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  филтри за цигари, хартија за 

виткање цигари, цигари, цигарило, цигари 

(џебни машини за виткање цигари)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и на 

продажба на мало на: филтри за цигари, 

хартија за виткање цигари, цигари, 

цигарило, цигари (џебни машини за 

виткање цигари)  

 

(210) TM  2021/812 (220) 23/07/2021 
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(442) 31/12/2021 

(300) 018489786  10/06/2021  EM 

(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard, 

Canonsburg, PA, 15317, 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)  

VLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; 

фармацевтски и медицински препарати; 

фитофармацевтски произоводи; природни 

лекови; фармацевтски препарати за 

третман на кариоваскуларни, 

гастроинтестинални, невролошки, 

респираторни, психијатриски, алергиски, 

дерматолошки, пулмонарни, метаболички, 

мускулни заболувања, еректилна 

дисфункција, инфективни и инфламаторни 

состојби, канцер, дијабетес, мултиплекс 

склероза и/или офталмолошки и очни 

заболувања; орални контрацептиви; 

контрацептиви; канабис за медицински 

цели; медицинска козметика; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска употреба; диетални 

суплементи и препарати за луѓе; 

суплементи за храна за диететски цели; 

хранливи суплементи; минерални 

суплементи за храна; минерални 

препарати; мултиминерални препарати; 

витамински препарати; мултивитамински 

препарати; препарати кои содржат 

минерали, витамини, нутриенти, 

аминокиселини и/или билки за медицински 

цели; препарати кои содржат нутриенти 

и/или аминокиселини кои се суплементи за 

храна; фластери, материјали за преврски  

 

(210) TM  2021/834 (220) 04/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation, of 71, Beotkkot-

gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

HOLISTIC HEATING PIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, супститути на тутун, 

пури, елетронски 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, пеплници 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 тутутн и замена за тутун, 

тутунски стапчиња за електронски цигари  

 

(210) TM  2021/855 (220) 10/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Тодор Дочев Долев, Софија, BG 

(740) Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово 

(540)  
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(591) сина, црвена 

(531) 24.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

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; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање;канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

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  

 

(210) TM  2021/856 (220) 10/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Тодор Дочев Долев, Софија, BG 

(740) Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, 1200, Тетово 

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 24.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

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; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање;канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

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  

 

(210) TM  2021/868 (220) 13/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ХОРТЕНА ДОО Струмица ул Браќа 

Миладинови 17-с/2, 2400, Струмица, MK 

(540)  
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(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  корнишони, цвекло, црвена пиперка 

(филета), чорбаџиска пиперка, феферони, 

мешана салта  

 

(210) TM  2021/874 (220) 13/08/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Мила Спасовска ул. Иво Лола 

Рибар бр. 147/II-14, 1000, Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

YAMUNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2021/947 (220) 17/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(300) 90/588,303  18/03/2021  US 

(731) Airspace Technologies, Inc. 5909 

Sea Otter Place, Suite 200 Carlsbad, CA 

92010, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AIRSPACE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за преземање 

во форма на мобилна апликација за 

следење и лоцирање на пратки на пакети 

за да се обезбеди навремена испорака за 

деловни цели; предаватели, приемници и 

уреди за мрежно посредување за следење 

и лоцирање на пратки на пакети преку 

GPS навигација  

кл. 35  транспортни логистички услуги, 

имено, посредување за превоз на стоки за 

други; следење и лоцирање на пратки на 

пакети за да се обезбеди навремена 

испорака за деловни цели  

кл. 39  експресна испорака на стоки преку 

воздух, камион, автомобил и товар; 

логистички услуги на синџирот за 

снабдување, имено, складирање, 

транспорт и испорака на стоки за други; 

GPS навигациски услуги  

кл. 42  софтвер како услуга (SAAS) услуги 

во кои е вклучен софтвер за следење и 

лоцирање на пратки на пакети за да се 

обезбеди навремена испорака за деловни 

цели  

 

(210) TM  2021/954 (220) 20/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Тодороски Марјан бул. 

Македонски Просветители бр. 11А, 

Охрид, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, портокалова, 

црна 

(531) 26.03.01;26.03.06;27.05.17 

(551) индивидуална 



 

 

71 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за производство 

на бои  

кл. 2  бои; лакови  

кл. 40  боење на прозорци со обработка на 

површината  

 

(210) TM  2021/955 (220) 16/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(300) 18433803  19/03/2021  EM 

(731) Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware 

Corporation) 107 Elm Street, 9th Floor, 4 

Stamford Plaza Stamford, 06902 

Connecticut, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KAPRUVIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови и фармацевтски препарати за 

третман и превенција на бубрежни 

заболувања; лекови и фармацевтски 

препарати за третман и превенција на 

хронични бубрежни заболувања; лекови и 

фармацевтски препарати за третман на 

пруритус (сврбеж); лекови и фармацевтски 

препарати за третман на болка  

 

(210) TM  2021/968 (220) 23/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar 

ul.Sumatovacka br.16/13, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ESTRELA 

(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  2021/991 (220) 29/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за проектирање, трговија 

и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип 

ул.„5-та Партиска конференција“ бр. 

5/11, Штип, MK 

(740) Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро 

Стругар 11а, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.02.08;26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет); апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат  

кл. 42  софтвер како услуга (SaaS); 

изработка на компјутерски програми; 

урбанистичко планирање; архитектонско 

советување; услуги од областа на 

архитектурата  

 

(210) TM  2021/994 (220) 30/09/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво  Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, Битола, 

MK 
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(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, темно црвена, зелена, 

бела, црна 

(531) 05.07.16;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2021/1000 (220) 01/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eositech.com 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

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. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/1006 (220) 01/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕЦХО ДООЕЛ Скопје ул.„Владимир 

Каваев“ бр. 2-Б, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена 

(531) 03.07.19;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  печатени работи, печатени 

материјали, печатени публикации, 

печатени каталози  

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 на 

други и овозможување, спонзори да ги 

поврзат производите и услугите; 

промовирање на производи и услуги на 

трети лица преку подготвување и 

поставување на реклами во електронски 

медиуми на кои се пристапува преку 

глобална компјутерска мрежа; е-трговија, 

он-лајн нарачки, претплата за 

телекомуникациски услуги (за други); 

агенции за увоз-извоз; комерцијално 

информативни агенции; односи со јавност, 

бизнис проценки; изготвување на 

рекламни рубрики; статистички податоци; 

маркетинг студии; истражувања за 

дејностите; економски предвидувања; 

консултантски услуги во областа на 

човечки ресурси; советодавни услуги за 

бизнис менаџмент; регрутирање на 

спонзори; 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; подготовка и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; изготвување на состојба на 

сметка; телевизиското рекламирање; 

трговско управување на лиценцирање на 

стоки и услуги, за трети лица; бизнис 

проценки; 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  

кл. 38  електронски комуникациски услуги 

кои се однесуваат на авторизација на 

кредитни картички; телекомуникации; 

обезбедување на телекомуникациски 

врски со глобалната компјутерска мрежа; 

електронска пошта; услуги на електронска 

огласна табла [телекомуникациски услуги]; 

испраќање на пораки; електронски услуги; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување на пристап до 

бази на податоци; изнајмување на време 

на пристап до глобалните компјутерски 

мрежи; компјутерски потпомогнат пренос 

на пораки и слики; обезбедување на 

пристап на форуми за разговор на 

интернет (соби за разговор); 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 

пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

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, 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 
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квалитетот на извршената задача, 

софтвер дизајниран за управување со 

лаборатории и лабораториски инвентар; 

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; изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(210) TM  2021/1007 (220) 01/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за изработка и поправка 

на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово ул. „Гоце Делчев“ 

бр. 25, 1300, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сина, сива, црна 

(531) 26.01.04;27.05.08;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, инспекциски огледала за работа, 

инструменти со зголемувачи, контактни 

леќи, кутии за контактни леќи, корекциони 

леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, 

кутии за микроскопски стакленца, кутии за 

очила, лаборатории (специјален 

лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/  

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури и производите изработени од нив 

или преслечени со нив, кои не се 

опфатени со другите класи, накит, 

бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

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; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

изготвување на состојба на сметка; 

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 
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доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички, 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: врвки за очила, дополнителни 

леќи /оптика/, инспекциски огледала за 

работа, инструменти со зголемувачи, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони 

стакла /оптика/, кутии за микроскопски 

стакленца, кутии за очила, лаборатории 

(специјален лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакпа, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакпа за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/, 

благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите кпаси, накит, бижутерија, 

скапоцени камења, часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(210) TM  2021/1008 (220) 01/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР 

ДООЕЛ Скопје Бул. Свети Климент 

Охридски 24/2-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна 

(531) 27.05.04;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

кл. 41  образовни услуги  

 

(210) TM  2021/1009 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

COLORFUL PEOPLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво;минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци;овошни 

пијалоци и овошни џусеви;сирупи и други 

препарати за правење напитоци  

 

(210) TM  2021/1010 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ORNISID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на Trichomoniasis, Amebiasis и 

Giardiasis (lambliasis)   

 

(210) TM  2021/1011 (220) 04/10/2021 
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(442) 31/12/2021 

(731) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

CITOLES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на големи депресивни епизоди, 

панично растројство со или без 

агорафобија, социјално анксиозно 

растројство (социјална фобија), 

генерализирано анксиозно растројство, 

опсесивно-компулсивно растројство (OCD)  

 

(210) TM  2021/1012 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) FAES FARMA, S.A. Avenida 

Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia), ES 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DISTEM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производ за третман 

на болка поврзана со мускулни контракции  

 

(210) TM  2021/1013 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем бр. 

1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо, протеински барови со 

различни вкусови  

кл. 32  енергетски напитоци, безалкохолни 

пијалаци за снабдување со енергија, 

енергетски напитоци [не се за медицинска 

употреба], изотонични пијалаци, [не се за 

медицинска употреба], енергетски 

негазирани пијалоци со различни вкусови, 

снек храна, житарици  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, протеински 

барови со различни вкусови, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 

напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијапоци 
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со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(210) TM  2021/1014 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем бр. 

1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

PROTEIN (во изглед) 

(591) бела, златно-шолта, црна, жолта, 

кафена 

(531) 08.01.22;19.03.03;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо, протеински барови со 

различни вкусови  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, протеински 

барови со различни вкусови, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 

напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијапоци 

со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(210) TM  2021/1015 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

NEXUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за социјално 

вмрежување;алатки за развивање на 

компјутерски софтвер;компјутерски 

софтвер за употреба како интерфејс за 

програмирање апликации (API);интерфејс 

за програмирање апликации (API) за 

употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, и менаџмент на 

податоци;компјутерски софтвер за 

креирање, раководење и комуницирање со 

онлајн заедницата;компјутерски софтвер 
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за организирање настани;компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија за симнување кој им дозволува 

на корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски 

мрежи;софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници;софтвер за пренесување на 

налози;софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки;компјутерски 

софтвер за пребарување;магнетски 

кодирани картички за 

подарок;компјутерски софтвер за употреба 

во креирање, раководење, мерење и 

ширење на рекламирањето на други 

лица;сервер за реклами, особено 

компјутерски сервер за услугите пристап 

складирање реклами и доставување 

реклами до вебстрани; софтвер за 

виртуелни реални игри;компјутерски 

хардвер за виртуелни реални 

игри;компјутерски периферни 

уреди;софтвер за виртуална реалност што 

се користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност;софтвер 

за електронски игри за безжични 

уреди;софтвер за електронски игри за 

рачни симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, електронски 

уреди;програми за видео и компјутерски 

игри;периферни уреди за носење за 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

уреди и мобилни телефони;софтвер за 

виртуелна реалност;софтвер за видео 

игри;интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри;програми за 

електронски игри за симнување;софтвер 

за компјутерски игри;слушалки за употреба 

со компјутери;ласерска опрема за 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување;софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 
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и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и 

софтвер;компјутерски услуги, особено 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, да 

учествуваат во дискусии и да се 

вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата;компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи;компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и 

податоци;компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување веб сајт што 

промовира технологија која овозможува 

он-лајн корисниците да креираат лични 

профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување времено 

користење на софтверски апликации што 

не се симнуваат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница и пренос на аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графики и 

податоци;услуги на АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување информации од 

индекси и бази на информации што може 

да се пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 
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деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување времено користење 

на он-лајн софтвер што не може да се 

симне за употреба при раководење, 

мерење и служење реклами за други;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање за 

други;провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при дизајнирање и раководење 

со он-лајн рекламни и маркетинг 

кампањи;дизајнирање и развивање 

софтвер за компјутерски игри и софтвер за 

видео игри за употреба со компјутери, 

програмски систем за видео игри и 

компјутерски мрежи;развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри;услуги за развивање на видео 

игра;обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност;услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови;технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови;употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски 

таблети;едукативни услуги, имено, 

организирање и водење конференции и 

семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и 

запознавање;обезбедување социјални 

услуги и информации во областа на 

личниот развој, особено 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, и 

хуманитарни активности;обезбедување 

услуги на автентификација при трансакции 
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на е-трговија;обезбедување на 

автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна 

картичка и електронски чек преку глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2021/1016 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

NEXUS BIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за социјално 

вмрежување;алатки за развивање на 

компјутерски софтвер;компјутерски 

софтвер за употреба како интерфејс за 

програмирање апликации (API);интерфејс 

за програмирање апликации (API) за 

употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, и менаџмент на 

податоци;компјутерски софтвер за 

креирање, раководење и комуницирање со 

онлајн заедницата;компјутерски софтвер 

за организирање настани;компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија за симнување кој им дозволува 

на корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски 

мрежи;софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници;софтвер за пренесување на 

налози;софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки;компјутерски 

софтвер за пребарување;магнетски 

кодирани картички за 

подарок;компјутерски софтвер за употреба 

во креирање, раководење, мерење и 

ширење на рекламирањето на други 

лица;сервер за реклами, особено 

компјутерски сервер за услугите пристап 

складирање реклами и доставување 

реклами до вебстрани; софтвер за 

виртуелни реални игри;компјутерски 

хардвер за виртуелни реални 

игри;компјутерски периферни 

уреди;софтвер за виртуална реалност што 

се користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност;софтвер 

за електронски игри за безжични 

уреди;софтвер за електронски игри за 

рачни симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, електронски 

уреди;програми за видео и компјутерски 

игри;периферни уреди за носење за 
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компјутери, таблет компјутери, мобилни 

уреди и мобилни телефони;софтвер за 

виртуелна реалност;софтвер за видео 

игри;интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри;програми за 

електронски игри за симнување;софтвер 

за компјутерски игри;слушалки за употреба 

со компјутери;ласерска опрема за 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување;софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 

и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и 

софтвер;компјутерски услуги, особено 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, да 

учествуваат во дискусии и да се 

вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата;компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи;компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и 

податоци;компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување веб сајт што 

промовира технологија која овозможува 

он-лајн корисниците да креираат лични 

профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување времено 

користење на софтверски апликации што 
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не се симнуваат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница и пренос на аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графики и 

податоци;услуги на АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување информации од 

индекси и бази на информации што може 

да се пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување времено користење 

на он-лајн софтвер што не може да се 

симне за употреба при раководење, 

мерење и служење реклами за други;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање за 

други;провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при дизајнирање и раководење 

со он-лајн рекламни и маркетинг 

кампањи;дизајнирање и развивање 

софтвер за компјутерски игри и софтвер за 

видео игри за употреба со компјутери, 

програмски систем за видео игри и 

компјутерски мрежи;развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри;услуги за развивање на видео 

игра;обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност;услуги на дизајн, 
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инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови;технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови;употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски 

таблети;едукативни услуги, имено, 

организирање и водење конференции и 

семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и 

запознавање;обезбедување социјални 

услуги и информации во областа на 

личниот развој, особено 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, и 

хуманитарни активности;обезбедување 

услуги на автентификација при трансакции 

на е-трговија;обезбедување на 

автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна 

картичка и електронски чек преку глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2021/1017 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 
(591) сива, портокалова, бела, црна 

(531) 24.17.02;26.11.03;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за социјално 

вмрежување;алатки за развивање на 

компјутерски софтвер;компјутерски 

софтвер за употреба како интерфејс за 

програмирање апликации (API);интерфејс 

за програмирање апликации (API) за 

употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, и менаџмент на 

податоци;компјутерски софтвер за 

креирање, раководење и комуницирање со 

онлајн заедницата;компјутерски софтвер 

за организирање настани;компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 
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информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија за симнување кој им дозволува 

на корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски 

мрежи;софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници;софтвер за пренесување на 

налози;софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки;компјутерски 

софтвер за пребарување;магнетски 

кодирани картички за 

подарок;компјутерски софтвер за употреба 

во креирање, раководење, мерење и 

ширење на рекламирањето на други 

лица;сервер за реклами, особено 

компјутерски сервер за услугите пристап 

складирање реклами и доставување 

реклами до вебстрани; софтвер за 

виртуелни реални игри;компјутерски 

хардвер за виртуелни реални 

игри;компјутерски периферни 

уреди;софтвер за виртуална реалност што 

се користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност;софтвер 

за електронски игри за безжични 

уреди;софтвер за електронски игри за 

рачни симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, електронски 

уреди;програми за видео и компјутерски 

игри;периферни уреди за носење за 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

уреди и мобилни телефони;софтвер за 

виртуелна реалност;софтвер за видео 

игри;интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри;програми за 

електронски игри за симнување;софтвер 

за компјутерски игри;слушалки за употреба 

со компјутери;ласерска опрема за 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување;софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 

и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 
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направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и 

софтвер;компјутерски услуги, особено 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, да 

учествуваат во дискусии и да се 

вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата;компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи;компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и 

податоци;компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување веб сајт што 

промовира технологија која овозможува 

он-лајн корисниците да креираат лични 

профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување времено 

користење на софтверски апликации што 

не се симнуваат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница и пренос на аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графики и 

податоци;услуги на АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување информации од 

индекси и бази на информации што може 

да се пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 
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за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување времено користење 

на он-лајн софтвер што не може да се 

симне за употреба при раководење, 

мерење и служење реклами за други;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање за 

други;провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при дизајнирање и раководење 

со он-лајн рекламни и маркетинг 

кампањи;дизајнирање и развивање 

софтвер за компјутерски игри и софтвер за 

видео игри за употреба со компјутери, 

програмски систем за видео игри и 

компјутерски мрежи;развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри;услуги за развивање на видео 

игра;обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност;услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови;технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови;употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски 

таблети;едукативни услуги, имено, 

организирање и водење конференции и 

семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и 

запознавање;обезбедување социјални 

услуги и информации во областа на 

личниот развој, особено 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, и 

хуманитарни активности;обезбедување 

услуги на автентификација при трансакции 

на е-трговија;обезбедување на 

автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна 

картичка и електронски чек преку глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2021/1018 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 
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(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95, Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Апостоловски Никола, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 
(591) сина, сива, бела, црна 

(531) 24.17.02;26.11.03;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за социјално 

вмрежување;алатки за развивање на 

компјутерски софтвер;компјутерски 

софтвер за употреба како интерфејс за 

програмирање апликации (API);интерфејс 

за програмирање апликации (API) за 

употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, и менаџмент на 

податоци;компјутерски софтвер за 

креирање, раководење и комуницирање со 

онлајн заедницата;компјутерски софтвер 

за организирање настани;компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за 

етрговија за симнување кој им дозволува 

на корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски 

мрежи;софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници;софтвер за пренесување на 

налози;софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки;компјутерски 

софтвер за пребарување;магнетски 

кодирани картички за 

подарок;компјутерски софтвер за употреба 

во креирање, раководење, мерење и 

ширење на рекламирањето на други 

лица;сервер за реклами, особено 

компјутерски сервер за услугите пристап 

складирање реклами и доставување 

реклами до вебстрани; софтвер за 

виртуелни реални игри;компјутерски 

хардвер за виртуелни реални 

игри;компјутерски периферни 

уреди;софтвер за виртуална реалност што 

се користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност;софтвер 

за електронски игри за безжични 

уреди;софтвер за електронски игри за 

рачни симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, електронски 

уреди;програми за видео и компјутерски 
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игри;периферни уреди за носење за 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

уреди и мобилни телефони;софтвер за 

виртуелна реалност;софтвер за видео 

игри;интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри;програми за 

електронски игри за симнување;софтвер 

за компјутерски игри;слушалки за употреба 

со компјутери;ласерска опрема за 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување;софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 

и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, скпадирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници ; софтвер за зголемена 

реалност за користење во мобилни 

направи за интегрирање на електронски 

податоци со околина од реалниот свет со 

цел забава и играње; очила за виртуелна 

реалност, компјутерски хардвер  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и 

софтвер;компјутерски услуги, особено 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, да 

учествуваат во дискусии и да се 

вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата;компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи;компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и 

податоци;компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување веб сајт што 

промовира технологија која овозможува 

он-лајн корисниците да креираат лични 

профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување времено 
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користење на софтверски апликации што 

не се симнуваат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница и пренос на аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графики и 

податоци;услуги на АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување информации од 

индекси и бази на информации што може 

да се пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување времено користење 

на он-лајн софтвер што не може да се 

симне за употреба при раководење, 

мерење и служење реклами за други;АЅР 

што промовира API софтвер за 

раководење, следење известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекпамирање за 

други;провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (PAAS) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за онлајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при дизајнирање и раководење 

со он-лајн рекламни и маркетинг 

кампањи;дизајнирање и развивање 

софтвер за компјутерски игри и софтвер за 

видео игри за употреба со компјутери, 

програмски систем за видео игри и 

компјутерски мрежи;развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри;услуги за развивање на видео 

игра;обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 
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виртуелна реалност;услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови;технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови;употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски 

таблети;едукативни услуги, имено, 

организирање и водење конференции и 

семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (loT) 

кл. 45 услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и 

запознавање;обезбедување социјални 

услуги и информации во областа на 

личниот развој, особено 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, и 

хуманитарни активности;обезбедување 

услуги на автентификација при трансакции 

на е-трговија;обезбедување на 

автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна 

картичка и електронски чек преку глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2021/1019 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

PRURIDERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1020 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

 

SCABEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1021 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

CALCIBET 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1022 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

FLAVOTHROMBIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1023 (220) 04/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

 
(531) 27.01.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека  

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  

кл. 35  услуги за продажба на мало и online 

услуги за продажба на мало кои се 

однесуваат на производи од тутун за 

загревање, електронски цигари, 

електронски уреди за пушење, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун, орални 

вапоризатори, вапоризатори за 

електронски цигари и уреди за пушење, 

табакери за полнење на електронски 

цигари, полначи и докови за полнење за 

гореспоменатите производи, апарати за 

гаснење на загреани цигари и загреани 

стапчиња од тутун, делови и опрема за 

горенаведените производи; услуги за 

продажба на мало и online услуги за 

продажба на мало кои се однесуваат на 

раствори од течен никотин за електронски 
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цигари, замени за тутун (кои не се 

користат во медицински цели), артикли за 

пушачи, заштитни кутии, декоративни 

маски и кутии за носење за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење, 

прибор за чистење; огласување; маркетинг  

кл. 36  осигурување и финансирање, 

вклучувајќи финансирање на купување на 

лизинг на електронски цигари, уреди за 

загревање на тутун и електронски уреди за 

пушење  

кл. 41  обезбедување на образование, 

обука и забава  

 

(210) TM  2021/1024 (220) 05/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Виа Пром доо Охрид ул. Даме 

Груев Л.А. 2/10, 6000, Охрид, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) тиркизно сино, бела 

(531) 27.05.02;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

бисквити  

кл. 35  услуги на малопродажба и 

големопродажба со производи од брашно 

и производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, бисквити  

 

(210) TM  2021/1025 (220) 05/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 

ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Крсте 

Мисирков бр. 20, 2400, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 26.02.05;27.01.06;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, инспекциски огледала за работа, 

инструменти со зголемувачи, контактни 

леќи, кутии за контактни леќи, корекциони 

леќи /оптика/, корекциони стакла /оптика/, 

кутии за микроскопски стакленца, кутии за 

очила, лаборатории (специјален 

лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/  

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 рекпами 

во електронски медиуми на кои се 

пристапува преку глобална компјутерска 

мрежа; е-трговија, он-лајн нарачки, 

организирање на саеми за комерцијални 

или рекпамни цели; on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа; рекпамен 

материјал за изнајмување; изнајмување на 
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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; 

рекпамирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекпамни агенции; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

изготвување на состојба на сметка; 

телевизиското рекпамирање 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: врвки за очила, дополнителни 

леќи /оптика/, инспекциски огледала за 

работа, инструменти со зголемувачи, 

контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони 

стакпа /оптика/, кутии за микроскопски 

стакленца, кутии за очила, лаборатории 

(специјален лабораториски мебел), мерни 

иснтрументи, навлаки за контактни леќи, 

навлаки за очила, огледала /оптика/, 

окулари, оптичарски производи, оптички 

леќи, оптички плочи, оптички стакла, очила 

против заслепување, очила за заштита од 

отсјај, очила /оптика/, прецизно мерење 

(апарати за прецизно мерење), прибор за 

мерење, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила, 

флуросцентни екрани /заштитници/, 

благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или 

преслечени со нив, кои не се опфатени со 

другите кпаси, накит, бижутерија, 

скапоцени камења, часовници и 

хронометриски инструменти  

 

(210) TM  2021/1026 (220) 06/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

Kardiyomil 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1027 (220) 06/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ 

Скопје Бул. Партизански одреди 156А, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, портокалова, кремава, црна 

(531) 02.05.06;05.05.19;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи); 

бебешки креми  

кл. 5  креми за кожа со одредено 

медицинско дејство; витамински креми  

 

(210) TM  2021/1028 (220) 06/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Фида Висар ул. Петре Пирузе бр. 

16, 1000, Скопје, MK 

(540)  
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TEXXANO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери; 

компјутерски софтвер  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/1029 (220) 06/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Фида Висар ул. Петре Пирузе бр. 

16, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.01.20;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери; 

компјутерски софтвер  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/1032 (220) 07/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.Луј Пастер бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, сребрена 

(531) 26.03.04;26.04.03;26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при увоз-извоз и продажба 

на големо и мало на злато и сребро  

 

(210) TM  2021/1035 (220) 07/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(300) 90/647,331  15/04/2021  US 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant 

Governance Services (Cayman) Limited, 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY 

(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) црвена, бела 

(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 
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воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиско-

фармацевтски прапарати за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; лекови во вид на 

фармацевтски препарати за медицински 

цели за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биолошки препарати за медицински цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

хемиски препарати за фармацевтски цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

медикаменти за човечки цели за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиски 

препарати за медицински цели за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; фармацевтски 

производи што се инјектираат за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; сирови лекови во 

вид на фармацевтски препарати за 

третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биохемиски препарати за медицинска 

употреба за третман и превенција на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 40  услуги на произведување по 

нарачка во вид на хемиско процесирање и 

произведување на медикаменти и 

фармацевтски производи за третман на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 42  истражување и развој на нови 

производи за други;технолошки 

истражувања во полето на канцер, 

автоимуни и воспалителни болести, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни 

заболувања;хемиски истражувања; 

спроведување на клинички испитувања за 

други за третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; биолошки 

испитувања; контрола на квалитет за 

третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; складирање на 

електронски податоци; тестирање на 

материјал; обработка во облак [cloud 

computing] што вклучува софтвер за 

употреба во раководење на бази со 

податоци, процесирање на зборови, 

раководење со табеларни пресметки, 

следење; дизајн на пакување  

кл. 44  телемедицински услуги; 

здравствена заштита; домашни услуги за 

опоравување; услуги на салони за 

убавина; услуги за физикална терапија; 

градинарство; ветеринарни услуги; 
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здравствено советување; совети за 

фармација, имено фармацевтски совети; 

изнајмување на санитарни инсталации  

 

(210) TM  2021/1036 (220) 07/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(300) 90/647,320  15/04/2021  US 

(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant 

Governance Services (Cayman) Limited, 

94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY 

(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, црвена, бела 

(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиско-

фармацевтски прапарати за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; лекови во вид на 

фармацевтски препарати за медицински 

цели за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биолошки препарати за медицински цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

хемиски препарати за фармацевтски цели 

за третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

медикаменти за човечки цели за третман и 

превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; хемиски 

препарати за медицински цели за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; фармацевтски 

производи што се инјектираат за третман 

и превенција на канцер, автоимуни и 

воспалителни заболувања, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; сирови лекови во 

вид на фармацевтски препарати за 

третман и превенција на канцер, 

автоимуни и воспалителни заболувања, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 

заболувања и инфективни заболувања; 

биохемиски препарати за медицинска 

употреба за третман и превенција на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 40  услуги на произведување по 

нарачка во вид на хемиско процесирање и 

произведување на медикаменти и 

фармацевтски производи за третман на 

канцер, автоимуни и воспалителни 

заболувања, ревматоиден артритис, 

кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања  

кл. 42  истражување и развој на нови 

производи за други;технолошки 

истражувања во полето на канцер, 

автоимуни и воспалителни болести, 

ревматоиден артритис, кардиоваскуларни 
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заболувања и инфективни 

заболувања;хемиски истражувања; 

спроведување на клинички испитувања за 

други за третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; биолошки 

испитувања; контрола на квалитет за 

третман на канцер, автоимуни и 

воспалителни болести, ревматоиден 

артритис, кардиоваскуларни заболувања и 

инфективни заболувања; складирање на 

електронски податоци; тестирање на 

материјал; обработка во облак [cloud 

computing] што вклучува софтвер за 

употреба во раководење на бази со 

податоци, процесирање на зборови, 

раководење со табеларни пресметки, 

следење; дизајн на пакување  

кл. 44  телемедицински услуги; 

здравствена заштита; домашни услуги за 

опоравување; услуги на салони за 

убавина; услуги за физикална терапија; 

градинарство; ветеринарни услуги; 

здравствено советување; совети за 

фармација, имено фармацевтски совети; 

изнајмување на санитарни инсталации  

 

(210) TM  2021/1037 (220) 07/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за проиаводство, 

трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-

увоз Скопје 

ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово, 

Бутел, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на проиаводи за пушачите  

 

(210) TM  2021/1038 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(300) 00003625161  12/04/2021  UK 

(731) CUPIGANO VENTURES LTD 69 

Wilson Street, London, UK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

HAJDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; софтвер, кој 

може да се преземе, кој не може да се 

преземе, интерактивен и мрежен, датотеки 

и апликации за компјутери, 

повеќефункционални рачни компјутери, 

електронски лични организатори, е-читачи, 

таблет компјутери, лични аудио плеери, 

лични електронски уреди за забава, 

конзоли за игри и мобилни телефони; 

носители на магнетни податоци, аудио 

дискови CD; компакт дискови, DVD и други 

дигитални информации и носечки 

медиуми, вклучително и со снимки; 

апликациски софтвер за преземање; 

видео игри за преземање; електронски 

ваучери и купони за преземање; кодирани 

картички за лојалност; ннтерактивен и 

мрежен софтвер; дигитални анимации и 

слики што се движат за преземање; 

дигитални слики за преземање; дигитални 

медиуми и компјутерски датотеки за 

преземање се текстуални пораки, видео 

пораки, музички пораки и мултимедијални 

пораки; дигитални образовни медиуми за 

преземање; електронски публикации и 

електронски изданија за преземање; 
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менија за преземање; подкасти; 

компјутерски софтвер за преземање за 

менување на изгледот и овозможување 

пренос на слики, аудио-визуелни и видео 

содржини; компјутерски софтвер за 

собирање, уредување, организирање, 

изменување, пренос, складирање и 

споделување на податоци и информации; 

компјутерски софтвер за употреба како 

програмски интерфејс за апликации (API); 

компјутерски софтвер во природа на 

апликациски програмски интерфејс (API) 

кој ги олеснува онлајн услугите за 

социјално вмрежување, градење 

апликации за социјално вмрежување и за 

овозможување на пронаоѓање, 

прикачување, преземање, пристап и 

управување; компјутерски софтвер за да 

овозможи прикачување, преземање, 

пристап, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, стриминг, 

поврзување, споделување или на друг 

начин обезбедување електронски медиуми 

или информации преку компјутерски и 

комуникациски мрежи  

кл. 35  услуги на продажба на мало и 

големо; обработка на нарачки за 

купување; услуги за лојалност на 

клиентите и картичка за лојалност; 

деловни посреднички услуги за 

обезбедување на стоки, услуги, храна, 

пијалоци; деловни воведи; услуги за 

рекламирање и промоција; услуги за 

нарачка на набавки; истражување на 

потрошувачите; маркетинг истражување; 

набавка на прегледи генерирани од 

потрошувачите за цели на истражување 

на пазарот; управување и следење на 

кредитна картичка, дебитна картичка, 

подарок картичка, при-пејд картичка, 

одложена платежна картичка и други 

форми платежни трансакции за деловни 

цели; обезбедување на веб-базиран 

систем и онлајн портали во областа на 

трговијата од клиент до бизнис; 

управување со деловни информации, 

имено, електронско известување за 

деловни информации, деловна анализа, 

имено, информации и аналитика во врска 

со продажба на производи и услуги на 

други лица, и во врска со проверка 

(автентикација), обработка и управување 

со мобилни плаќања; изготвување 

деловни извештаи; подготвување 

извештаи за други во врска со продажба 

на производи и услуги на други; 

управување со деловни информации, 

имено, електронско известување за 

деловна анализа поврзана со обработка 

на плаќања, проверка и следење; 

електронска обработка на нарачки за 

други; услуги за фактурирање услуги; 

услуги за картичка за лојалност и шема за 

лојалност; лојалност, поттик и бонус 

програмски услуги и администрацијата, 

организацијата, управувањето со истите; 

услуги за лојалност на клиентите за 

комерцијални, промотивни и/или рекламни 

цели; лојалност, поттик и бонус 

програмски услуги; обезбедување на 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со гореспоменатите услуги  

кл. 39  транспортни услуги; испорака, 

собирање, транспорт, проследување и 

курирски услуги; испорака на храна и 

пијалоци, складирање, собирање, превоз, 

проследување и курирски услуги; 

собирање, транспорт, испорака, 

проследување и курирски услуги во врска 

со стоки, пакети, подароци, парцели, 

документи, пошта, е-пошта, препнска, 

рекламни материјали; обезбедување 

информации, советодавпи и консултантски 

услуги во врска со гореспоменатите услуги  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување; 
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ресторан, кафе, бар услуги; услуги за 

ноќен клуб поврзани со обезбедување 

храна и пијалок; угостителски услуги; 

клубски услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; договори за услуги за храна; 

служење храна и пијалоци; консултантство 

за храна и пијалоци; подготовка на храна и 

пијалоци; ресторански услуги за 

обезбедување брза храна; услуги носи со 

себе (take away); корпоративни услуги за 

гостопримство поврзани со храна и 

пијалоци; добротворно и добронамерно 

обезбедување храна и пијалок; 

обезбедување информации во врска со 

храна, пијалоци, ресторани, барови, 

супермаркети, обезбедувачи на храна н 

пијалоци; обезбедување храна и пијалоци 

преку мобилен превоз, мобилни комбиња, 

мобилни камиони, мобилни возила; услуги 

за камиони со храна; услуги за личен 

готвач; обезбедување информации, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со гореспоменатите услуги  

 

(210) TM  2021/1039 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) SAVENCIA SA 42 Rue Rieussec, 

78220 Viroflay, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

MEDVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, кашкавал и млечни  

производи, масла и масти за јадење, 

путер, млечни кремови  

кл. 30  сендвичи  

 

(210) TM  2021/1040 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(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)  

Ballino 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тестенини и слатки, замрзнати 

производи за јадење, сладолед, десерти 

од сладолед, замрзнат јогурт (замрзнати 

производи за јадење)  

 

(210) TM  2021/1041 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(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)  

PERLENBACHER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пива; мешани пијалоци кои содржат 

пиво; пијалоци на основа на пиво; 

безалкохолни пијалоци од жито, 

безалкохолни пијалоци со вкус на пиво  

 

(210) TM  2021/1043 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ 

ИД ДООЕЛ Скопје бул. 8-ми Септември 

бр. 3-ламела 4/локал 4, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(531) 24.17.05;26.13.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  торбички за накит; стрелки за 

часовници [часовничарство]; украсни 

приврзоци за алки за клучеви; хронографи 

[рачни часовници]; штоперици; ѓердани 

[накит]; ѕидни часовници; белегзии [накит]; 

бижутерија; бисери [накит]; благородни 

метали, сурови или полуобработени; 

брошеви [накит]; будилници; кутии за 

накит; кутии за рачни часовници; кутии за 

рачни часовници [презентации]; куќишта за 

главните пружини на часовниците 

[часовничарство]; механизми на 

часовници; накит; обетки; петлици за 

ракави; полускапоцени камења; приврзоци 

за клучеви [прстени за клучеви со ситни 

украси или украсни прврзоци]; приврзоци 

за накит; прстени [накит]; пружини на 

часовници; рачни часовници; ремчиња за 

рачни часовници; синџирчиња за 

часовници; синџирчиња [накит]; сончеви 

часовници; стакла за часовници  

кл. 35  ажурирање на рекламниот 

материјал; дизајнирање рекламен 

материјал; директно рекламирање преку 

пошта; компјутерско рекламирање преку 

интернет; маркетинг; претставување на 

производите; рекламирање; фактурирање; 

рекламирање преку пошта  

 

(210) TM  2021/1044 (220) 07/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, MK 

(540)  

LEFISYO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиаводи; препарати 

за ублажување на болка; опиоидни 

аналгетици; лекови за лечење од 

опиоидна зависност  

 

(210) TM  2021/1046 (220) 12/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

 

LUCKY STRIKE UPSIZED 

(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  

 

(210) TM  2021/1047 (220) 12/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LUCKIES UPSIZED 

(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  

 

(210) TM  2021/1049 (220) 12/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  

SMOOTHIES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено 

препарати за чистење на кожа, лице и 

тело; препарати за нега на лице; тврди 

сапуни; течни сапуни за раце; гелови и 

креми за туширање; шампон за тело; 

препарати за ексфолијација; тоници за 

кожа; козметика; препарати за 

отстранување на козметика; маски за 

лице; дезодоранси, антиперспиранти и 

спрејови за под пазуви за лична употреба; 

навлажнувачи, серуми, лосиони и креми за 

тело, кожа и лице; препарати за бричење; 

козметички препарати за заштита на 

кожата од ефектите на сонцето; заштита 

од сонце; марамчиња импрегнирани со 

раствор за чистење  

 

(210) TM  2021/1050 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, нијанси на жолта, 

нијанси на сина 

(531) 01.15.03;01.15.15;26.01.16;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; средства за чистење раце; 

течни сапуни; влажни марамчиња  

кл. 5  антибактериски средства за миење 

раце; антибактериски сапун; сапуни за 

дезинфекција; медицински сапун; средства 

за дезинфекција; дезинфекциони 

производи за медицинска употреба; 

дезинфекциони средства за измивање на 

раце; дезинфектанти и антисептици; 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба; средства за дезинфекција 

импрегнирани во марамчиња; 

антисептици; импрегнирани антисептички 

марамчиња; бактерициди; антибактериски 

препарати; фунгициди; вируциди; 

препарати за дезинфекција на раце; 
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антибактериски гелови; антибактериски 

спрејови; марамчиња за дезинфекција; 

антибактериски марамчиња; марамчиња 

импрегнирани со антибактериски 

препарати  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

водење на работење; управување со 

работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2021/1051 (220) 08/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на црвена, нијанси на 

зелена, нијанси на сина, нијанси на сива 

(531) 01.15.07;26.01.18;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење; сапун; 

средства за чистење раце; влажни 

марамчиња  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

дезинфекциони производи за медицинска 

употреба; дезинфекциони средства за 

измивање на раце; дезинфектанти и 

антисептици; дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба; средства за 

дезинфекција импрегнирани во 

марамчиња; антисептици; импрегнирани 

антисептички марамчиња; бактерициди; 

антибактериски препарати; препарати за 

дезинфекција на раце; марамчиња за 

дезинфекција; антибактериски 

марамчиња; марамчиња импрегнирани со 

антибактериски препарати; 

дезинфекциони средства за употреба во 

домаќинства; сапуни за дезинфекција  

 

(210) TM  2021/1052 (220) 14/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-

извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та 

Прилепсака Бригада 104, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, жолта 

(531) 26.04.02;26.04.03;26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната за домашни 

миленици  

кл. 31  прехранбени производи за 

миленици; храна за домашни миленичиња; 

пијалоци за домашни миленичиња  

 

(210) TM  2021/1053 (220) 14/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-

извоз ДООЕЛ Прилеп ул. 5-та 

Прилепсака Бригада 104, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(531) 26.04.02;26.04.03;26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната за домашни 

миленици  

кл. 31  прехранбени производи за 

миленици; храна за домашни миленичиња; 

пијалоци за домашни миленичиња  

 

(210) TM  2021/1055 (220) 14/10/2021 

(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 

(540)  

 
(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 

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  

 

(210) TM  2021/1056 (220) 15/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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)  
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(591) бела, сива, црвена, жолта, кремава, 

кафена, зелена, црна 

(531) 08.05.04;11.03.11;11.07.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  скара сос  

 

(210) TM  2021/1062 (220) 18/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО ул. 

Горноврановска бр. 24, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

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

црвена 

(531) 21.03.01;24.01.05;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  спортска облека и обувки  

кл. 28  спортска опрема - производи за 

спорт  

кл. 32  спортски активности, едукација од 

областа на спортот, особено фудбал  

кл. 35  рекламирање, маркетинг, 

промоции, консултантски услуги поврзани 

со спортски активности, особено фудбал  

 

(210) TM  2021/1063 (220) 14/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Гевгелија ул. 7-ми Ноември бр. 145, 

Гевгелија, MK 

(540)  

 
(531) 26.11.13;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работење; 

канцелариско работење  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражување и проектирање; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

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

(442) 31/12/2021 

(731) Станчевска Кумева Лидија and 

Николовски Дејан ул. Народен фронт 

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

Козар бр. 4, 1000, Скопје, MK 

(740) Станчевска Кумева Лидија ул. 

Народен фронт бр. 7-18, Скопје 

(540)  

NET PRESS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски изданија што можат да 

се симнат од интернет  

кл. 16  печатени публикации  

кл. 35  комерцијално информативни 

агенции  

 

(210) TM  2021/1072 (220) 19/10/2021 
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(442) 31/12/2021 

(731) FMC Agricultural Solutions A/S 

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673, 

DK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

FOXTROT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди; хербициди  

 

(210) TM  2021/1073 (220) 19/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

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

(540)  

ELMASTAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1074 (220) 19/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

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

(540)  

FLOXACEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1075 (220) 20/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ 

ул. Цветан Димов бр. 135, Скопје, MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20 

(540)  

 
(591) црна, црвена, портокалова, бела  

(531) 03.13.04;26.01.04;26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/1079 (220) 21/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за промет, трговија и 

услуги БИЗНИС ЕКСЕЛЕНС СОЛУШНС 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Ристо 

Шишков бр. 22, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул.Ристо 

Шишков бр.38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, сива 

(531) 26.03.01;26.03.23;26.15.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

програми; компјутерски софтвер во форма 

на апликација за мобилни уреди и 

компјутери; софтверски апликации за 

користење со мобилни уреди; компјутерски 

софтвер и компјутерски софтверски 

апликации (кои може да се симнуваат); 

компјутерски софтверски апликации за 

користење или употреба во врска со 

имплементирање на управувачки системи, 

како што се управување со квалитет, 

животна средина, безбедност на 

информации, здравје и безбедност при 

работа, енергетска ефикасност  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; пребарување на 

податоци во компјутерски системи за 

други; компјутеризиран менаџмент на 

податоци; онлајн рекламирање на 

компјутерски мрежи; обезбедување на 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

производи и услуги; услуги на онлајн 

продавници за софтверски продукти и 

други продукти и услуги во електронска 

форма кои може да се симнат локално; 

одржување на податоци во регистри и 

компјутерски дата бази  

кл. 42  услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; услуги на евалуации, 

процени, истражувања и извештаи во 

врска со контрола на квалитет; 

консултантски услуги за енергетска 

ефикасност, консултантски услуги за 

безбедност на податоци, дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; софтвер 

како услуга (ЅааЅ), платформа како услуга 

(РааЅ); развој, одржување, управување, 

изнајмување, и лиценцирање на 

компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации 

базирани на клауд решенија  

 

(210) TM  2021/1094 (220) 26/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE 

KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI MOLLAFENARI MAH. 

TÜRBEDAR SK. NO:9 KAT:3 FATIH / 

ISTANBUL, ISTANBUL, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 24.15.08;27.05.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури; 

накит, скапоцени и полускапоцени камења; 

хоролошки и хронометриски интрументи; 

накит, вклучувајќи имитација на накит, 

прстенчиња за клучеви, привезоци за 

клучеви и нивни украсни привезоци; 
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украсни привезоци за накит; составни 

делови за накит, часовници и рачни 

часовници  

кл. 35  рекламирање; раководење, 

организација и администрација на бизнис; 

канцелариски работи; групирање, во полза 

на други, на разни производи, исклучувајќи 

го нивниот транспорт, овозможувајќи им на 

потрошувачите лесно да ги видат и купат 

тие производи; такви услуги може да 

бидат обезбедени од малопродажни 

продавници, големопродажни аутлети, 

преку автоматски машини, каталози кои 

служат за нарачување по пошта или со 

помош на електронски медиуми  

 

(210) TM  2021/1095 (220) 26/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) EDMOND PHARMA SRL Via S.S.dei 

Giovi 131 20037 PADERNO DUGNANO 

(MI), IT 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

ERDOTIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1096 (220) 27/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и усслуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Христо Татарчев бр. 47Ж-лок.1, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 26.04.18;27.05.17 

551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; велови (облека); горна 

облека (наметки); долни палта; елеци; 

здолништа; здолништа-панталони; кимона; 

комбинезони (облека); костуми; кошули; 

маици со кратки ракави; палта; панталони; 

пелерини; платнени широки појаси; пончо; 

појаси; престилки (облека); работнички 

комбинезони; униформи; фустани; јакни 

(облека)  

кл. 40  везење; кројачки услуги; 

порабување платно; преправање облека; 

шиење  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(210) TM  2021/1097 (220) 27/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) SANTE A. Kowalski Sp.j. 

ul.Jagiellońska 55A, PL 03-301 Warsaw, 

PL 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 19.03.03;24.17.07;24.17.25;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  слатки, барови од житарици, 

енергетски барови  

 

(210) TM  2021/1100 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на: окер, крем, кафена; 

црвена 

(531) 05.03.13;25.01.15;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1101 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM CIGAR NO.3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1102 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) окер, кафена 

(531) 05.03.13;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1103 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(591) окер, кафена 

(531) 01.17.04;05.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1104 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM CIGAR NO.6 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1105 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, златна, нијанси на: окер, 

крем, кафена; црвена 

(531) 05.03.13;25.01.15;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1106 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) окер, темно сина 

(531) 05.03.13;26.04.17;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1107 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) окер, темно сина 

(531) 01.17.04;05.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1108 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

BOHEM  GRIP NO.3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1109 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела, нијанси на: крем, златна, 

кафена, сина, зелена, жолта 

(531) 03.07.16;05.03.13;25.01.05;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1110 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на окер и кафена 

(531) 05.03.13;25.01.05;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун ;филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1111 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, црна, бела, нијанси на: 

крем, златна, кафена, сина, зелена, жолта 

(531) 03.07.16;05.03.13;25.01.05;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1112 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  
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BOHEM GRIP NO.6 (во 

изглед) 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1113 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) окер, кафена, нијанси на сина 

(531) 05.03.13;25.01.05;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1114 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на сина и сива; црна, бела 

(531) 25.07.20;26.11.03;26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1115 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 
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пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1116 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE CLASSIC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1117 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, нијанси на: сива, сина, 

виолетова, зелена, порокалова, кафена 

(531) 05.01.21;05.03.13;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1118 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE GOLDEN LEAF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 

пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1119 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

ESSE SPECIAL GOLD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; цигари; пури; бурмут; хартии 

за цигари; лулиња за тутун; филтри за 

цигари; кутии за цигари (не од благородни 

метали); торбички за тутун; запалки за 

цигари (не од благородни метали); 

кибрити; чистачи за лулиња за тутун; 
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пепелници (не од благородни метали) за 

пушачи; секачи за пури  

 

(210) TM  2021/1120 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС 

ДООЕЛ Кочани 

ул. „Скопска“ бр. 1-1/1, 2300, Кочани, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, сива, црна 

(531) 07.03.20;24.17.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; 

промоција /продажба за трети лица/; on-

line продажба за трети лица (огласи, карти, 

настани); поддршка за  on-line продажба за 

трети лица; огласување по пат на 

електронска наредба; групирање во корист 

на други, овозможувајќи потрошувачите 

соодветно да ги гледаат и купуваат овие 

стоки; проучување на пазарот (маркетинг), 

објавување рекламни текстови, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

изнајмување рекламен простор, банери, 

односи со јавност, демонстрација на 

производи, барање спонзорства, бизнис 

информации, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба, 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), 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица 

  

кл. 39  услуги на пренесување пораки он-

лајн (on-line), обезбедување интернет соби 

за разговор, обезбедување на групи за 

дискусија со помош на интернет, 

обезбедување на средствата за 

комуникација за размена на податоци по 

пат на електронските медиуми;имено, 

пренос на податоци, обезбедување вести 

и информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа;обезбедување 

услуги на складирање на електронски 

податоци за трети лица;обезбедување 

мрежен пристап со цел на размена на 

интернет сообраќајот помеѓу преносници 

на интернет сообраќајот  

 

(210) TM  2021/1121 (220) 28/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) Верче Сливоска ул. Марко 

Нестороски бр. 80, 6000, Охрид, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 
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работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; ширење на 

рекпамен материјал, проспекти, печатени 

примероци; рекламни огласи; објавување 

рекламни текстови; проучување на 

пазарот (маркетинг); услуги при продажба 

на големо и мало и увоз-извоз со облека, 

обувки и капи  

 

(210) TM  2021/1125 (220) 29/10/2021 

(442) 31/12/2021 

(731) 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, кафена, сина 

(531) 25.07.01;27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2021/0954 

2 MK/T/2021/0954 

3 MK/T/2019/1184 

3 MK/T/2019/1185 

3 MK/T/2020/1165 

3 MK/T/2021/0521 

3 MK/T/2021/0855 

3 MK/T/2021/0856 

3 MK/T/2021/1027 

3 MK/T/2021/1049 

3 MK/T/2021/1050 

3 MK/T/2021/1051 

5 MK/T/2011/1244 

5 MK/T/2021/0812 

5 MK/T/2021/0855 

5 MK/T/2021/0856 

5 MK/T/2021/0955 

5 MK/T/2021/0968 

5 MK/T/2021/1010 

5 MK/T/2021/1011 

5 MK/T/2021/1012 

5 MK/T/2021/1019 

5 MK/T/2021/1020 

5 MK/T/2021/1021 

5 MK/T/2021/1022 

5 MK/T/2021/1026 

5 MK/T/2021/1027 

5 MK/T/2021/1035 

5 MK/T/2021/1036 

5 MK/T/2021/1044 

5 MK/T/2021/1050 

5 MK/T/2021/1051 

5 MK/T/2021/1052 

5 MK/T/2021/1053 

5 MK/T/2021/1072 

5 MK/T/2021/1073 

5 MK/T/2021/1074 

5 MK/T/2021/1095 

5 MK/T/2021/1125 

9 MK/T/2021/0947 

9 MK/T/2021/0991 

9 MK/T/2021/1000 

9 MK/T/2021/1007 

9 MK/T/2021/1015 

9 MK/T/2021/1016 

9 MK/T/2021/1017 

9 MK/T/2021/1018 

9 MK/T/2021/1025 

9 MK/T/2021/1028 

9 MK/T/2021/1029 

9 MK/T/2021/1038 

9 MK/T/2021/1071 

9 MK/T/2021/1079 

14 MK/T/2020/1165 

14 MK/T/2021/1007 

14 MK/T/2021/1043 

14 MK/T/2021/1094 

16 MK/T/2021/1006 

16 MK/T/2021/1071 

17 MK/T/2021/0764 

18 MK/T/2020/1165 

25 MK/T/2020/1165 

25 MK/T/2021/0874 

25 MK/T/2021/1023 

25 MK/T/2021/1062 

25 MK/T/2021/1096 

25 MK/T/2021/1121 

28 MK/T/2021/1062 

29 MK/T/2021/0868 

29 MK/T/2021/1039 

29 MK/T/2021/1075 

30 MK/T/2019/1184 

30 MK/T/2019/1185 

30 MK/T/2021/1013 

30 MK/T/2021/1014 

30 MK/T/2021/1024 

30 MK/T/2021/1039 

30 MK/T/2021/1040 

30 MK/T/2021/1041 

30 MK/T/2021/1056 

30 MK/T/2021/1097 
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31 MK/T/2021/1052 

31 MK/T/2021/1053 

32 MK/T/2021/0994 

32 MK/T/2021/1009 

32 MK/T/2021/1013 

32 MK/T/2021/1062 

33 MK/T/2021/0576 

33 MK/T/2021/0578 

34 MK/T/2021/0777 

34 MK/T/2021/0834 

34 MK/T/2021/1023 

34 MK/T/2021/1037 

34 MK/T/2021/1046 

34 MK/T/2021/1047 

34 MK/T/2021/1055 

34 MK/T/2021/1100 

34 MK/T/2021/1101 

34 MK/T/2021/1102 

34 MK/T/2021/1103 

34 MK/T/2021/1104 

34 MK/T/2021/1105 

34 MK/T/2021/1106 

34 MK/T/2021/1107 

34 MK/T/2021/1108 

34 MK/T/2021/1109 

34 MK/T/2021/1110 

34 MK/T/2021/1111 

34 MK/T/2021/1112 

34 MK/T/2021/1113 

34 MK/T/2021/1114 

34 MK/T/2021/1115 

34 MK/T/2021/1116 

34 MK/T/2021/1117 

34 MK/T/2021/1118 

34 MK/T/2021/1119 

35 MK/T/2020/1165 

35 MK/T/2021/0576 

35 MK/T/2021/0578 

35 MK/T/2021/0777 

35 MK/T/2021/0855 

35 MK/T/2021/0856 

35 MK/T/2021/0874 

35 MK/T/2021/0947 

35 MK/T/2021/1000 

35 MK/T/2021/1006 

35 MK/T/2021/1007 

35 MK/T/2021/1013 

35 MK/T/2021/1014 

35 MK/T/2021/1015 

35 MK/T/2021/1016 

35 MK/T/2021/1017 

35 MK/T/2021/1018 

35 MK/T/2021/1023 

35 MK/T/2021/1024 

35 MK/T/2021/1025 

35 MK/T/2021/1032 

35 MK/T/2021/1037 

35 MK/T/2021/1038 

35 MK/T/2021/1043 

35 MK/T/2021/1050 

35 MK/T/2021/1062 

35 MK/T/2021/1063 

35 MK/T/2021/1071 

35 MK/T/2021/1075 

35 MK/T/2021/1079 

35 MK/T/2021/1094 

35 MK/T/2021/1120 

35 MK/T/2021/1121 

36 MK/T/2021/1000 

36 MK/T/2021/1008 

36 MK/T/2021/1023 

36 MK/T/2021/1063 

38 MK/T/2021/1000 

38 MK/T/2021/1006 

38 MK/T/2021/1028 

38 MK/T/2021/1029 

39 MK/T/2021/0855 

39 MK/T/2021/0856 

39 MK/T/2021/0947 

39 MK/T/2021/1038 

39 MK/T/2021/1120 

40 MK/T/2021/0954 

40 MK/T/2021/1035 

40 MK/T/2021/1036 

40 MK/T/2021/1096 

41 MK/T/2021/1000 

41 MK/T/2021/1008 

41 MK/T/2021/1023 

41 MK/T/2021/1055 

42 MK/T/2021/0855 

42 MK/T/2021/0856 

42 MK/T/2021/0947 

42 MK/T/2021/0991 

42 MK/T/2021/1000 

42 MK/T/2021/1006 

42 MK/T/2021/1015 

42 MK/T/2021/1016 

42 MK/T/2021/1017 

42 MK/T/2021/1018 

42 MK/T/2021/1028 

42 MK/T/2021/1029 

42 MK/T/2021/1035 

42 MK/T/2021/1036 

42 MK/T/2021/1063 

42 MK/T/2021/1079 

42 MK/T/2021/1096 

43 MK/T/2021/0576 

43 MK/T/2021/0578 

43 MK/T/2021/1038 

43 MK/T/2021/1075 

44 MK/T/2021/1035 

44 MK/T/2021/1036 

45 MK/T/2021/1000 
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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) 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/1010 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi MK/T/2021/1011 

Airspace Technologies, Inc. MK/T/2021/0947 

Alfred Kadriu MK/T/2020/1165 

BeiGene, Ltd. MK/T/2021/1035 

BeiGene, Ltd. MK/T/2021/1036 

British American Tobacco (Brands) Inc MK/T/2021/1046 

British American Tobacco (Brands) Inc MK/T/2021/1047 

CUPIGANO VENTURES LTD MK/T/2021/1038 

Cara Therapeutics, Inc. (a Delaware Corporation) MK/T/2021/0955 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2021/1049 

EDMOND PHARMA SRL MK/T/2021/1095 

FAES FARMA, S.A. MK/T/2021/1012 

FMC Agricultural Solutions A/S MK/T/2021/1072 

Haver Farma İlaç A.Ş. MK/T/2021/1026 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1073 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1074 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1019 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1020 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1021 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/1022 

KT & G Corporation MK/T/2021/1100 

KT & G Corporation MK/T/2021/1101 

KT & G Corporation MK/T/2021/1102 

KT & G Corporation MK/T/2021/1103 

KT & G Corporation MK/T/2021/1104 

KT & G Corporation MK/T/2021/1105 

KT & G Corporation MK/T/2021/1106 

KT & G Corporation MK/T/2021/1107 

KT & G Corporation MK/T/2021/1108 

KT & G Corporation MK/T/2021/1109 

KT & G Corporation MK/T/2021/1110 

KT & G Corporation MK/T/2021/1111 

KT & G Corporation MK/T/2021/1112 
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KT & G Corporation MK/T/2021/1113 

KT & G Corporation MK/T/2021/1114 

KT & G Corporation MK/T/2021/1115 

KT & G Corporation MK/T/2021/1116 

KT & G Corporation MK/T/2021/1117 

KT & G Corporation MK/T/2021/1118 

KT & G Corporation MK/T/2021/1119 

KT & G Corporation, MK/T/2021/0834 

Kalceks, Joint Stock company MK/T/2021/1125 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1040 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2021/1041 

MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI MK/T/2021/1094 

Mylan Inc. MK/T/2021/0812 

PROTON MED d.o.o. Beograd-Vracar MK/T/2021/0968 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1023 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1055 

RAVAGO S.A. MK/T/2021/0764 

SANTE A. Kowalski Sp.j. MK/T/2021/1097 

SAVENCIA SA MK/T/2021/1039 

The Coca-Cola Company MK/T/2021/1009 

Want Društvo sa ograničenom osgovornošću Zrenjanin MK/T/2021/0521 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци Грозд Струмица MK/T/2021/0576 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци Грозд Струмица MK/T/2021/0578 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1044 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1050 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1051 

Верче Сливоска MK/T/2021/1121 

Виа Пром доо Охрид MK/T/2021/1024 

Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала ФИЛОС ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово MK/T/2021/1007 

Друштво за проектирање, трговија и услуги „Монолит Груп“ ДОО Штип MK/T/2021/0991 

Друштво за проиаводство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје MK/T/2021/1037 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1184 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА ПЧЕЛА-МА ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1185 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ 

Кочани MK/T/2021/1120 

Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА ЛМ-09 ДООЕЛ увоз-извоз 

Струмица MK/T/2021/1025 

Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп MK/T/2021/1052 
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Друштво за производство, трговија и услуги ПРОТОПЕТС увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп MK/T/2021/1053 

Друштво за производство, трговија и усслуги АТЕЛЈЕ ТУРБАН ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1096 

Друштво за промет, трговија и услуги БИЗНИС ЕКСЕЛЕНС СОЛУШНС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје MK/T/2021/1079 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/1015 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/1016 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/1017 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/1018 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1043 

Друштво за трговија и услуги ЕЦХО ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1006 

Друштво за трговија и услуги ТУФКА ДОО Скопје MK/T/2021/0777 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга MK/T/2021/1013 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга MK/T/2021/1014 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2011/1244 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1000 

ИНВЕСТ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1032 

ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1027 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво  

Битола MK/T/2021/0994 

КАПИТАЛ ФИНАНСИСКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1008 

МОНОПОЛИСТ ИНВЕСТ ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2021/1063 

Мила Спасовска MK/T/2021/0874 

Николовски Дејан MK/T/2021/1071 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/1056 

ТП ГОСТИЛНИЦА ПЧЕЛА СКОПЈЕ MK/T/2021/1075 

Тодор Дочев Долев MK/T/2021/0855 

Тодор Дочев Долев MK/T/2021/0856 

Тодороски Марјан MK/T/2021/0954 

Фида Висар MK/T/2021/1028 

Фида Висар MK/T/2021/1029 

ХОРТЕНА ДОО Струмица MK/T/2021/0868 

ЦВЕТАНОВСКИ РАЦО MK/T/2021/1062 
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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)  30209  (151)  03/12/2021 

(210)  TM  2018/735 (220)  23/07/2018 

(181)  23/07/2028 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за информатички 

инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ 

Гевгелија, MK 

(740)  МАРА ПОП-КОЧЕВА ул. Мицо 

Шаренков бр. 2/1, Гевгелија 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  софрвер како услуг (SaaS)  

 

(111)  30276  (151)  21/12/2021 

(210)  TM  2019/298 (220)  07/03/2019 

(181)  07/03/2029 

(450)  31/12/2021 

(300)   

(732)  Ty Inc. 

280 Chestnut Ave., 60559 Westmont 

Illinois, 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)  

TY NORTH MACEDONIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  големопродажни услуги за 

порачување во полето на играчки и други 

стоки за широка потрошувачка; 

дистрибуција на големо вклучувајќи 

играчки и други стоки за широка 

потрошувачка; големопродажба на играчки 

и други стоки за широка потрошувачка; 

услуги на големопродажба преку директно 

барање од страна на дистрибутерите 

насочена кон крајните корисници 

вклучувајќи играчки и други стоки за 

широка потрошувачка; услуги на 

големопродажба преку директно барање 

од страна на продавачите насочена кон 

крајните корисници вклучувајќи играчки и 

други стоки за широка потрошувачка; 

услуги на големопродажба преку директно 

барање од страна на продажни агенти во 

полето на играчки и други стоки за широка 

потрошувачка;онлајн услуги на 

малопродажба и големопродажба 

вклучувајќи играчки и други стоки за 

широка потрошувачка; онлајн услуги на 

големопродажни продавници вклучувајќи 

играчки и други стоки за широка 

потрошувачка; услуги на продавници за 

големопродажба и малопродажба 

вклучувајќи играчки и други стоки за 

широка потрошувачка; услуги на 

продавници за големопродажба 

вклучувајќи играчки и други стоки за 

широка потрошувачка; препродажба на 

играчки и други стоки за широка 

потрошувачка  

 

(111)  30182  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2020/322 (220)  16/04/2020 

(181)  16/04/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. 

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

1000, Скопје, MK 

(740)  Весна Јаќовска Бул. 8-ми Септември 

бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје 

(540)  

PhS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната; диететски додатоци, 

прехрамбени додатоци за примена во 

медицината; фластери, материјали за 

преврска; материјали за пломбирање заби 

и за забни отисоци; дезинфекциски 

средства; производи за уништување на 

животински штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  услуги при промет на големо и мало 

со: фармацевтски и ветеринарни 

производи, хигиенски производи за 

употреба во медицина, диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната, диететски додатоци, 

прехрамбени додатоци за примена во 

медицината, фластери, материјали за 

преврска, материјали за пломбирање заби 

и за забни отисоци, дезинфекциски 

средства, производи за уништување на 

животински штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со тоа; 

индустриски анализи и инстражувачки 

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)  30283  (151)  21/12/2021 

(210)  TM  2020/909 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење, маслиново 

масло за исхрана, екстра девствено 

маслиново масло  

кл. 30  ориз, брашно, оцет, сосови, зачини  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; грав, 

леќа, грашок  

 

(111)  30277  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2020/1104 (220)  17/11/2020 

(181)  17/11/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за советување, услуги и 

организирање на настани ГЛОБАЛ 

МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 8-ми 

Септември бр. 13, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекпамни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекпамни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), рекламна документација 

(уредување на рекламна документација), 

рекпамна хроника, рекпамни агенции, 

рекламни огласи (ширење на рекпамни 

огласи), водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекпамен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, кпубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекпамни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби,изложби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

 

(111)  30275  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2020/1123 (220)  24/11/2020 

(181)  24/11/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА 

КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Стопанска Интересна Заедница ул. 

Васил Ѓоргов бр. 20А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги, каталози, весници, списанија, 

магазини, периодични списанија, 

прирачници, памфлети, брошури, 

печатени публикации, проспекти, нотеси, 

агенди, канцелариски материјали (освен 

мебел), производи од хартија и од картон 

што не се опфатени со другите класи, 
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фотографии, картички, постери, 

календари, печатени работи  

кл. 35  бизнис вмрежување, водење 

директориуми и именици со бизниси, 

поддршка на бизнис заедницата, 

организирање бизнис здруженија, 

органзирање бизнис настани, поддршка и 

промоција на бизниси, поддршка и 

промоција на трговска размена, бизнис 

анализи, бизнис проценки, помош при 

раководење со бизнис, услуги на 

професионално бизнис советување, 

обезбедување на бизнис информации, 

бизнис истражувања, консултативни 

услуги за раководење со бизнис, помош 

при комерцијалното или индустриското 

работење, економски предвидувања, 

советувања за управување со човечки 

ресурси, истражувања на пазарот, 

маркетинг истражувања, услуги на 

споредување цени, истражувања на 

јавното мислење, односи со јавноста, 

пишување текстови, објавување текстови, 

изнајмување јавни материјали (по принцип 

на библиотека), посредување при 

претплата на весници и списанија, 

промовирање продажба за други, 

истражување и прибирање на 

спонзорства, промовирање производи, 

дистрибуција на рекпамни примероци, 

организирање изложби и саеми за 

комерцијални, рекламни или цели за 

вмрежување, собирање и систематизација 

на информации корисни за бизнис 

заедницата во компјутерски бази, 

собирање и систематизација на 

статистички податоци, компјутерско 

пребарување на информации за други, 

огласување и рекламирање, огласни и 

рекпамни материјали, дистрибуција на 

огласни и рекпамни материјали, 

изнајмување простор за огласување и 

рекламирање, собирање вести, он-лајн 

рекламирање и огласување на 

компјутерска мрежа  

кл. 45  услуги на арбитража, 

консултативни услуги за интелектуална 

сопственост, правни истражувања, 

медијација, претприемништво, лични и 

општествени услуги кои ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци  

 

(111)  30274  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2020/1135 (220)  25/11/2020 

(181)  25/11/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за визуелна 

комуникација и графички услуги 

СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ Скопје 29-

ти Ноември бр.4Д, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Frida.mk 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  слики, фотографии, сликарски 

платна, платна (слики) врамени или 

неврамени, материјали што ги користат 

уметниците, материјали за цртање, 

сликарски штафелај  

кл. 35  организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели, 

рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), претставување на 

производи, он-лајн публикување 

уметнички дела, он-лајн продажба на 

уметнички дела, обезбедување он-лајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги, промовирање на уметнички дела, 

демонстрација на производи  
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кл. 41  изложби (организирање изложби), 

организирање изложби за културни цели, 

културни активности, услуги на он-лајн 

галерии, презентација на дела од 

визуелна уметност  

 

(111)  30278  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2020/1157 (220)  09/12/2020 

(181)  09/12/2030 

(450)  31/12/2021 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkesi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Linedor 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30279  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2020/1174 (220)  10/12/2020 

(181)  10/12/2030 

(450)  31/12/2021 

(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)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека, имено, каиши, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за ноќ на вештерките, 

дуксерки со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, блузи, кошули, шорцеви, 

здолништа, облека за спиење, кратки 

чорапи, долни делови на тренерки, дукс 

маици, џемпери, костими за капење, 

маици со кратки ракави, горни делови од 

облека, подоблека, обувки; покривала за 

глава  

кл. 38  услуги на аудио емитување; услуги 

на емитување и пренос (стриминг) на 

играње на видео игри и натпреварување 

во играње на видео игри по пат на 

глобални комуникациски мрежи, интернет 

и безжични мрежи; услуги на емитување 

на аудио и видео програми преку 

интернет; услуги на пренос (стриминг) на 

податоци; телекомуникациски услуги, 

имено, пренос на подкасти; услуги на 

пренос (стриминг) на аудио, визуелен, и 

аудио/визуелен материјал по пат на 

глобални комуникациски мрежи, интернет, 

и безжични мрежи; услуги на видео 

емитување  

кл. 41  oрганизирање и водење во живо на 

натпреварувања, изложби и турнири кои 

се однесуваат на видео игри; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции во областа на 

разонода, гејминг, видео игри и е-

спортови; услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

привремена употреба на видео игри кои не 

можат да се преземат; организација на 

натпревари, изложби и турнири за видео 

игри; објавување на видео игри; 
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обезбедување на забавни информации за 

е-спортови и видео игри преку веб-

страница  

 

(111)  30175  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/15 (220)  13/01/2021 

(181)  13/01/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Стопанска комора на Македонија 

ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

економско прогнозирање; изложби 

(организирање изложби); компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерска база на 

информации); обезбедување деловни 

информации преку веб-страницата; 

обезбедување комерцијални и деловни 

контакт информации; помош во водењето 

бизнис; советување за бизнис работење и 

организација; раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење)  

кл. 36  финансиско анализирање; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; финансиски услуги; 

советување во врска со финансии  

кл. 41  конференции (организирање и 

водење конференции); електронско 

издаваштво; информирање за 

образование; образовни услуги  

кл. 45  правно истражување; советување 

за безбедност; услуги за изработка на 

правни документи; услуги за мирно 

решавање на спорови; семинари 

(организирање и водење на семинари)  

 

(111)  30176  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/53 (220)  28/01/2021 

(181)  28/01/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-

увоз Скопје 

ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово, 

MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со млеко  

 

(111)  30257  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/57 (220)  29/01/2021 

(181)  29/01/2031 

(450)  31/12/2021 

(300)   

(732)  Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи 

ул.„Бихаќка“ бр. 2, Палата Емануел 

Чучков, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности; организирање 

и водење конференции  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  30258  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/58 (220)  29/01/2021 

(181)  29/01/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Комисија за односи со верските 

заедници и религиозни групи 

ул.„Бихаќка“ бр. 2, Палата Емануел 

Чучков, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности; организирање 

и водење конференции  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  30177  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/63 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Трајаноски Владимир ул. 

Црногорска бр. 45А, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 15  музички инструменти и делови за 

музички инструменти  

 

(111)  30178  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/64 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Трајаноски Владимир ул. 

Црногорска бр. 45А, Скопје, MK 

(540)  

Sax Clinic 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 15  музички инструменти и делови за 

музички инструменти  

 

(111)  30179  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/80 (220)  04/02/2021 

(181)  04/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел - Маџари, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  
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(111)  30246  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/95 (220)  05/02/2021 

(181)  05/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за дигитални маркетинг 

услуги СОПРО ДОО Скопје Плоштад 

Македонија бр. 2, Скопје, MK 

(740)  Јошевска Моника бул.Св Климент 

Охридски бр. 45/1 локал 9, Центар, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг; аутосорсинг (подршка на 

бизниси)  

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(111)  30180  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/99 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 (591)  темно кафена, крем, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(111)  30181  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/100 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 

простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(111)  30259  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/106 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

M U L I N O 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30260  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/107 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

В О Д Е Н И Ц А 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30261  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/108 (220)  09/02/2021 

(181)  09/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Филипоски Стојан ул. Мирослав 

Крлежа бр. 58, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30280  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/123 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Тошевски Синиша ул. Драголјо 

Дудиќ бр. 7, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  води за маса; води за пиење 

(пијалаци); газирана вода; газирана вода 

(средства за правење газирана вода); 

минерална вода; минерална вода 

(пијалаци); минерална вода (средства за 
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правење минерална вода)  

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалаци  

 

(111)  30262  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/133 (220)  15/02/2021 

(181)  15/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани 

ул. Бел Камен бр. 6, Кочани, MK 

(540)  

SPORTISIMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги; рекламирање; услуги за 

посредување во трговија; компјутерско 

рекламирање преку интернет  

кл. 41  обезбедување спортска опрема; 

изнајмување на спортска опрема, со 

исклучок на возила  

 

(111)  30183  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/141 (220)  17/02/2021 

(181)  17/02/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје ул.20-ти 

Октомври бр. 20/7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  инсекти (средства за одбивање 

инсекти), инсектициди, препарати за 

ублажување и третирање на убоди од 

инсекти, препарати против комарци, 

производи за уништување на штетници, 

средства против убоди од инсекти 

(комарци)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало со средства за 

одбивање инсекти, инсектициди, 

препарати за ублажување и третирање на 

убоди од инсекти, препарати против 

комарци, производи за уништување на 

штетници, средства против убоди од 

инсекти  

 

(111)  30308  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/354 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

MAGIC ICE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење, сириште, урда, чипс 

од компири, јогурт, павлака, бадеми 

мелени, бадемово млеко, кикиритки 

преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао  

кл. 30  сладолед, чоколадо, бисквити, 

бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт 

(сладолед), какао, кафе, колач, крем 
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пудинг, леден чај, марципан, овошни 

желеа, пијалаци од какао со млеко, 

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што 

се на основа на чоколадо, пијалаци што се 

на основа на чај, прашоци за сладоледи, 

пудинзи, пуканки, слаткарски производи, 

сутлијаш, торти, чипс (производи од 

житарици)  

кл. 32  енергетски пијалаци, изотонични 

пијалаци, аперитиви (безалкохолни), 

безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: млеко, сирење, 

сириште, урда, чипс од компири, јогурт, 

павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, 

кикиритки преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, 

бисквити, бонбони, ванила, вафли, 

замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, 

колач, крем пудинг, леден чај, марципан, 

овошни желеа, пијалаци од какао со 

млеко, пијалаци од кафе со млеко, 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 

пијалаци што се на основа на чај, прашоци 

за сладоледи, пудинзи, пуканки, 

слаткарски производи, сутлијаш, торти, 

чипс (производи од житарици), енергетски 

пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви 

(безалкохолни), безалкохолни овошни 

екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

 

(111)  30309  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/355 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темносина, сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење, сириште, урда, чипс 

од компири, јогурт, павлака, бадеми 

мелени, бадемово млеко, кикиритки 

преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао  

кл. 30  сладолед, чоколадо, бисквити, 

бонбони, ванила, вафли, замрзнат јогурт 

(сладолед), какао, кафе, колач, крем 

пудинг, леден чај, марципан, овошни 

желеа, пијалаци од какао со млеко, 

пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што 

се на основа на чоколадо, пијалаци што се 

на основа на чај, прашоци за сладоледи, 

пудинзи, пуканки, слаткарски производи, 
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сутлијаш, торти, чипс (производи од 

житарици)  

кл. 32  енергетски пијалаци, изотонични 

пијалаци, аперитиви (безалкохолни), 

безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: млеко, сирење, 

сириште, урда, чипс од компири, јогурт, 

павлака, бадеми мелени, бадемово млеко, 

кикиритки преработени, кокосово млеко, 

кондензирано млеко, маргарин, милк шејк, 

путер, путер од кикирики, путер од кокосов 

орев, путер од какао, сладолед, чоколадо, 

бисквити, бонбони, ванила, вафли, 

замрзнат јогурт (сладолед), какао, кафе, 

колач, крем пудинг, леден чај, марципан, 

овошни желеа, пијалаци од какао со 

млеко, пијалаци од кафе со млеко, 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 

пијалаци што се на основа на чај, прашоци 

за сладоледи, пудинзи, пуканки, 

слаткарски производи, сутлијаш, торти, 

чипс (производи од житарици), енергетски 

пијалаци, изотонични пијалаци, аперитиви 

(безалкохолни), безалкохолни овошни 

екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, 

безалкохолни пијалави на база на мед, 

безалкохолни пијалаци на база на алое 

вера, газирана вода, коктели 

безалкохолни, коктели врз база на пиво, 

лимонади, минерална вода, овошни 

сирупи, овошни сокови, пиво, сируп за 

пијалаци, сода вода, сок од домати, сок од 

јаболка (безалкохолен), шербет, шира  

 

(111)  30310  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/356 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

RINGER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(111)  30311  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/357 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, розева, жолта, 

виолетова, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(111)  30312  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/358 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

PANCHOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  чипс (производи од житарици)  

 

(111)  30247  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/360 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за независно 

истражување и иновативни решенија 

ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје, 

MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

Independent Research & 

Innovative Solutions - IRIS 

Consulting 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  советување за бизнис работење и 

организација, советување за 

организирање на работењето, 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи, спроведување на бизнис и 

маркетинг истражување, рекламирање, 

водење на работењето, управување со 

работа, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

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. 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)  30281  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/361 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Филип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда 1-

11ти кат, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

#symphonyiscommunity 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат и системи за обработка на 
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податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  

кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на интернетот, обезбедување советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии и компјутерската технологија 

како и услуги на надворешни фирми во 

областа на информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(111)  30248  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/362 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за независно 

истражување и иновативни решенија 

ИРИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. 

МАКЕДОНИЈА бр. 6-12, Центар, Скопје, 

MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  тиркизна, жолта, виолетова, розева, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  советување за бизнис работење и 

организација, советување за 

организирање на работењето, 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи, спроведување на бизнис и 

маркетинг истражување, рекламирање, 

водење на работењето, управување со 

работа, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

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 компјутерски 

хардвер и софтвер  

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)  30282  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/363 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 
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(450)  31/12/2021 

(732)  Трговско друштво за компјутерско 

програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје ул. Филип 

Втори Македонски бр. 3, дел 2 / зграда 1 

- 11 кат, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

People of symphony 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема, 

изработка на: компјутерски програми, 

компјутерски софтвер, компјутерски 

оперативни програми, апликации за 

компјутерски софтвери што можат да се 

преземат и системи за обработка на 

податоци  

кл. 35  собирање, ажурирање и одржување 

информации во компјутерски бази на 

податоци и нивна систематизација и 

давање на аутсорсинг услуги  

кл. 38  обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги за онлајн форуми, проток 

на податоци, кориснички пристап и 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа, давање информации 

од областа на телекомуникациите, 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали, пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери и пренос на 

дигитални датотеки  

кл. 42  обновување на комјутерски бази на 

податоци, умножување и осовременување 

на компјутерските програми, електронско 

зачувување податоци, консултации за 

безбедноста на податоците и безбедноста 

на интернетот, обезбедување советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии и компјутерската технологија 

како и услуги на надворешни фирми во 

областа на информациските технологии, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци, анализа на 

компјутерски системи, услуги од областа 

на графичкиот дизајн, давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници, 

креирање и одржување интернет страници 

за трети лица  

 

(111)  30184  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/365 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО 

Скопје 

ул. Титоввелешка 85, Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мерни инструменти и апарати; 

апарати за мерење, сигнализирање, 

проверка 

(контрола)  

кл. 37  одржување и поправка на возила; 

инсталација, одржување и поправка на 

мерни инструменти  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  30185  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/366 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 
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(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DELTRON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои и мешавини за премачкување во 

вид на бои, лакови и непроѕирни лакови и 

средства за заштита од 'рѓа и гниење на 

дрвото  

 

(111)  30186  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/367 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

COLDMED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

употреба во медицината, диететски 

додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе  

 

(111)  30187  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/369 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina 27893, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

NASHVILLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(111)  30188  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/370 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Wind River Sales & Distribution 

Company, LLC 4792 Potato House Court 

Wilson, North Carolina 27893, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KENTUCKY SELECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(111)  30189  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/371 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina 27893, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AMERICAN BISON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(111)  30190  (151)  14/12/2021 



 

 

139 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(210)  TM  2021/372 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  DuPont Safety & Construction Inc. 

974 Centre Road, Wilmington, Delaware 

19805, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

COREMATRIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  балистички отпорни ткаенини за 

употреба во производството на облека 

отпорна на куршуми и удари од експлозии, 

обувки отпорни на куршуми и облека и 

штитови за заштита од удари од екплозии  

 

(111)  30191  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/373 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

АЛЕКСИОН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на хематолошки, автоимуни и 

инфламаторни болести и нарушувања  

кл. 42  истражување и развој на 

технологија во областа на хематолошки, 

автоимуни и 

инфламаторни болести и нарушувања  

кл. 44  обезбедување информации за 

здравјето  

 

(111)  30192  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/374 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

УЛТОМИРИС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на нарушувања на метаболичкиот систем  

 

(111)  30193  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/375 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

СОЛИРИС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на хематолошки, авоимуни, инфламаторни 

и респираторни болести и нарушувања  

 

(111)  30194  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/376 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

СТРЕНСИК 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на нарушувања на метаболичкиот систем  

 

(111)  30195  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/377 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

КАНУМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на недостаток на ензими; фармацевтски 

препарати за третман на болести на 

складирањето на лисозоми; фармацевтски 

препарати за третман на недостаток на 

лисозомална кисела липаза (Lysosomal 

Acid Lipase - LAL)  

 

(111)  30196  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/378 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Alexion Pharmaceuticals, Inc. 121 

Seaport Boulevard, Boston, MA 02210, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KANUMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на недостаток на ензими; фармацевтски 

препарати за третман на болести на 

складирањето на лисозоми; фармацевтски 

препарати за третман на недостаток на 

лисозомална кисела липаза (Lysosomal 

Acid Lipase - LAL)  

 

(111)  30197  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/379 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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 

(540)  

COROLLA CROSS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  30198  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/380 (220)  05/04/2021 

(181)  05/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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 

(540)  

 

(591)  сина, сива, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  30284  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/382 (220)  06/04/2021 

(181)  06/04/2031 
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(450)  31/12/2021 

(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)  

Osetron 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30306  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/383 (220)  06/04/2021 

(181)  06/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Shenzhen Green Olive 

Environmental Protection Technology Co. 

Ltd Room 2605, No.15-3, Haitian Road, 

Building C, Zhuoyue Times Square, N23, 

Haiwang Community, Xin'an Street, 

Bao'an District Shenzhen, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  садови [длабоки чинии]; комплети 

за зачини; кутии за употреба во 

домаќинствата или за кујнска употреба; 

сервиси [чинии]; сервиси за јадење, со 

исклучок на ножеви, вилушки и лажици; 

садови за пиење; чепкалки; чаши за 

пиење; уметнички дела од порцелан, 

керамика, земјен сад, теракота или стакло; 

керамика за употреба во домаќинствата  

 

(111)  30285  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/384 (220)  07/04/2021 

(181)  07/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Thuraya Telecommunications 

Company Etisalat Tower, Sheikh Rashid 

Bin Saeed A1 Maktoum Road (Airport 

Road), P.O. Box 33344, Abu Dhabi, AE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, поморски, геодетски и 

електрични апарати и инструменти 

вклучувајќи безжични, телекомуникациски 

инструменти и апарати вклучувајќи 

приемници и предаватели, жични и 

безжични телефони, мобилни и целуларни 

телефони и нивните делови, сателити, 

копнени станици за прием и пренос, 

антени, антени во облик на чинија и сите 

типови на декодери  

кл. 16  печатени работи, весници и 

периодичници, книги и брошури, 

фотографии  

кл. 38  комуникациски услуги вклучувајќи 

безжични, преку копнени станици и 

вселенски телекомуникации преку 

сателити  

 

(111)  30199  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/385 (220)  07/04/2021 

(181)  07/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 
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(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)  

BLUEAIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и инсталации за 

прочистување на воздух, освежување на 

воздух и филтрирање на воздух; филтри 

за гореспоменатите апарати и опрема; 

филтри (делови од куќна инсталација); 

апарати за филтрирање на вода, третман 

на вода, стерилизирање на вода и 

прочистување на вода; филтри за вода за 

пиење; филтери за прочистување вода  

 

(111)  30307  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/386 (220)  07/04/2021 

(181)  07/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Љупчо Петровски ул. „Мито 

Хаџивасилев-Јасмин“ бр. 18/2-22А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  мали метални предмети, украсни 

статуетки од обичен метал, уметнички 

дела од обичен метал  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења, 

хронометриски инструменти, сувенири од 

бакар, медали, медалјони, плакети, 

ордени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, увоз-извоз и услуги при продажба 

на големо и мало со: мали метални 

предмети, украсни статуетки од обичен 

метал; производи од скапоцени метали 

или обложени со нив, накит, скапоцени 

камења, хронометриски инструменти, 

сувенири од бакар, медали, медалјони, 

плакети и ордени  

 

(111)  30249  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/388 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73 поштенски 

фах 363, 1000, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати, средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување  

кл. 5  средства за дезинфекција  
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(111)  30200  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/393 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ROTHMANS PINA COLADA 

(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)  30201  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/394 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

MOJITO 

(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)  30203  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/395 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  

SUNRISE 

(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; услуги на увоз-
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извоз и трговија на големо и мало со: 

месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за 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)  30202  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/396 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  брашно и производи од жита, леб, 

тестенини, производи од тесто  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со работи;услуги на 

увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: брашно и 

производи од жита, леб, тестенини, 

производи од тесто  

 

(111)  30204  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/397 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи; јогурт, 

кисела павлака, сирење, кашкавал; масла 

и масти за јадење, урда  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

млеко и млечни производи;јогурт, кисела 

павлака, сирење, кашкавал; масла и масти 

за јадење, урда  

 

(111)  30240  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/398 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, жолта, сина, светло 

сина, бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за индустриска употреба 

(што не се користат за канцелариски 

материјали или во домаќинствата)  

кл. 16  лепила за канцелариски материјали 

или за употреба во домаќинствата  

 

(111)  30241  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/399 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, сина, црвена, бела 

(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, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(111)  30242  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/400 (220)  09/04/2021 

(181)  09/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, бордо, светло сина, бела 

(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, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност;биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 
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книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(111)  30205  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/401 (220)  12/04/2021 

(181)  12/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

SKIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за белење и други 

субстанци за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни препарати, сапуни  

 

(111)  30263  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/402 (220)  12/04/2021 

(181)  12/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје 

ул. Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни подготовки; диететска храна 

и супстанци адаптирани за медицинска 

или ветеринарна употреба; диететски 

суплементи за луѓе и животни; диететски 

суплементи одредени како додаток на 

нормална диета или како да имаат 

здравствени придобивки; витамински 

препарати; диететски напивки за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

заменски оброци и диететска храна и 

напивки адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба  

кл. 31  сирова и непроцесирани 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи; сирови и непроцесирани 

житарици, зрна и семиња; свежи овошје и 

зеленчук; свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; непроцесирани алги; 

други природни производи кои не се 

предмет на прерабтока или подготовка за 

конзумирање  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги при трговија 

и продажба на големо и мало со 

витамински препарати, диететски 

производи и супстанци кои се користат во 

медицината, диететски суплементи 

одредени како додаток на нормална диета 

или како да имаат здравствени 

придобивки, диететски напивки за 

медицинска употреба, сирови и 

непроцесирани земјоделски, градинарски 

и шумски производи, сирови и 

непроцесирани житарици, зрна и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и 

други природни производи кои не се 

предмет на преработка или подготовка за 

конзумирање  
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(111)  30264  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/403 (220)  12/04/2021 

(181)  12/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје 

ул. Аминта трети бр. 29, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни подготовки; диететска храна 

и супстанци адаптирани за медицинска 

или ветеринарна употреба; диететски 

суплементи за луѓе и животни; диететски 

суплементи одредени како додаток на 

нормална диета или како да имаат 

здравствени придобивки; витамински 

препарати; диететски напивки за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

заменски оброци и диететска храна и 

напивки адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба  

кл. 31  сирова и непроцесирани 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи; сирови и непроцесирани 

житарици, зрна и семиња; свежи овошје и 

зеленчук; свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; непроцесирани алги; 

други природни производи кои не се 

предмет на прерабтока или подготовка за 

конзумирање  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

организација и администрација; 

канцелариски работи; услуги при трговија 

и продажба на големо и мало со 

витамински препарати, диететски 

производи и супстанци кои се користат во 

медицината, диететски суплементи 

одредени како додаток на нормална диета 

или како да имаат здравствени 

придобивки, диететски напивки за 

медицинска употреба, сирови и 

непроцесирани земјоделски, градинарски 

и шумски производи, сирови и 

непроцесирани житарици, зрна и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, и 

други природни производи кои не се 

предмет на преработка или подготовка за 

конзумирање  

 

(111)  30243  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/404 (220)  12/04/2021 

(181)  12/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  црвена, жолта, зелена, бела, 

кремава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  кечап [сос]  

 

(111)  30244  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/405 (220)  12/04/2021 

(181)  12/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  црвена, зелена, бела, кремава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пикантно лут кечап [сос]  

 

(111)  30206  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/406 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(111)  30207  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/407 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно кафена, светло кафена, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од бадем и 

чоколада  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(111)  30208  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/408 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  темно сина, светло сина, жолта, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од ванила и 

чоколада  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на сладолед  

 

(111)  30210  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/409 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2-18 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

OROFAR 

(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; фунгициди, хербициди  

 

(111)  30211  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/410 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Hemogrip 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30212  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/411 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Hemofiber 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30213  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/412 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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HemoNap 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30214  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/413 (220)  13/04/2021 

(181)  13/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

Menorelax HF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30245  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/414 (220)  14/04/2021 

(181)  14/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за психолошко 

советување за деца и адолесценци 

ПСИХА ДООЕЛ Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 82/1, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  услуги на психолошко советување 

за деца и адолесценти  

 

(111)  30215  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/415 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ЈАДИ ЗДРАВО, ДОМА И НА 

РАБОТА! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(111)  30216  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/416 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(111)  30217  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/417 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, портокалова, 

нијанси на сива, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  

 

(111)  30218  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/418 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. 1519 бр. 9, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, портокалова, 

нијанси на сива, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо на 

храна и пијалоци, услуги за нарачка и 

продажба на храна и пијалоци преку 

интернет  

кл. 41  планирање и организирање на 

прослави; планирање и организирање на 

родендени; планирање и организирање 

прослави за свадби  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; индустриски и комерцијални 

кетеринг услуги; ресторани  



 

 

152 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

 

(111)  30219  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/420 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba 

Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

KLINDAVER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30220  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/421 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Demax 

(591)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

употреба на третман на умерена до тешка 

Алцхајмерова болест  

 

(111)  30221  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/422 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Attex 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за третман на синдром на дефицит на 

внимание/хиперактивност (ADHD) кај деца 

од 6 години и поголеми, како дел од 

сеопфатна програма за третман на 

адолеценти и возрасни, индициран само 

за ADHD третман  

 

(111)  30222  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/423 (220)  15/04/2021 

(181)  15/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Brequal 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

подобрување и контрола на симптоми на 

астма, намалува симптоми и често 

повторување на умерени до тешки напади 

на случаи со хронични обструктивни 

белодробни болести (COPD)  
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(111)  30223  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/424 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Freienbach Branch 

Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, CH 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

REVYONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, особено растителни 

препарати за зајакнување, хемиски или 

биолошки препарати за управување со 

стресот кај растенијата, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семиња, 

гени на семе за земјоделско производство  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници, инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  30224  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/425 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MYCOLAK 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 5  лекови  

 

(111)  30225  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/426 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул. 

Бледски договор бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сива, зелена, сите нијанси на 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 35  трговија со козметички производи  

 

(111)  30250  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/427 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО ул. 

Бледски договор бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сива, зелена, сите нијанси на 

зелена и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  маст за козметичка употреба  

кл. 4  маст за заштита на кожата  

 

(111)  30251  (151)  16/12/2021 
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(210)  TM  2021/429 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

ULTREX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; дезодоранти и антиперспиранти; 

производи за нега коса; бои за коса, 

фарби за коса, лосиони за коса, препарати 

за виткање коса, шампони, балзами, 

спрејови за коса, пудри за коса, производи 

за уредување коса, лакови за коса, мус за 

коса, глазура за коса, гелови за коса, 

навлажнувачи за коса, течности за коса, 

третмани за заштита на коса, третмани за 

сушење на коса, масла за коса, тоници за 

коса, креми за коса, препарати за капење 

и/или туширање; не-медицински тоалетни 

препарати, препарати за нега на лице, 

козметика  

 

(111)  30265  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/430 (220)  16/04/2021 

(181)  16/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

МАКОТЕХНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

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

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; препарати за 

чистење, гелови, сапуни, сапуни за раце, 

сапуни за лице, дезодорантни сапуни  

кл. 5  санитарни препарати за медицински 

цели, средства за дезинфекција, 

антибактериски гел, антибактериски сапун, 

антибактериски средства за миење раце, 

сапуни за дезинфекција, медицински 

тоалетни производи, дезинфекциони 

средства за хемиски тоалети, 

антисептици, импрегнирани антисептични 

марамчиња, антисептични препарати за 

нега на тело, антибактериски гелови, 

марамчиња импрегнирани со 

антибактериски препарати, 

антибактериски лосиони за раце  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со тоалетни производи; 

препарати за чистење, сапуни, сапуни за 

раце, сапуни за лице, дезодорантни 

сапуни, санитарни препарати за 

медицински цели, средства за 

дезинфекција, антибактериски гел, 

антибактериски сапун, антибактериски 

средства за миење раце, сапуни за 

дезинфекција, медицински тоалетни 
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производи, дезинфекциони средства за 

хемиски тоалети, антисептици, 

импрегнирани антисептични марамчиња, 

антисептични препарати за нега на тело, 

антибактериски гелови, марамчиња 

импрегнирани со антибактериски 

препарати, антибактериски лосиони за 

раце  

 

(111)  30226  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/439 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од чоколада, 

сладолед од карамела  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од 

чоколада, на сладолед од карамела  

 

(111)  30227  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/440 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

BALLCON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(111)  30228  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/441 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, портокалова, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од шумско 

овошје, сладолед од кајсија  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од 

шумско овошје, на сладолед од кајсија  
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(111)  30229  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/442 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена, зелена, црвена, црна, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од јагода, 

сладолед од ванила  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од јагода, 

на сладолед од ванила  

 

(111)  30230  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/443 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(111)  30231  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/444 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед  

 

(111)  30232  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/445 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед (сендвич)  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед (сендвич)  

 

(111)  30233  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/446 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед   

 

(111)  30234  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/447 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед   

 

(111)  30235  (151)  14/12/2021 

(210)  TM  2021/448 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО 

Скопје ул. Даме Груев бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед од цреша, 

сладолед од вишна  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало: на сладолед, на сладолед од цреша, 

на сладолед од вишна  

 

(111)  30286  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/450 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 
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(732)  Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenLight 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(111)  30266  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/451 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги Гоце 

Шитракоски ГИР-ГИР с.Лескоец, Охрид 

ДООЕЛ Лескоец , Охрид, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со мебел  

 

(111)  30256  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/452 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  

ALFIE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  храна за животни; храна за 

домашни миленичиња; храна за добиток; 

бисквити за кучиња  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

услуги на увоз - извоз и трговија на големо 

и мало со: храна за животни; храна за 

домашни миленичиња; храна за добиток; 

бисквити за кучиња  

 

(111)  30267  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/453 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AIRTIYO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и лекување на болести и 

нарушување на респираторен систем  

 

(111)  30287  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/458 (220)  21/04/2021 

(181)  21/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр. 

14, 2300, Кочани, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овошни желиња, млечни пудинзи, 

процесирано чиа семе  

кл. 30  пудинзи, пудинг со чиа семе и разни 

видови овошје, инстант десертни пудинзи, 

десертни пудизни, пудинзи кои се користат 

како десерти  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со овошни желиња, млечни 

пудинзи, процесирано чиа семе, пудинзи, 

пудингсочиа семе и разни видови овошје, 

инстант десертни пудинзи, десертни 

пудизни, пудинзи кои се користат како 

десерти  

 

(111)  30288  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/459 (220)  21/04/2021 

(181)  21/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Ексклузив ДОО ул. „Оризова“ бр. 

14, 2300, Кочани, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пудинзи, пудинг со чиа семе и разни 

видови овошје  

 

(111)  30268  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/461 (220)  22/04/2021 

(181)  22/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гел за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(111)  30269  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/462 (220)  22/04/2021 

(181)  22/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гел за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(111)  30270  (151)  10/12/2021 

(210)  TM  2021/463 (220)  22/04/2021 

(181)  22/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанци за употреба при перење 

алишта; препарати за чистење, полирање 

триење и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за лична нега и 

антиперспиранти; препарати за нега на 

раце и тело, вклучително и препарати за 

бањање, лосиони за тело, гел за 

туширање и купка, пена за бањање, спреј 

за тело  

 

(111)  30236  (151)  15/12/2021 
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(210)  TM  2021/464 (220)  20/04/2021 

(181)  20/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Wells Enterprises, Inc. One Blue 

Bunny Drive, Le Mars, Iowa 51031, 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)  

HALO TOP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  замрзнати слаткарски производи, 

сладолед, мешавини на сладолед, крем 

пудинг, замрзнати крем пудинзи, замрзнат 

јогурт, замрзнати слаткарски производи од 

јогурт, мешавина од замрзнат јогурт, бази 

за подготовка на милк шејк, шејкови од 

сладолед  

 

(111)  30237  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/466 (220)  23/04/2021 

(181)  23/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Рибелсус 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на дијабетес  

 

(111)  30289  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/467 (220)  23/04/2021 

(181)  23/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

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

Скопје 

(540)  

TCL Micro LED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  флуоресцентни екрани; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; транзистори [електронски]; 

диоди што емитуваат светлина [ЛЕД]; 

телевизиски апарати; аудио и видео 

приемници; преносливи медиа плеери; 

носливи видео дисплеј монитори; 

полупроводници; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

мобилни телефони; мобилни телефони; 

мобилни телефони; таблет-компјутери; 

терминали со интерактивни допирни 

екрани; електронски интерактивни бели 

табли; монитори [компјутерски хардвер]; 

паметни часовници; дигитални знаци; 

чипови [интегрални кола]; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат  

 

(111)  30271  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/471 (220)  26/04/2021 

(181)  26/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JEMPZIM 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  30290  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/472 (220)  26/04/2021 

(181)  26/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Fuarte 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30252  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/473 (220)  27/04/2021 

(181)  27/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  30253  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/474 (220)  27/04/2021 

(181)  27/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи   

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  30238  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/477 (220)  27/04/2021 

(181)  27/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  British American Tobacco Exports 

Limited Globe House, 1 Water Street 

London WC2R 3LA, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта и бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

артикли за пушачи, запалки, ќибрити  

 

(111)  30239  (151)  15/12/2021 

(210)  TM  2021/481 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Лисец бр.1, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушени и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

 

(111)  30272  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/485 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  средства за женска хигиена, гаќички 

за менструација, влошки за менструација, 

хигиенски гаќички, хигиенски влошки за 

долна облека, хигиенска долна облека, 

хигиенски влошки, хигиенски долни 

влошки, тампони, хигиенски тампони, 

долна облека за менструација за 

еднократна употреба, пелени за 

инконтинеција, гаќи, впивачки за 

инконтинеција  

 

(111)  30273  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/486 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 

1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ОYAKATA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли, пржени нудли  

 

(111)  30254  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/487 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 
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(450)  31/12/2021 

(732)  Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 

1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли; пржени нудли  

 

(111)  30255  (151)  16/12/2021 

(210)  TM  2021/488 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 

1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи; подготовки за правење супи; 

подготовки за правење супи со нудли; 

инстант супи со нудли  

кл. 30  инстант нудли; пржени нудли  

 

(111)  30291  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/489 (220)  29/04/2021 

(181)  29/04/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS 

LIMITED 21/F, China Building, No 29 

Queen's Road Central, HK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и канцелариски 

материјали; хартија за печатење, за 

пишување и за цртање, хартија за машина 

за куцање, бели табaци хартија, хартија за 

разгледници, хартија за марамчиња, тенка 

хартија за копирање, хартија за факс 

машини, хартија за писма, бележници, 

неподврзани листови хартија, тетратки, 

блокови за скицирање, пликоа, книги за 

сметководство, шпартана хартија, џебни 
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книги, хартија за белешки, хартија и 

материјали за виткање и пакување; 

хартиени марамчиња  

 

(111)  30313  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/585 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, 

Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, 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  вентили (делови од мотори); вентили 

(делови од мотори), имено, EGR вентили, 

сопирачки вентил, ISC вентили, 

пропорционални релејни вентили, вентили 

за АВЅ модулатор, контролни вентили за 

кочење кај приколки; делови од мотори, 

имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за 

цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи 

за глава на мотор, затворачи, дизни 

(инјектори), воздушни (за чистење) филтри 

(делови од мотори/машини), релеи за 

климатизери, турбокомпресори, пумпи за 

серво волан, пумпа за масло, пумпа за 

вода, филтри за SCR уреа, филтри за 

вода со уреа, DPF (филтри за честички на 

дизел), клипови, чаура за цилиндер, 

брегасти осовини, пумпи за гориво, 

карбуратори, системи за вбризгување на 

дизел гориво (механички), системи за 

вбризгување на дизел гориво 

(електронски), млазници за вбризгување 

на дизел гориво, филтри за гориво, 

прочистувачи на воздух, филтри за пумпи 

за масло, ладилници за масло; 

вентилатори и спојки за вентилатори, 

конвертори на издувни гасови, 

пригушувачи; мотори за автомобилски 

бришачи; мотори, освен за копнени 

возила; делови од мотори, имено, 

регулатор на пристап на воздух или гас, 

запчести ремени, клинести ремени за 

вентилатори за машини, затегнувачи на 

ремени, спојки, прекинувачи за притисок 

што се делови од машини; сите 

гореспоменати стоки се за автомобили  

кл. 9  електронски контролирани 

електромагнетни вентили на електро-

суспензија (ECAS); соленоиди со 

променливо вентилско време (VVT); 

прекинувачи за притисок; електромагнетни 

вентили [електромагнетни прекинувачи]  

кл. 11  термостатски вентили [делови од 

грејни инсталации]; термостатски вентили 

за автомобили; филтри за клима уреди; 

филтри за клима уреди за автомобили  

 

(111)  30314  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/586 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-18, 

Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, 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)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  вентили (делови од мотори); вентили 

(делови од мотори), имено, EGR вентили, 

сопирачки вентил, ISC вентили, 

пропорционални релејни вентили, вентили 

за АВЅ модулатор, контролни вентили за 

кочење кај приколки; делови од мотори, 

имено, дихтунзи за мотор, дихтунзи за 

цилиндри, DPF сетови дихтунзи, дихтунзи 

за глава на мотор, затворачи, дизни 

(инјектори), воздушни (за чистење) филтри 

(делови од мотори/машини), релеи за 

климатизери, турбокомпресори, пумпи за 

серво волан, пумпа за масло, пумпа за 

вода, филтри за SCR уреа, филтри за 

вода со уреа, DPF (филтри за честички на 

дизел), клипови, чаура за цилиндер, 

брегасти осовини, пумпи за гориво, 

карбуратори, системи за вбризгување на 

дизел гориво (механички), системи за 

вбризгување на дизел гориво 

(електронски), млазници за вбризгување 

на дизел гориво, филтри за гориво, 

прочистувачи на воздух, филтри за пумпи 

за масло, ладилници за масло; 

вентилатори и спојки за вентилатори, 

конвертори на издувни гасови, 

пригушувачи; мотори за автомобилски 

бришачи; мотори, освен за копнени 

возила; делови од мотори, имено, 

регулатор на пристап на воздух или гас, 

запчести ремени, клинести ремени за 

вентилатори за машини, затегнувачи на 

ремени, спојки, прекинувачи за притисок 

што се делови од машини; сите 

гореспоменати стоки се за автомобили  

кл. 9  електронски контролирани 

електромагнетни вентили на електро-

суспензија (ECAS); соленоиди со 

променливо вентилско време (VVT); 

прекинувачи за притисок; електромагнетни 

вентили [електромагнетни прекинувачи]  

кл. 11  термостатски вентили [делови од 

грејни инсталации]; термостатски вентили 

за автомобили; филтри за клима уреди; 

филтри за клима уреди за автомобили  

 

(111)  30292  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/587 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ 

Скопје ул. Никола Парапунов бр. 3/А/Ц - 

14/3, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно црвена, светло и 

темно зелена, светло и темно сина, бела, 

црна  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; претплата за телекомуникациски 

услуги (за други); односи со јавност, 

изготвување на рекламни рубрики; 

статистички податоци; маркетинг студии; 

истражувања за дејностите; консултантски 

услуги во областа на човечки ресурси; 

регрутирање на спонзори; организирање 

на саеми за комерцијални или рекламни 
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цели; on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа; рекламен материјал 

за изнајмување; изнајмување на рекламен 

простор; испитување на јавното мислење; 

рекламирање по пат на радио; рекламни 

огласи; рекламни агенции; подготовка и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

телевизиското рекламирање; трговско 

управување на лиценцирање на стоки и 

услуги, за трети лица; пребарување на 

податоци во компјутерски датотеки за 

трети лица  

кл. 45  безбедносни услуги за заштита на 

имот и лица; лични и социјални улсуги што 

ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците; детективски агенции; лични 

телохранители; надгледување куќи, 

надгледување на аларми против крадци и 

безбедносни аларми; стражи; физичко 

обезбедување, патролно обезбедување, 

обезбедување на имоти и лица, 

мониторинг  

 

(111)  30293  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/588 (220)  01/06/2021 

(181)  01/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(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)  

NUTRILAND 

(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)  30294  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/596 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Hatherwood 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  адитиви за храна за животни, имено 

немедицински суплементи во исхрана за 

животни; диететски супстанции, кои не се 

прилагодени за медицинска употреба  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, 
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вклучувајќи ги гореспоменатите стоки 

замрзнати; производи од месо и 

сувомеснато; екстракти од месо; школки; 

во тегли, сушено и готвено овошје и 

зеленчук вклучувајќи и да се закиселени 

во сладок и/или кисел сос; желе, џем, 

мармалад, компоти и слатки намази 

базирани на овошје, зеленчук, јаткастки 

плодови или млечни производи; јајца, 

млеко и млечни производи, путер, сирење, 

свежно млеко, долготрајно млеко, павлака, 

јогурт, урда, млеко во прав за употреба во 

храна, десерти од јогурт, урда и павлака; 

месо, колбаси, риба, овошје и зеленчук во 

тегли; процесирани јаткасти плодови; 

масла и масти што се јадат; готови оброци 

кои се состојат претежно од месо, риба, 

живина, дивеч, школки, јајца, зеленчук, 

овошје и/или млечни производи; 

замрзната храна која се состои претежно 

од месо, риба, живина, дивеч, школки, 

јајца, зеленчук, овошје и/или млечни 

производи; диететска храна, која не е 

адаптирана за медицинска употреба, 

вклучена во оваа класа  

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

тапиока, саго, замени за кафе; брашно и 

препарати направени од житарки, житарки, 

мусли и производи од интегрални житарки; 

прехрамбени тестенини; напитоци од 

кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од 

кафе и какао за правење на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци; ароми за храна; 

леб и печива; слаткарски производи, 

слатки и бонбони (кристализиран шеќер за 

исхрана), мраз; пудинзи; мед, меласа; 

квасец, прашок за печиво, нишесте за 

храна; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, 

сосеви (мирудии), преливи од салати; 

зачини, екстракти од зачини, сушени 

билки; готови оброци кои се состојат 

претежно од препарати направени од 

житарки, прехрамбени тестенини, нудли, 

ориз, леб, слатки и/или слаткарски 

производи; замрзната храна која се состои 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

слатки и/или слаткарски производи; 

диететска храна, која не е адаптирана за 

медицинска употреба, која се состои 

претежно од препарати од житарки, 

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб, 

слатки и/или слаткарски производи; 

диететска храна, која не е адаптирана за 

медицинска употреба, вклучена во оваа 

класа  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук; јаткасти 

плодови [овошје]; семки, природни 

растенија и цвеќиња; сушени билки; храна 

за животни; производи од сламена 

подлога за животни  

кл. 32  пиво; безалкохолно пиво; дитетско 

пиво; минерална и газирана вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и џусеви од овошје; сирупи и други 

препарати за правење пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино, жестоки пијалоци (пијалоци) и 

ликери, и мешани алкохолни млечни 

пијалоци, коктели и апертиви на база на 

жестоки 

пијалоци и вино; пијалоци кои содржат 

вино; препарати за правење на алкохолни 

пијалоци  

 

(111)  30295  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/597 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

Nelson 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи од тутун; 

цигарилоси; артикли за пушачи; тегли за 

тутун, држачи за пури и цигари, кутии за 

пури и цигари, пепелници, постоље за 

држење на лулиња, чистачи на лулиња за 

лулиња со тутун, секачи за пури, лулиња, 

запалки, џебна опрема за виткање цигари, 

хартија за цигари, туби за цигари со и без 

филтри, филтри за цигари; ќибрит  

 

(111)  30296  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/598 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Bodega 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун и производи добиени од 

тутун; цигарилоси; артикли за пушачи; 

тегли за тутун, држачи за пури и цигари, 

кутии за пури и цигари, пепелници, 

постоље за држење на лулиња, чистачи на 

лулиња за лулиња со тутун, секачи за 

пури, лулиња, запалки, џебна опрема за 

виткање цигари, хартија за цигари, туби за 

цигари со и без филтри, филтри за цигари; 

ќибрит  

 

(111)  30297  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/599 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Favorina 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб и производи од леб; слатки и 

слаткарски производи; слатки; чоколадо и 

производи од чоколадо; пралини; 

кристализиран шеќер за исхрана; бонбони 

[кристализиран шеќер за исхрана]; 

чоколадни барови; декорации од чоколадо 

и бонбони [за јадење] за божиќни елки  

 

(111)  30298  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/600 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VIAJERO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино; пијалоци што содржат вино 

[шприцери]; пенливи вина; жестоки 

пијалоци [пијалоци]  

 

(111)  30299  (151)  24/12/2021 
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(210)  TM  2021/601 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Salumeo 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; екстракти од месо; 

конзервирано месо; желе од месо; месо; 

месо за колбаси; колбаси во тегли; 

колбаси; димени колбаси; шунка; 

подготвено месо, кое главно се состои од 

производи од месо и/или сувомеснато 

и/или зеленчук  

 

(111)  30300  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/602 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VREDEBOSCH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

вино  

 

(111)  30301  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/603 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  темно зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит; украси [накит, накит (Am.)]; 

прстени (накит); ланчиња; алки; обетки; 

привезоци за накит; прстени за клучеви 

[ситни украси или привезоци]; кутии за 

накит; хроноскопи  

кл. 18  производи од кожа, имено торби, 

куфери, рачни торби, ранци, актовки, кутии 

за документи, тоалетни несесери, празни, 

држачи за кредитни картички, држачи за 

бизнис картички, вреќички, џебни 

паричници, кутии за кредитни картички, 

паричници, сетови за патување, кутии за 

клучеви, празни ознаки за куфер, каиши 

(ремени), сите гореспоменати производи 

од кожа; производи од имитации на кожа, 

имено торби, куфери, рачни торби, ранци, 

актовки, кутии за документи, тоалетни 

несесери, празни, држачи за кредитни 

картички, држачи за бизнис картички, 

вреќички, џебни паричници, кутии за 

кредитни картички, паричници, сетови за 

патување, кутии за клучеви, празни ознаки 

за куфер, каиши (ремени), сите 

гореспоменати производи од имитации на 

кожа; рачни торби, ташни; чанти, 

портмонеа  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 
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наметки, одела, костуми, блејзери, блузи, 

туники, маици, горни маици, фармерки, 

панталони, свечени фустани, суќњи, 

пуловери, дуксери, кардигани, елеци, 

комбинации [облека], јакни и палта; долна 

облека и долен веш за дневна и ноќна 

употреба, појаси, трикоа, корсети 

(bustiers), градници, корсети, боди, женски 

маички, горни маици, корслети [градник со 

мидер], чипкана долна облека, гаќи, 

комбинезони, ѕвонарки (jazz pants), 

хипстер панталони, танги, кратки боксерки, 

боксерки, жартели, трегери за високи 

чорапи, подвезици, долни маици, облека 

за во кревет и ноќна облека, хулахопки, 

високи чорапи, чорапи, маици со 

прерамки, женски пижами, пижами 

комбинезони, наметки, подсукњи, артикли 

облека за пливање, костуми за капење, 

бикини; влошки за чевли; марами за на 

глава, марами  

кл. 26  декоративни артикли за коса  

 

(111)  30302  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/615 (220)  04/06/2021 

(181)  04/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Epixx 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30303  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/616 (220)  04/06/2021 

(181)  04/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Apranax 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30304  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/617 (220)  04/06/2021 

(181)  04/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Onceair 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30305  (151)  24/12/2021 

(210)  TM  2021/619 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  31/12/2021 

(732)  Nasus Pharma Ltd. 35 Ahad Ha'am 

St., Tel Aviv - Yafo, IL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

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

TAFFIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и третман на вирусни 

заболувања и инфекции  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 

 

(510) (111) 

1 30223 

1 30240 

1 30241 

1 30242 

1 30286 

2 30185 

3 30179 

3 30225 

3 30249 

3 30250 

3 30251 

3 30265 

3 30268 

3 30269 

3 30270 

4 30250 

5 30182 

5 30183 

5 30186 

5 30191 

5 30192 

5 30193 

5 30194 

5 30195 

5 30196 

5 30205 

5 30210 

5 30211 

5 30212 

5 30213 

5 30214 

5 30219 

5 30220 

5 30221 

5 30222 

5 30223 

5 30224 

5 30237 

5 30249 

5 30263 

5 30264 

5 30265 

5 30267 

5 30271 

5 30272 

5 30278 

5 30284 

5 30286 

5 30290 

5 30294 

5 30302 

5 30303 

5 30304 

5 30305 

6 30307 

7 30313 

7 30314 

9 30184 

9 30281 

9 30282 

9 30285 

9 30286 

9 30289 

9 30313 

9 30314 

10 30286 

11 30199 

11 30313 

11 30314 

12 30197 

12 30198 

14 30301 

14 30307 

15 30177 

15 30178 

16 30240 

16 30241 

16 30242 

16 30274 

16 30275 

16 30285 

16 30291 

18 30301 

20 30266 

21 30306 

24 30190 

25 30279 

25 30301 

26 30301 

29 30176 

29 30202 

29 30203 

29 30204 

29 30239 

29 30254 

29 30255 

29 30273 

29 30283 

29 30287 

29 30293 

29 30294 

29 30299 

29 30308 

29 30309 

29 30310 

29 30311 

29 30312 

30 30203 

30 30206 

30 30207 

30 30208 

30 30226 

30 30227 

30 30228 

30 30229 

30 30230 

30 30231 

30 30232 

30 30233 

30 30234 

30 30235 

30 30236 

30 30243 

30 30244 

30 30254 

30 30255 

30 30273 

30 30283 

30 30287 

30 30288 

30 30293 

30 30294 

30 30297 

30 30308 

30 30309 

30 30310 
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30 30311 

30 30312 

31 30256 

31 30263 

31 30264 

31 30283 

31 30294 

32 30280 

32 30294 

32 30308 

32 30309 

33 30294 

33 30298 

33 30300 

34 30187 

34 30188 

34 30189 

34 30200 

34 30201 

34 30238 

34 30295 

34 30296 

35 30175 

35 30176 

35 30182 

35 30183 

35 30202 

35 30203 

35 30204 

35 30206 

35 30207 

35 30208 

35 30215 

35 30216 

35 30217 

35 30218 

35 30225 

35 30226 

35 30227 

35 30228 

35 30229 

35 30230 

35 30231 

35 30232 

35 30233 

35 30234 

35 30235 

35 30246 

35 30247 

35 30248 

35 30252 

35 30253 

35 30256 

35 30262 

35 30263 

35 30264 

35 30265 

35 30266 

35 30274 

35 30275 

35 30276 

35 30277 

35 30281 

35 30282 

35 30286 

35 30287 

35 30292 

35 30293 

35 30307 

35 30308 

35 30309 

36 30175 

36 30247 

36 30248 

37 30184 

38 30247 

38 30248 

38 30279 

38 30281 

38 30282 

38 30285 

41 30175 

41 30180 

41 30181 

41 30215 

41 30216 

41 30217 

41 30218 

41 30247 

41 30248 

41 30257 

41 30258 

41 30262 

41 30274 

41 30277 

41 30279 

42 30182 

42 30184 

42 30191 

42 30209 

42 30246 

42 30247 

42 30248 

42 30281 

42 30282 

42 30286 

43 30180 

43 30181 

43 30215 

43 30216 

43 30217 

43 30218 

43 30252 

43 30253 

43 30259 

43 30260 

43 30261 

43 30277 

43 30280 

44 30182 

44 30191 

44 30245 

44 30286 

45 30175 

45 30247 

45 30248 

45 30257 

45 30258 

45 30275 

45 30292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

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) 

ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED 30291 MK/T/2021/0489 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30220 MK/T/2021/0421 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30221 MK/T/2021/0422 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30222 MK/T/2021/0423 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30290 MK/T/2021/0472 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30302 MK/T/2021/0615 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30303 MK/T/2021/0616 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30304 MK/T/2021/0617 

Ajinomoto Co., Inc. 30273 MK/T/2021/0486 

Ajinomoto Co., Inc. 30254 MK/T/2021/0487 

Ajinomoto Co., Inc. 30255 MK/T/2021/0488 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30191 MK/T/2021/0373 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30192 MK/T/2021/0374 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30193 MK/T/2021/0375 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30194 MK/T/2021/0376 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30195 MK/T/2021/0377 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 30196 MK/T/2021/0378 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 30223 MK/T/2021/0424 

Blueair AB 30199 MK/T/2021/0385 

British American Tobacco Exports Limited 30238 MK/T/2021/0477 

DuPont Safety & Construction Inc. 30190 MK/T/2021/0372 

Haver Farma İlaç A.Ş. 30284 MK/T/2021/0382 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30186 MK/T/2021/0367 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30211 MK/T/2021/0410 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30212 MK/T/2021/0411 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30213 MK/T/2021/0412 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30214 MK/T/2021/0413 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 30224 MK/T/2021/0425 

Lidl Stiftung & Co. KG 30294 MK/T/2021/0596 

Lidl Stiftung & Co. KG 30295 MK/T/2021/0597 

Lidl Stiftung & Co. KG 30296 MK/T/2021/0598 

Lidl Stiftung & Co. KG 30297 MK/T/2021/0599 

Lidl Stiftung & Co. KG 30298 MK/T/2021/0600 

Lidl Stiftung & Co. KG 30299 MK/T/2021/0601 
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Lidl Stiftung & Co. KG 30300 MK/T/2021/0602 

Lidl Stiftung & Co. KG 30301 MK/T/2021/0603 

Merck Sharp & Dohme Corp. 30271 MK/T/2021/0471 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. 30313 MK/T/2021/0585 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. 30314 MK/T/2021/0586 

Nasus Pharma Ltd. 30305 MK/T/2021/0619 

Novartis AG 30267 MK/T/2021/0453 

Novo Nordisk A/S 30237 MK/T/2021/0466 

Osel ilaç San. Ve Tic. A.Ş. 30219 MK/T/2021/0420 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

 

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware 30185 MK/T/2021/0366 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 30279 MK/T/2020/1174 

Rothmans of Pall Mall Limited 30200 MK/T/2021/0393 

Rothmans of Pall Mall Limited 30201 MK/T/2021/0394 

SIDELA SA 30240 MK/T/2021/0398 

SIDELA SA 30241 MK/T/2021/0399 

SIDELA SA 30242 MK/T/2021/0400 

STADA Arzneimittel AG 30210 MK/T/2021/0409 

Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co. Ltd 30306 MK/T/2021/0383 

TCL Technology Group Corporation 30289 MK/T/2021/0467 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 30197 MK/T/2021/0379 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 30198 MK/T/2021/0380 

The Procter & Gamble Company 30268 MK/T/2021/0461 

The Procter & Gamble Company 30269 MK/T/2021/0462 

The Procter & Gamble Company 30270 MK/T/2021/0463 

Thuraya Telecommunications Company 30285 MK/T/2021/0384 

Ty Inc. 30276 MK/T/2019/0298 

Unilever IP Holdings B.V. 30205 MK/T/2021/0401 

Unilever IP Holdings B.V. 30251 MK/T/2021/0429 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 30278 MK/T/2020/1157 

Wells Enterprises, Inc. 30236 MK/T/2021/0464 

Wind River Sales & Distribution Company, LLC 30188 MK/T/2021/0370 

Wind River Tobacco Company, LLC 30187 MK/T/2021/0369 

Wind River Tobacco Company, LLC 30189 MK/T/2021/0371 

Љупчо Петровски 30307 MK/T/2021/0386 

АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Стопанска Интересна Заедница 30275 MK/T/2020/1123 

Атанасов Дино 30286 MK/T/2021/0450 

ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје 30292 MK/T/2021/0587 
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Друштво за визуелна комуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА 

ДООЕЛ Скопје 30274 MK/T/2020/1135 

Друштво за дигитални маркетинг услуги СОПРО ДОО Скопје 30246 MK/T/2021/0095 

Друштво за информатички инжењеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ Гевгелија 30209 MK/T/2018/0735 

Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 30247 MK/T/2021/0360 

Друштво за независно истражување и иновативни решенија ИРИС 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 30248 MK/T/2021/0362 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30308 MK/T/2021/0354 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30309 MK/T/2021/0355 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30310 MK/T/2021/0356 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30311 MK/T/2021/0357 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30312 MK/T/2021/0358 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30206 MK/T/2021/0406 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30207 MK/T/2021/0407 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30208 MK/T/2021/0408 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30226 MK/T/2021/0439 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30227 MK/T/2021/0440 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30228 MK/T/2021/0441 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30229 MK/T/2021/0442 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30230 MK/T/2021/0443 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30231 MK/T/2021/0444 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30232 MK/T/2021/0445 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30233 MK/T/2021/0446 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30234 MK/T/2021/0447 

Друштво за производство трговија и услуги МАГИЦ ИЦЕ ДОО Скопје 30235 MK/T/2021/0448 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 30176 MK/T/2021/0053 

Друштво за производство, трговија и услуги РИС ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 30249 MK/T/2021/0388 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел 30179 MK/T/2021/0080 

Друштво за психолошко советување за деца и адолесценци ПСИХА ДООЕЛ 

Скопје 30245 MK/T/2021/0414 

Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје 30277 MK/T/2020/1104 

Друштво за трговија и услуги БАЛКАН МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје 30184 MK/T/2021/0365 

Друштво за трговија и услуги ДИМИТРИЕВИ ДОО увоз-извоз Кочани 30262 MK/T/2021/0133 

Друштво за трговија и услуги МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје 30183 MK/T/2021/0141 

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

импорт Скопје 30252 MK/T/2021/0473 

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

импорт Скопје 30253 MK/T/2021/0474 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Илинден 30256 MK/T/2021/0452 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 30283 MK/T/2020/0909 
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Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје 30180 MK/T/2021/0099 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ - ГРУП ДООЕЛ Скопје 30181 MK/T/2021/0100 

Ексклузив ДОО 30287 MK/T/2021/0458 

Ексклузив ДОО 30288 MK/T/2021/0459 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи 30257 MK/T/2021/0057 

Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи 30258 MK/T/2021/0058 

МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 30239 MK/T/2021/0481 

НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје 30263 MK/T/2021/0402 

НАТУРА ХЕАЛТХ ДООЕЛ Скопје 30264 MK/T/2021/0403 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 30215 MK/T/2021/0415 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 30216 MK/T/2021/0416 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 30217 MK/T/2021/0417 

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 30218 MK/T/2021/0418 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. 30243 MK/T/2021/0404 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д. 30244 MK/T/2021/0405 

ПхармаС Лекови дооел Скопје 30182 MK/T/2020/0322 

СИЗ - ЛКА Куманово 30203 MK/T/2021/0395 

СИЗ - ЛКА Куманово 30202 MK/T/2021/0396 

СИЗ - ЛКА Куманово 30204 MK/T/2021/0397 

СИЗ - ЛКА Куманово 30293 MK/T/2021/0588 

Стопанска комора на Македонија 30175 MK/T/2021/0015 

Тhe Procter & Gamble Company 30272 MK/T/2021/0485 

Тошевски Синиша 30280 MK/T/2021/0123 

Трајаноски Владимир 30177 MK/T/2021/0063 

Трајаноски Владимир 30178 MK/T/2021/0064 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје 30281 MK/T/2021/0361 

Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ 

ДИГИТАЛ СК ДООЕЛ Скопје 30282 MK/T/2021/0363 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги Гоце Шитракоски ГИР-

ГИР с.Лескоец, Охрид ДООЕЛ 30266 MK/T/2021/0451 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКОТЕХНА ДООЕЛ 

увоз-извоз Битола 30265 MK/T/2021/0430 

ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО  30225 MK/T/2021/0426 

ФИЛА КОЗМЕТИК ДОО  30250 MK/T/2021/0427 

Филипоски Стојан 30259 MK/T/2021/0106 

Филипоски Стојан 30260 MK/T/2021/0107 

Филипоски Стојан 30261 MK/T/2021/0108 

 

 

 

 

 



 

 

179 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

ПРЕНОС / BARTJE 

(111) 1848 

(732) Onkyo Technology Kabushiki Kaisha 1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-

0063, JP 

 

(111) 10222 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 19550 

(732) Haifa Negev Technologies Ltd. Matam 30, Haifa, IL 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 1848 

(732) ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORPORATION 1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, 

Osaka, 577-0063, JP 

 

(111) 4702 

(732) Coloplast A/S Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK 

 

(111) 10777 

(732) Dow Silicones Corporation 2200  W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US 

 

(111) 10778 

(732) Dow Silicones Corporation 2200  W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US 

 

(111) 10902 

(732) FRAM Group IP LLC, a Delaware limited liability company 127 Public Square, Suite 

5300, Cleveland, Ohio 44114, US 

 

(111) 12216 

(732) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 12215 

(732) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 19580 
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(732) Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало 

СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр. 6, 6310, Ресен, 

MK 

 

(111) 19699 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 19684 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 22237 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 19900 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 19782 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 19783 

(732) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, Илинден, MK 

 

(111) 20822 

(732) БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ Друштво за производство, инженеринг и трговија 

Скопје ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорчев Петров, Скопје, MK 

 

(111) 20017 

(732) Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг 

ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.Новоселски пат бр. 11, Ѓ.Петров, Скопје, MK 

 

(111) 20018 

(732) БИРО ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 21/1/8, Скопје, MK 

 

 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 

 

(111) 18777 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/05/2020 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 3483   (186) 24/07/2031 

(111) 4021   (186) 01/03/2032 

(111) 5070   (186) 05/03/2032 

(111) 5136   (186) 05/03/2032 

(111) 5137   (186) 05/03/2032 

(111) 5138   (186) 05/03/2032 

(111) 5140   (186) 05/03/2032 

(111) 5142   (186) 05/03/2032 

(111) 5144   (186) 05/03/2032 

(111) 5147   (186) 05/03/2032 

(111) 5116   (186) 05/03/2032 

(111) 5115   (186) 05/03/2032 

(111) 5149   (186) 05/03/2032 

(111) 5260   (186) 05/03/2032 

(111) 5259   (186) 05/03/2032 

(111) 5150   (186) 05/03/2032 

(111) 5113   (186) 05/03/2032 

(111) 5258   (186) 05/03/2032 

(111) 5257   (186) 05/03/2032 

(111) 5151   (186) 05/03/2032 

(111) 5152   (186) 05/03/2032 

(111) 5154   (186) 05/03/2032 

(111) 5095   (186) 05/03/2032 

(111) 5092   (186) 05/03/2032 

(111) 5250   (186) 12/12/2031 

(111) 1523   (186) 28/05/2032 

(111) 1569   (186) 18/03/2032 

(111) 4122   (186) 22/01/2030 

(111) 1081   (186) 05/10/2031 

(111) 3333   (186) 25/01/2032 

(111) 2592   (186) 10/08/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(111) 4294   (186) 30/10/2031 

(111) 3224   (186) 24/04/2032 

(111) 3227   (186) 10/08/2032 

(111) 3267   (186) 24/03/2032 

(111) 2323   (186) 24/12/2031 

(111) 4752   (186) 10/01/2032 

(111) 10344   (186) 16/03/2031 

(111) 10469   (186) 23/03/2031 

(111) 10777   (186) 10/09/2031 

(111) 10778   (186) 10/09/2031 

(111) 10902   (186) 12/09/2031 

(111) 11304   (186) 16/11/2031 

(111) 10928   (186) 30/01/2032 

(111) 10872   (186) 19/02/2032 

(111) 10871   (186) 19/02/2032 

(111) 11386   (186) 22/02/2032 

(111) 11335   (186) 22/02/2032 

(111) 11327   (186) 14/06/2032 

(111) 11328   (186) 14/06/2032 

(111) 11329   (186) 14/06/2032 

(111) 11288   (186) 14/06/2032 

(111) 11264   (186) 14/06/2032 

(111) 11330   (186) 14/06/2032 

(111) 11265   (186) 14/06/2032 

(111) 11222   (186) 09/12/2032 

(111) 11703   (186) 09/12/2032 

(111) 18772   (186) 14/02/2031 

(111) 19580   (186) 27/04/2031 

(111) 19699   (186) 13/06/2031 

(111) 19684   (186) 15/07/2031 

(111) 20004   (186) 21/07/2031 

(111) 23339   (186) 21/07/2031 

(111) 22237   (186) 08/08/2031 

(111) 19900   (186) 09/08/2031 

(111) 19782   (186) 01/09/2031 

(111) 19783   (186) 01/09/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(111) 20822   (186) 13/09/2031 

(111) 20017   (186) 13/09/2031 

(111) 20018   (186) 13/09/2031 

(111) 20019   (186) 15/09/2031 

(111) 19915   (186) 23/09/2031 

(111) 19919   (186) 23/09/2031 

(111) 19918   (186) 23/09/2031 

(111) 19917   (186) 23/09/2031 

(111) 19916   (186) 23/09/2031 

(111) 19914   (186) 23/09/2031 

(111) 19647   (186) 27/09/2021 

(111) 23797   (186) 28/09/2031 

(111) 20162   (186) 10/10/2031 

(111) 20163   (186) 10/10/2031 

(111) 21280   (186) 17/10/2031 

(111) 19947   (186) 17/11/2031 

(111) 19948   (186) 17/11/2031 

(111) 22301   (186) 29/11/2031 

(111) 22302   (186) 29/11/2031 

(111) 20372   (186) 06/12/2031 

(111) 20373   (186) 06/12/2031 

(111) 20374   (186) 06/12/2031 

(111) 19983   (186) 12/12/2031 

(111) 19985   (186) 13/12/2031 

(111) 20046   (186) 21/12/2031 

(111) 20047   (186) 21/12/2031 

(111) 20048   (186) 21/12/2031 

(111) 20003   (186) 22/12/2031 

(111) 20005   (186) 22/12/2031 

(111) 20257   (186) 13/01/2032 

(111) 20261   (186) 13/01/2032 

(111) 20294   (186) 26/01/2032 

(111) 23624   (186) 10/02/2032 

(111) 20564   (186) 14/03/2032 

(111) 20565   (186) 14/03/2032 

(111) 20566   (186) 05/04/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(111) 20587   (186) 05/04/2032 

(111) 20169   (186) 31/05/2032 

(111) 20404   (186) 08/08/2032 

(111) 20860   (186) 25/09/2032 

(111) 20891   (186) 25/09/2032 

(111) 21208   (186) 25/09/2032 

(111) 21267   (186) 12/10/2032 

(111) 20923   (186) 27/11/2032 

(111) 21195   (186) 30/11/2032 

(111) 21198   (186) 04/12/2032 

(111) 21197   (186) 04/12/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 

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.  12/2021 - 31/12/2021 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit 

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

(30) Право на првенство: датум, држава, број  / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(11) 924  (45) 31/12/2021 

(21) ID  2014/1  (22) 19/02/2014    

(18) 19/02/2024 

(72) Орхан Тахири (Места бр. 50 Скопје) 

(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Источна Индустриска зона бб 

дел 3 - Маџари 1000 Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

(11) 925  (45) 31/12/2021 

(21) ID  2021/12 (22) 23/06/2021    

(18) 23/06/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Алексовски (ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе) 

(73) АЛГОМАК дооел ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе, MK 

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

(51) 09-03 

(54) "Амбалажа за складирање и печење" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

09-01 MK/I/ 2020/924 

09-03 MK/I/ 2020/925 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (11) (21) 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Источна Индустриска 
зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, MK 

924 MK/I/ 2021/1 

АЛГОМАК дооел ул. Васка Циклева бр. 36, 2220, Свети Николе, MK 925 MK/I/ 2021/12 
 
 

 

 

 



 

 

197 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2021 - 31/12/2021 
 

ОБНОВУВАЊЕ / RIPERTERITJE 

 
(111) 712    (186) 02/05/2027 

(111) 726    (186) 20/07/2027 
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