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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.  12/2022 - 31/12/2022  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në 

përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të 

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се 

објавува и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 

66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни 

барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe 

abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet 

pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë. 
 

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за 

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të 

dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse 

është paguar tarifa e paraparë. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните 

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e 

patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë 

në INID. 
 

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit 

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi 

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për 

patentën evropjanë  

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një 

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të 

Patentave (KNP) 
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(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  E 01B 7/00, F 03D 1/00, F 16L 1/00, B 

64C 27/00  

(11)  12534   (13) А 

(21)  2021/831   (22) 20/10/2021 

(45) 31/12/2022 

(73)  Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје, 

Скопје, MK 

(74)  Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте 

Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(72) Јанура Марк 

(54)  БИОКОНСТРУИРАН 

ВИСОКОРЕАКТИВЕН ВЕРТИКАЛЕН 

КИНЕТИЧКИ РОТОР СО МОДУЛАРНА 

ГРАДБА 

(57)Пронајдокот БИОКОНСТРУИРАН 

ВИСОКОРЕАКТИВЕН ВЕРТИКАЛЕН 

КИНЕТИЧКИ РОТОР СО МОДУЛАРНА 

ГРАДБА се однесува на областа 

ЕНЕРГЕТИКА, АЕРОДИНАМИКА, 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ВОДЕНА ПЛОВИДБА, 

 БИОИНЖЕНЕРИНГ, КИНЕТИКА, 

МОДУЛАРНОСТ И ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР И 

ЕКСТЕРИЕР. Со него се решава проблемот 

на поголема фреквенција на вртежи во 

сооднос со зголемена тежина при употреба 

на цврсти материјали. 

Суштината е дека е создадена 
високореактивна форма која може да носи 
голема тежина и која изложена на воздушно 
или водено струење резултира со голем број 
на вртежи. Роторот е високо реактивен, дури 
и кога е изложен на слабо струење, а кога ќе 
се придвижи е високо инертен, па и со мала 
промена на брзината на струење на ветрот 
или водата, резултира со многу поголем број 
на вртежи во однос на досега познатите 
решенија. Така додека познатите вертикални 
ветерни ротори при воздушно струење од 10 
до 15 м/с постигнуваат околу 140 вртежи во 
минута, предметниот пронајдок изложен на 
истото струење постигнува скоро тројно 
поголема брзина - од 430 до 460 вртежи во 
минута. 

                Пронајдокот е употреблив особено 
во изработката на турбини за производство 
на струја, мотори за средства за воздушна 
или водена пловидба, форми на дизајн 
употребливи за ентериер и екстериер кои 
вклучуваат четврта димензија на движење на 
дизајнот, светлосни ефекти и сл. Истиот при 
иста движечка сила продуцира три пати 
поголем резултат, со што обезбедува 
значителна заштеда на трошоците за 
создавање на истата енергија. 
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ПРЕНОС / BARTJE 
 

 

(11) 6210 

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

 

(11) 6381 

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

 

(11) 6745 

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

 

(11) 6896 

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

 

(11) 8003 

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

 

(11) 8790 

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

 

(11) 8832 

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

 

(11) 10003 

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

 

(11) 11265 

(73) ITALFARMACO S.P.A. Viale Fulvio Testi, 330 I-20126 Milano (MI), IT 

 

(11) 12276 

(73) F.Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, CH 
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ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊE

 

 (11)5260 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1859 

(73) RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR RT. 1103 Budapest, HU 

 

(11) 2032 

(73) Bavarian Nordic A/S Boegeskovvej 9,  3490 Kvistgaard, DK 

 

(11) 2058 

(73) Bavarian Nordic A/S Boegeskovvej 9,  3490 Kvistgaard, DK 

 

(11) 2016 

 (73) Alcafleu Management GmbH & Co. KG Lilienthalstrasse 4, 12529 Schonefeld OT 

Waltersdorf, DE 

 

(11) 2029 

(73) Enel Distribuzione S.p.A Via Ombrone 2  00198 Roma, IT 

 

(11) 2370 

(73) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE La Jolla, CA 92037, US 

 

(11) 2242 

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

 

(11) 2650 

(73) Enel Distribuzione S.p.A. Via Ombrone 2,  00198 Roma, IT 

 

(11) 3207 

(73) Tesaro, Inc., 1000 Winter St. North, Waltham, Massachusetts 02451, US 

 

(11) 2881 

(73) GTX, Inc. 3 North Dunlap, Van Fleet Building, 3rd Floor,  Memphis, TN 38163, US 

 

(11) 2992 

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

US 
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(11) 3170 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 3064 

 (73) GTX, Inc.3 North Dunlap, Van Vleet Building, 3rd Floor,  Memphis, TN 38163, US 

 

(11) 3141 

(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. 

The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95  76100 Rehovot, IL 

 

(11) 3437 

(73) CENTRO DE INGENIERIA CENETICA Y BIOTECNOLOGIA Avenid 31 entre 158 y 190, 

Cubanacan Playa Ciudad de la Habana 10600, CU 

 

(11) 3339 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3337 

(73) Abbott Products GmbH Hans-Bockler-Allee 20  30173 Hannover, DE 

 

(11) 3278 

(73) Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

8260, JP 

 

(11) 3272 

(73) Retractable Technologies, Inc. 511 Lobo Lane, P.O.Box 9  Little Elm, TX 75068, US 

 

(11) 3419 

(73) NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR 

 

(11) 3351 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3728 

(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. P.O.Box 3190, 49131 Petah-Tiкva, IL 

 

(11) 3697 

(73) UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION 250 West Main Street, Suite 300 

Charlottesville, VA 22902, US 

 

(11) 4093 

(73) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB) Avenida 31 entre  158 y 

190, Cubanacan Playa Ciudad de la  Habana 10600, CU 
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(11) 4414 

(73) Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, New Jersey 07981, US 

 

(11) 4890 

(73) Teva Women's Health, Inc. 400 Chestnut Ridge Road Woodcliff Lake, NJ 07677, US 
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(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/17, A 61K 39/00  

(11)  12520   (13) Т1 

(21)  2021/359   (22) 29/04/2021 

(45) 31/12/2022 

(30)  GB201522667  22/12/2015  GB and 

US201562270968P  22/12/2015  US 

(96)  29/11/2016 EP16802063.4 

(97)  07/04/2021 EP3394084 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SCHOOR, Oliver; 

FRITSCHE, Jens; SINGH, Harpreet; MAHR, 

Andrea and HÖRZER, Helen 

(54)  Пептиди и комбинација од пептиди за 

употреба во имунотерапијата против канцер 

на дојка и други канцери 

 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID No. 42;  

или фармацевтски прифатлива сол од него. 

  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  E 06B 9/06, E 06B 9/84, E 06B 9/58  

(11)  12524   (13) Т1 

(21)  2021/616   (22) 30/07/2021 

(45) 31/12/2022 

(30)  IT20170087443  31/07/2017  IT 

(96)  31/07/2018 EP18755563.6 

(97)  26/05/2021 EP3662129 

(73)  O.M.D. - Depalo S.r.l S.P. 231 Km 7,4 (ex 

S.S. 98) 70032 Bitonto (Bari), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  DEPALO, Francesco 

(54)  МЕХАНИЧКИ БЕЗБЕДОСЕН УРЕД ЗА 

ЗАТВАРАЊЕ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ ,АДАПТИРАН 

ЗА УНИВЕРЗАЛНА ПРИМЕНА ЗА ЦИВИЛНИ 

ИЛИ ИНДУСТРИСКИ СИСТЕМИ ЗА 

ЗАТВАРАЊЕ ОТВОРИ УПРАВУВАНИ СО 

ЈАЖИЊА 

(57)  1  Механички безбедносен систем за 

затворање и заклучување за цивилни и 

индустриски системи за затворање отвори со 

капаци (3), кои може да се собираат или да се 

подредуваат во роло кутија (11) кој се управува 

со барем едно јаже за влечење (15) и со 

вертикални или коси водилки, каде што 

споменатиот систем механички безбедносен 
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систем за затворање и заклучување содржи 

механички безбедносен уред за затворање и 

заклучување (1) конфигуриран за инсталација 

во споменатата роло кутија (11) од споменатиот 

систем за затворање отвори, без потреба да се 

спроведуваат градежни работи, каде што 

споменатиот механички безбедносен уред за 

затворање и заклучување (1) опфаќа: 

- Круто тело за водење (10) 

- Најмалку еден еластичен дел (6), 

конфигуриран да се чува затегнат преку 

спротивна активност на споменатото барем 

едно јаже за влечење (15) од капаците за 

затворање (3), и  

- Елемент за заклучување (7), кој се лизга 

по споменатото круто тело за водење (10) и 

закачен за споменатиот најмалку еден 

еластичен дел (6), каде што споменатиот 

елемент за заклучување (7) функционално се 

поврзува со најмалку едно јаже за повлекување 

(15) и е адаптиран механички да им попречи на 

капаците за затворање (3) и да блокира нивен 

пад во случај на прекин на континуитетот на 

влечење на споменатото барем едно јаже за 

влечење (15); 

Каде што притисок се применува од страна на 

споменатото барем едно јаже за влечење (15) 

кон споменатиот елемент за заклучување (7) кој 

е адаптиран да се спротивстави на еластичната 

сила на барем едниот еластичен дел (6) така 

што дефект или разлабавување на барем едно 

јаже за влечење (15) ќе резултира во 

дислокација на лизгањето на споменатите 

средства за заклучување (7), кои се 

конфигурирани механички да го попречуваат 

капакот за затворање (3), и така да го 

заклучуваат споменатиот капак за затворање 

(3) во позицијата во која што се наоѓа.  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 473/16, C 07K 

16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/02  

(11)  12525  (13) Т1 

(21)  2021/619  (22) 03/08/2021 

(45) 31/12/2022 

(30)  EP20150181925  21/08/2015  EP 

(96)  18/08/2016 EP16756997.9 

(97)  21/07/2021 EP3337506 

(73)  MorphoSys AG Semmelweisstrasse 7 

82152 Planegg , DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(72)  ENDELL, Jan; BOXHAMMER, Rainer 

and WINDERLICH, Mark 

(54)  КОМБИНАЦИИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Синергистичка комбинација 

којашто содржи специфично антитело за 

CD19 кадешто споменатото антитело 

содржи HCDR1 регион на секвенца 

SYVMH (SEQ ID NO: 1),  HCDR2 регион на 

секвенца NPYNDG (SEQ ID NO: 2), HCDR3 

регион на секвенца GTYYYGTRVFDY (SEQ 

ID NO: 3), LCDR1 регион на секвенца 

RSSKSLQNVNGNTYLY (SEQ ID NO: 4), 

LCDR2 регион на секвенца RMSNLNS 

(SEQ ID NO: 5), и LCDR3 регион на 

секвенца MQHLEYPIT (SEQ ID NO: 6) и 

иделалисиб за употреба во лекувањето на 

не-Хоџкинов лимфом, хронична 

лимфоцитична леукемија и/или акутна 

лимфобластна леукемија. 

 

(51)  A 01N 65/00, C 12N 5/16, C 12N 5/07, C 12N 

7/00, A 61K 45/00, A 61K 39/12, A 61K 39/00, A 

61K 39/38  

(11)  12521   (13) Т1 

(21)  2021/620   (22) 03/08/2021 

(45) 31/12/2022 

(30)  US201361783195P  14/03/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP14776214.0 
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Патенти / Patentat 
 

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

(97)  12/05/2021 EP2968520 

(73)  Duke University and MacroGenics, Inc. 

2812 Erwin Road, Suite 406 Durham, NC 27705, 

US and 9704 Medical Center Drive, Rockville, 

MD 20850, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Leslie S.; KOENIG, Scott; LAM, 

Chia-Ying Kao;  LIU, Liqin; NORDSTROM, Jeffrey 

Lee; HAYNES, Barton F. and FERRARI, Guido 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНИ МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ 

ИМУНОРЕАКТИВНИ СО ИМУНО 

ЕФЕКТОРСКИ КЛЕТКИ КОИ ЕКСПРИМИРААТ 

АКТИВИРАЧКИ РЕЦЕПТОР 

(57)  има уште  патентни барања 

 

(51)  A 61B 17/00, A 61B 18/02, A 61B 17/30  

(11)  12522   (13) Т1 

(21)  2021/677   (22) 26/08/2021 

(45) 31/12/2022 

(30)  US20100301709P  05/02/2010  US and 

US20100376537P  24/08/2010  US 

(96)  03/02/2011 EP11739478.3 

(97)  30/06/2021 EP2531124 

(73)  DGI Group,LLC 400 Candlewood 

Commons, Howell, NJ 0773US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 
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(72)  LIND, Zecharia 

(54)  УРЕДИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛЕЗИИ ВРЗ 

КОЖАТА 

(57)  1  Пинцета (2, 70) за директно нанесување 

на криогенска материја врз лезии на кожата 

заштитувајќи го околното кожно ткиво од 

оштетување од страна на криогенската 

материја, уредот содржи тело за нанесување 

конфигурирано со рачки од спротивната страна 

на пинцетата (4,5,72,74), секоја рачка на 

пинцетата вклучува елементи за нанесување на 

криогенска материја (14, 15, 76, 78) на начин да 

кога рачките од спротивната страна на 

пинцетата се затворат околу лезијата на 

кожата, лезијата на кожата е тесно затворена 

со елементите за нанесување на криогенска 

материја; назначено со тоа што секоја од 

рачките од спротивната страна на пинцетата 

вклучува канистер (10а, 10б, 90, 92) кој содржи 

криогена материја на начин да кога криогената 

материја е ослободена од канистерот се 

нанесува во соодветниот елемент за 

нанесување (14, 15, 76, 78). 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07C 51/09, C 08J 11/24, B 29B 17/02  

(11)  12535   (13) Т1 

(21)  2022/273   (22) 20/05/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  DE102018122210  12/09/2018  DE 

(96)  04/09/2019 EP19774057.4 

(97)  23/02/2022 EP3790927 

(73)  Rittec Umwelttechnik GmbH 

Moorweide 13 21339 Lüneburg, DE 
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(74)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BREPOHL, Esther; SCHOLL, Stephan; 

BIERMANN, Lars and EICHERT, Carsten 

(54)  МЕТОД, УРЕД И УПОТРЕБА ЗА 

ПОВТОРНА ОБРАБОТКА СУБСТАНИЈАЛНО 

ПОЛИАЛКИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ 

(57)  1  Метод за повторна обработка на 

отпадот кој суштински содржи полиалкилен 

терефталат, особено полиетилен терефталат 

и/или полибутилен терефталат, во континуиран 

процес со помош на деполимеризација, по 

можност солиден алкален хидроксид и/или 

хидроксид на алкална земја, особено натриум 

хидроксид, кој се додава во отпадот за да се 

произведе реакциона смеса, која се 

карактеризира со тоа што во реакционата 

смеса дополнително се додава алкилен гликол 

како почетен материјал, при што алкилен 

гликолот е алкилен гликол кој може да се 

произведе како производ на саканата 

деполимеризација, особено моноетилен гликол, 

и не се додаваат дополнителни реактивни 

состојки во реакционата смеса, за пренос се 

користи екструдер со две завртки, при што 

завртките по можност да се ротираат во иста 

насока. 

 

(51)  C 07D 413/04, A 61K 31/4155, A 61P 5/14, A 

61P 9/10, A 61P 17/06, A 61P 1/04, A 61P 37/00 

(11)  12504   (13) Т1 

(21)  2022/431   (22) 16/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  17189652  06/09/2017  EP 

(96)  06/09/2018 EP18762111.5 

(97)  01/06/2022 EP3679034 

(73)  Immunic AG Lochhamer Schlag 21 82166 

Gräfelfing , DE 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

(72)  FELDING, Jakob; TASLER, Stefan; 

KOHLHOF, Hella; GRÖPPEL, Manfred; MÜHLER, 

Rolf Andreas; VITT, Daniel;  CHEVRIER, Carine 

and  ZAJA, Mirko 



 

 

16 

 

Патенти / Patentat 
 

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

(54)  ДЕРИВАТИ НА1-(4-(ИЗОКСАЗОЛ-5-ОЛ)-

1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-2-МЕТИЛПРОПАН-2-ОЛ И 

ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО IL-7 И IFN-

ГАМА ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ И ХРОНИЧНО 

ВОСПАЛЕНИЕ 

(57)  1  Соединение на формулата (I) или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват,каде што Ar е избран од групата која ја 

сочинуваат фенил и хетероарил, каде што секој 

од нив е опционо супституиран со еден или 

повеќе независно избрани супституенти RAr; 

RAr е избран од групата која ја сочинуваат 

халоген, -OH, -CN, алкокси, халоалкокси, алкил, 

халоалкил, моно- или диалкиламино-алкил, 

моно- или ди-алкиламино-алкокси, -COOR', -

CONHR', -CO-R', -SO2NHR', -NH-CO-R', -NO2, -

NH-SO2-R', -SO2-R', бензилокси, -CO-

хетероциклил, -CO-циклоалкил, -CONH-

циклоалкил, -CONH-хетероциклил, -O-алкил-

хетероциклил, -O-алкил-циклоалкил, (2-окса-6-

азаспиро[3.3]хепт-6-ил)-C1-4-алкокси, амино, 

аралкил, циклоалкил, хетероциклил, фенил и 

хетероарил, каде што е секоја од споменатите 

алкокси, аралкил, алкил, циклоалкил, 

хетероциклил, фенил и хетероарил група 

опционо супституирана со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од групата која 

ја сочинуваат алкил, халоалкил, халоген и OH, 

и каде што е R' е независно избран од групата 

која ја сочинуваат независни претставници H, 

OH, алкил и халоалкил; 

Z е избран од групата која ја сочинуваат H, 

халоген, -CO-RZ, -CH2-O-RZ, -CO-CH2-RZ, -CO-

CH2-O-RZ, -COORZ, -NHCO-RZ, -CO-NHRZ, -

N(RZ)2, -CN,-NHCOORZ, -SO2-RZ, -SO2NHRZ, -

алкил-O-RZ, -алкил-O-алкил-O-RZ, амино, 

алкил, фенил, хетероарил, хетероциклил и 

циклоалкил, каде што е секоја од споменатите 

алкил, фенил, хетероарил, хетероциклил и 

циклоалкил група опционо супституирана со 

еден или повеќе супституенти независно 

избрани од групата која ја сочинуваат халоген, 

алкил, алкокси, халоалкил, -COO-алкил, OH и 

циклоалкил;RZ е избран од групата која ја 

сочинуваат H, халоген, -OH, алкил, халоалкил, 

циклоалкил, хетероциклил, хетероциклил, 

фенил и хетероарил,Y претставува H, халоген, 

халоалкил, алкил или лкилeстар;R1претставува 

група со структуракаде што n претставува 0 или 

1; и R2 претставува H, деутериум или метил; 

R3 претставува метил, трифлуорометил, етил, 

или земен заедно со R2 формира  

иклопропилна група, или R3 формира 

метиленски мост со атомот на јаглерод 

обележен со ∗ . 

 

(51)  A 61K 31/045, A 61K 47/10, A 61K 8/34, A 

61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 9/107, A 61P 17/00, 

A 61P 17/06, A 61P 17/10, A 61Q 19/00, A 61Q 

5/06  

(11)  12505   (13) Т1 

(21)  2022/432   (22) 16/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201800005585  22/05/2018  IT 

(96)  21/05/2019 EP19731151.7 

(97)  22/06/2022 EP3796897 

(73)  Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 20129 Milano, 

IT 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  BARONI, Sergio; MARZANI, Barbara; PAUS, 

Ralf; GIULIANI, Giammaria and CHERET, Jérémy 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И 

ЛЕКУВАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊА НА КОЖА 

ИЛИ СЛУЗОКОЖА КОИ ИМААТ 

ИНФЛАМАТОРНА КОМПОНЕНТА 

(57)  1  Сандалов пентанол за употреба во 

топикално лекување на болест на кожа, скалпот 

или слузокожа со промовирање 

имуностимулирачко дејство кое е посредувано 

со дермцидин, каде што болеста е избрана од 
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групата која ја сочинуваат псоријаза, розацеа, 

фоликулитис, осип на кожа. 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 03C 27/06  

(11)  12506   (13) Т1 

(21)  2022/433   (22) 16/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201710056845  26/01/2017  CN 

(96)  27/09/2017 EP17893791.8 

(97)  08/06/2022 EP3575273 

(73)  Lian, Yuqi No.548 Huanghe Street 

Zhenxing District Dandong, Liaoning 118000, 

CN 

(74)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

(72)  Lian, Yuqi 

(54)  ПРОИЗВОДНА ПОСТАПКА ЗАВАКУМСКО 

СТАКЛО 

(57)  1  Постапка за производство на вакуумско 

стакло, која ги опфаќа следните фази: 

i) затварање на шуплината со стаклено тело и 

заптивен материјал те поставување на гетер во 

споменатата шуплина; 

ii) загревање на производот од фазата i) во 

вакуумска средина со што во споменатата 

шуплина се ствара вакуум, заварување на 

споменатиот заптивен материјал и споменатото 

стаклено тело те активирање на споменатиот 

гетер; 

iii) ладење на производот од фазата ii) и потоа 

добивање на вакуумско стакло; 

при што, во фазата ii), брзината на 

зголемување на температурата се намалува 

или зголемувањето на температурата се запира 

штом во заптивниот материјал почнат да се 

образуваат меурчиња. 
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(51)  A 61K 39/145  

(11)  12510   (13) Т1 

(21)  2022/434   (22) 16/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  18152991  23/01/2018  EP 

(96)  22/01/2019 EP19701815.3 

(97)  15/06/2022 EP3743106 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria; 

TRUAN, Daphné; MILDER, Ferdinand, Jacobus; 

RITSCHEL, Tina; BRANDENBURG, Boerries and 

JONGENEELEN, Mandy, Antonia, Catharina 

(54)  ВАКЦИНИ ПРОТИВ ИНФЛУЕНЦА ВИРУС 

И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Група 1 инфлуенца A хемаглутинин (HA) 

матичен полипептид, што содржи HA1 и HA2 

домен, наведениот HA матичен полипептид 

содржи аминокиселинска секвенца што содржи: 

(и) бришење на регионот на глава во HA1 

доменот; 

(ии) модификација на регионот на 

тримеризација во HA2 доменот; 

(иии) барем 2 цистеин остатоци формираат 

интрамономерен дисулфиден мост; 
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(ив) барем 2 цистеин остатоци формираат 

интермономерен дисулфиден мост; назначено 

со тоа, што амино киселината што одговара на 

амино киселината на позиција 392 е P, R или Y, 

подобро P или R, и амино киселината што 

одговара на амино киселината на позиција 434 

е Q, и каде што нумерирањето на позициите на 

аминокиселините е базирано СЕК ИД БР:15. 

  

  

 

(51)  G 01H 1/00, G 01M 5/00  

(11)  12507   (13) Т1 

(21)  2022/435   (22) 17/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201800005785  28/05/2018  IT 

(96)  27/05/2019 EP19730968.5 

(97)  08/06/2022 EP3803314 

(73)  Move S.r.l. Piazza Cavour, 7 20121 Milano, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  FREDIANI, Ferdinando and CORSI, Gabriele 

(54)  МЕРЕН СИСТЕМ И МЕТОД НА МЕРЕЊЕ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА НАЈМАЛКУ ЕДНА 

ТОЧКА НА МОСТ 

(57)  1  Мерен систем (10) за мерење на поместување на најмалку една точка на мост, каде 

што мостот има резонантна фреквенција содржана во фреквентен опсег [fl, fh] каде што fl<fh, 

наведениот мерен систем се состои од: 

 

- геофон (11) прилагоден да се примени во наведената најмалку една точка од наведениот 

мост, наведениот геофон (11) има резонантна фреквенција fr поголема од fh и фреквентен 

одговор за f<fh значително еднаков на онoj на двоен спој; 

- уред за аналогна компезација (20) поврзан во серијa на наведениот геофон (11) и има 

фреквентен одговор еднаков на оној на двоен интегратор во фреквенцискиот опсег [fl, fh], 

така што серијата на наведениот геофон (11) и наведениот уред за аналогна компензација 

(20) има фреквентен одговор со суштински константен модул во фреквенцискиот опсег [fl, fh];  

- уред за аналоген интегратор (12) поврзан во серија на наведениот уред за аналогна 
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компезација (20); 

- уред за аналоген/дигитален конвертор (13) поврзан во серија на наведениот уред на 

аналоген интегратор (12), наведениот уред за аналоген/дигитален конвертор (13) се 

прилагодува а да го конвертира излезниот сигнал од наведениот уред на аналоген 

интегратор (12) во дигитален сигнал каде споменатиот уред за аналогна компензација (20) 

опфаќа: 

-  прва фаза на засилување (21); 

- двоен нископропусен филтер (22) поврзан во серија на наведената прва фаза на 

засилување (21) и има фреквенција на прекин ft не поголема од fl, наведениот двоен 

нископропусен филтер (22) кој е активен филтер што реализира втор степен на засилување. 

 

(51)  A 61K 9/127, A 61K 31/4196  

(11)  12508   (13) Т1 

(21)  2022/436   (22) 17/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201862612893 P  02/01/2018  US 

(96)  21/12/2018 EP18834263.8 

(97)  10/08/2022 EP3735226 

(73)  Scynexis, Inc. 1 Evertrust Plaza, 13th Floor 

Jersey City, NJ 07302 , 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)  MOTHERAM, Rajeshwar 

(54)  СОСТАВИ НА ТРИТЕРПЕНОИДНИ 

АНТИФУНГАЛИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ 

ИНКАПСУЛИРАНИ ВО ЛИПОЗОМИ 

(57)  1  Состав за инјектирање кој содржи:  

водена фаза; и една или повеќе еднослојни 

везикули од кои секоја содржи фосфолипид и 

холестерол, и кои секоја инкапсулира 

соединение со формулата (I) или негова 

фармацевтски прифатлива сол или хидрат: 
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каде што:  

X е O или H, H;  

Re е C(O)NRfRg или 6-члена прстенеста 

хетероарилна група која содржи 1 или 2 атоми 

на азот каде што хетероарилната група е 

опционално моно-супституирана на прстенест 

јаглерод со флуоро или хлоро или на прстенест 

азот со кислород;  

Rf, Rg, R6 и R7 се секој независно водород или 

C1-C3 алкил; 

R8 е C1-C4 алкил, C3-C4 циклоалкил или C4-C5 

циклоалкил-алкил;  

R9 е метил или етил; и  

R8 и R9 опционално се земаат заедно за да 

формираат 6-член заситен прстен кој содржи 1 

атом на кислород, каде што една или повеќе 

еднослојни везикули се хидрирани во водената 

фаза.  

  

 

 

(51)  C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61K 

31/5025, A 61K 31/53, A 61K 31/444, A 61K 

31/519, A 61P 43/00, A 61P 35/00  

(11)  12509   (13) Т1 

(21)  2022/437   (22) 17/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20160091717  28/04/2016  JP 

(96)  27/04/2017 EP17789656.0 

(97)  27/07/2022 EP3450436 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, 

Osaka 541-0045, JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KAWAKITA Youichi; KOJIMA Takuto; NII 

Noriyuki; ITO Yoshiteru; SAKAUCHI Nobuki; 

BANNO Hiroshi; LIU Xin; ONO Koji; IMAMURA 

Keisuke and IMAMURA Shinichi 

(54)  КОНДЕНЗИРАНО ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО 

СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I), или негова сол или хидрат: 

 

Каде што  

R1 претставува C1-6 алкилна група која 

опционално има 1 до 3 хидрокси групи, 

R2 претставува C1-6 алкилна група која има 1 

до 3 пет- или шест-члени моноциклични 

ароматични хетероциклични групи кои 

опционално имаат 1 до 3 опционално 

халогенирани C1-6 алкилни групи, 

R6 и R7 секој претставуваат атом на водород, и 

каде што прстенот А е бицикличен ароматичен 

хетероцикл претставен со следната формула 

(1) 
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Каде што  

R3 е атом на водород;  

R4 е (а) амино група, 

(а') амино група моносупституирана или 

диссупституирана со C1-6 алкилна група, или 

(б) C1-6 алкокси група, и 

X е N. 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 215/42  

(11)  12511   (13) Т1 

(21)  2022/438   (22) 18/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  PCT/NL2014/050556  12/08/2014  NL 

(96)  29/07/2015 EP15767345.0 

(97)  22/06/2022 EP3180314 

(73)  NewAmsterdam Pharma B.V. Gooimeer 2-

35 1411 DC Naarden, NL 

(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)  SEERDEN, Johannes Paulus Gerardus; 

FORD, John and LEDRU, Amandine 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

СИНТЕТИЧКИ ПОСРЕДУВАЧИ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ДЕРИВАТИ НА 

ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН 

(57)  1  Постапка за подготовка на сол на 

соединението со формулата (I-a): 

 

  

каде што солта е сол на L-винска киселина или 

сол на дериват на L-винска киселина, 

наведениот процес ги опфаќа чекорите на: 

(а) истовремено реагирање на 4-

аминобензотрифлуорид според формулата (II):  

 

со алдехид според формулата (III): 

 

  

и со соединение според формулата (IV): 

 

  

во присуство на растворувач за да се формира 

соединение со формулата (V): 

 

  

каде што  

R1 е H или C1-C3 алкил;  

R2 е H, C1-C3 алкил, или
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(б)хидролизирање на соединението со 

формулата (V) за да се формира соединението 

со формулата (I): 

 

  

и  

(в) одвојување на солта на (2R,4S)-

енантиомерот според формулата (I-a): 

 

  

со помош на растворање на соединението со 

формулата (I) со хирално средство за 

растворање, каде што хиралното средство за 

растворање е L-винска киселина или нејзин 

дериват.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12M 1/00, C 12P 19/02, C 12P 7/10, C 12P 

19/14, F 16K 1/12, B 65G 33/18, B 65G 33/22  

(11)  12512   (13) Т1 

(21)  2022/439   (22) 18/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201462089704P  09/12/2014  US 

(96)  09/12/2015 EP15866602.4 

(97)  25/05/2022 EP3230463 

(73)  Sweetwater Energy, Inc. 300 Trolley 

Boulevard Rochester, NY 14606, US 

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

бр.14/1/1000 Скопје 

(72)  LUMPKIN, Robert, E. 

(54)  БРЗ ПРЕТРЕТМАН 

(57)  1  Систем за индустриски предтретман на 

најмалку еден сув тон биомаса дневно, 

системот се состои од:  

буре (31) што дефинира внатрешна комора (30) 

и содржи влезна порта (11) во близина на 

првиот крај на бурето и крајна затегнувачка 

плоча (14) на вториот крај на бурето; 

една или повеќе ротирачки завртки (552) 

конфигурирани да ја движат биомасата низ 

внатрешната комора на бурето и содржат еден 

или повеќе делови конфигурирани да 

формираат еден или повеќе приклучоци (PP2, 

P3) од биомасата за да ја одделат внатрешната 

комора на бурето во две или повеќе зони (992, 

93), вклучувајќи зона на напојување и зона на 

реакција (R1); и 

вентил за празнење под притисок (17) поврзан 

со крајната затегнувачка плоча (14) и 

конфигуриран да се отвора и затвора како 

одговор на притисокот во бурето, при што 

вентилот за празнење под притисок (17) е 

поврзан со активирач (72) кој е оперативно 

споен со контролна единица за повратен 

притисок (73) оперативно споена со еден или 

повеќе мерачи на притисок (885), со што се 

овозможува континуирано производство на 

претходно третиран состав од биомаса кој 

содржи течна фракција која содржи 

моносахариди и цврсти честички кои содржат 

целулоза. 

  



 

 

24 

 

Патенти / Patentat 
 

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

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 9/00, A 61K 47/26, A 

61K 47/18, A 61K 39/395, A 61K 31/485, A 61K 

9/08, A 61P 37/06, A 61P 37/02, A 61P 29/00, A 

61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 19/00  

(11)  12513   (13) Т1 

(21)  2022/440   (22) 19/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201029322710P  08/01/2010  US 

(96)  07/01/2011 EP20184418.0 

(97)  22/06/2022 EP3756652 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591-6707, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GRAHAM, Kenneth, S.; KAMEN, Douglas, E.; 

WALSH, Scott, M. and DIX, Daniel, B 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ 

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-ИНТЕРЛЕУКИН-6 

РЕЦЕПТОР (IL-6R) АНТИТЕЛА 

(57)  1   Пенкало или автоинјектор 

ослободувачки уред којшто содржи 

фармацевтска формулација, кадешто 

фармацевтската формулација содржи: 

(i) човечко антитело коешто специфично се 

врзува за човечки интерлеукин-6 рецептор (hIL-

6R), кадешто антителото содржи тешка низа на 

варијабилен регион којашто ја содржи 

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO:18 и 

лесна низа на варијабилен регион којашто ја 

содржи аминокиселинската секвенца SEQ ID 

NO:26; 

(ii) хистидин со концентрација од 10 mM до 25 

mM; 
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(iii) аргинин со концентрација од 25 mM до 50 

mM; 

(iv) сукроза во количина од 5% до 10% w/v; и 

(v) полисорбат 20 во количина од 0.1% до 0.2% 

w/v. 

има уште 14 патентни барања 

 

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

  

(11)  12514   (13) Т1 

(21)  2022/441   (22) 22/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201705971  13/04/2017  GB 

(96)  13/04/2018 EP18719276.0 

(97)  01/06/2022 EP3609898 

(73)  Cancer Research Technology Limited 

Angel Building 407 St. John Street London 

EC1V 4AD, 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)  HYND, George; JORDAN, Allan; NEWTON, 

Rebecca; WASZKOWYCZ, Bohdan and SUTTON, 

Jonathan Mark 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО RET 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтска 

прифатлива сол, хидрат или солват кадешто 

соединението има структурна формула Id како 

што е прикажано подолу: 
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кадешто:  

 

R1 е избран од (1-6C)алкил, (3-10C)циклоалкил 

и хетероциклил; кадешто секој од споменатите 

супституенти е опционално супституиран со 

еден или повеќе супституент групи независно 

избрани од (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, 

(1-4C)халоалкокси, амино, (1-4C)аминоалкил, 

цијано, карбокси, карбамоил, сулфамоил, 

меркапто, уреидо, NRcRd, C(O)Rc, C(O)ORc, 

OC(O)Rc, N(Rd)C(O)Rc, S(O)yRc кадешто y е 0, 

1 или 2, SO2N(Rd)Rc, N(Rd)SO2Rc, 

Si(Rd)(Rc)Re и (CH2)zNRdRc кадешто z е 2 или 

3; кадешто Rc, Rd и Re се секој независно 

избрани од (1-6C)алкил и (3-6C)циклоалкил;  

R2 е водород; 

X4 е CRn, и кадешто Rn е избран од водород, 

хало, (1-4C)алкил и амино; 

Q3 е водород, (1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, арил, 

арил(1-2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, хетероарил 

или хетероциклил; кадешто Q3 е опционално 

супституиран со една или повеќе супституент 

групи независно избрани од (1-4C)алкил, хало, 

амино, цијано, хидрокси, NRtRu, и ORt, кадешто 

Rt and Ru are each независно избрани од 

водород и (1-4C)алкил; или Q3 е опционално 

супституиран со група со формула:  

 

-L4-LQ4-Z4  

кадешто:  

 

L4 е отсутен или е (1-2C)алкилен; 

LQ4 е отсутен или е O; и 

Z4 е водород, (1-6C)алкил, или (3-

8C)циклоалкил; кадешто Z4 е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, амино, 

хидрокси, (3-6C)циклоалкил, NRxRy, и ORx; 

кадешто Rx и Ry се секој независно избрани од 

водород и (1-4C)алкил.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 497/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  12515   (13) Т1 

(21)  2022/442   (22) 22/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  P180100778  28/03/2018  AR; 17163781  

30/03/2017  EP; 17194084  29/09/2017  EP and 

201762565281 P  29/09/2017  US 

(96)  30/03/2018 EP187161193.0 

(97)  25/05/2022 EP3601296 

(73)   iTeos Belgium SA Rue des Frères Wright 

29 6041 Gosselies, BE 

(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)  CROSIGNANI, Stefano; GOMES, Bruno and 

HOUTHUYS, Erica 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-ТИАЗОЛ КАКО 

А2А ИНХИБИТОРИ И СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

УПОТРЕБА ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРИ 

(57)  1   Соединение со Формула (I) 
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или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, при што: 

R1 претставува 5- или 6-член хетероарил или 

5- или 6-член арил, при што хетероарил или 

арил групите се опционално заменети со еден 

или повеќе супституенти избрани од C1-C6 

алкил (пожелно метил) и хало (пожелно флуор 

или хлор); пожелно R1 претставува 5-член 

хетероарил; попожелно R1 претставува фурил; 

R2 претставува 6-член арил или 6-член 

хетероарил,  

каде што хетероарил или арил групите се 

опционално заменети со еден или повеќе 

супституенти избрани од хало, алкил, 

хетероциклил, алкокси, циклоалкилокси, 

хетероциклилокси, карбонил, алкилкарбонил, 

аминокарбонил,хидроксикарбонил,хетероцикли

лкарбонил, алкилсулфоксид, алкилсулфонил, 

аминосулфонил, хетероциклилсулфонил, 

алкилсулфонимидоил, карбониламино, 

сулфониламино и алкилсулфоналкил; 

наведените супституенти се опционално 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

избрани од оксо, хало, хидрокси, цијано, алкил, 

алкенил, алдехид, хетероциклилалкил, 

хидроксиалкил, дихидроксиалкил, 

хидроксиалкиламиноалкил, аминоалкил, 

алкиламиноалкил, диалкиламиноалкил, 

(хетероциклил)(алкил)аминоалкил, 

хетероциклил, хетероарил, алкилхетероарил, 

алкин,алкокси,амино,диалкиламино,аминоалки

лкарбониламино, аминокарбонилалкиламино, 

(аминокарбонилалкил)(алкил)амино, 

алкенилкарбониламино, хидроксикарбонил, 

алкилоксикарбонил,аминокарбонил,аминоалкил

аминокарбонил,алкиламиноалкиламинокарбони

л, диалкиламиноалкиламинокарбонил, 

хетероциклилалкиламинокарбонил, 

(алкиламиноалкил)(алкил)аминокарбонил, 

алкиламиноалкилкарбонил,диалкиламиноалкил

карбонил,хетероциклилкарбонил,алкенилкарбо

нил, алкинилкарбонил, алкилсулфоксид, 

алкилсулфоксидалкил, алкилсулфонил и 

алкилсулфонеалкил;или хетероарил или арил 

групите се опционално заменети со два 

супституенти кои формираат заедно со атомите 

за кои се прикачени 5- или 6-член арил прстен, 

5- или 6-член хетероарил прстен, 5- или 6-член 

циклоалкил прстен или 5 - или 6-член 

хетероциклилен прстен; опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од оксо, хало, хидрокси, цијано, алкил, 

алкенил, алдехид, хетероциклилалкил, 

хидроксиалкил,дихидроксиалкил,хидроксиалкил

аминоалкил, аминоалкил, алкиламиноалкил, 

диалкиламиноалкил,(хетероциклил)(алкил)амин

оалкил, хетероциклил, хетероарил, 

алкилхетероарил, алкин, алкокси, амино, 

диалкиламино, аминоалкилкарбониламино, 

аминокарбонилалкиламино,(аминокарбонилалк

ил)(алкил)амино, алкенилкарбониламино, 

хидроксикарбонил, алкилоксикарбонил, 

аминокарбонил, аминоалкиламинокарбонил, 

алкиламиноалкиламинокарбонил, 

диалкиламиноалкиламинокарбонил, 

хетероциклилалкиламинокарбонил, 

(алкиламиноалкил)(алкил)аминокарбонил, 

алкиламиноалкилкарбонил,диалкиламиноалкил

карбонил, хетероциклилкарбонил, 

алкенилкарбонил, алкинилкарбонил, 

алкилсулфоксид, алкилсулфоксидалкил, 

алкилсулфонил и алкилсулфонeалкил. 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 515/04, 

C 07D 513/04, A 61P 35/00  

(11)  12516   (13) Т1 

(21)  2022/443   (22) 22/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201662352485P  20/06/2016  US and 

201662396353P  19/09/2016  US 

(96)  19/06/2017 EP17734589.9 

(97)  03/08/2022 EP3472167 

(73)  Incyte Corporation 

 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803 , 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAO, Wenqing; XIAO, Kaijiong;  ZHANG, 

Fenglei and  WU, Liangxing 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ  
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(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов стереоизомер, каде што:  

 

(i) G1 е NR6 и G2 е CR7R7; или  

(ii) G1 е CR6R6 и G2 е NR7;  

половината: 

 

  

е избранa од: 

 

  

и  

 

  

X1 е N или CR1; 

X2 е N или CR2; 

X3 е N или CR3; 

Cy е фенил, 2-тиофенил, 3-тиофенил, 2-

пиридил, 3-пиридил, 4-пиридил, 3,6-дихидро-

2H-пиран-4-ил, циклохексил, циклохексенил, 

2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-6-ил, 1,3-

бензодиоксин-5-ил, 2-метилиндазол-6-ил или 1- 

метилиндазол-4-ил, секој од нив е опционално 

супституиран со 1 до 5  независно избрани R8 

супституенти;RR2 и R3 се секој независно 

избрани од H, C1-4 алкил, C3-10 циклоалкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, C6-10 арил, C6-

10 арил-C1-4 алкил-, 5-10 член хетероарил, 4-

10 член хетероциклоалкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C2-4 алкенил, 

C2-4 алкинил, хало, CN, OR10, C1-4 халоалкил, 

C1-4 халоалкокси, NH2, -NHR10, -NR10R10, 

NHOR10, C(O)R10, C(O)NR10R10, C(O)OR10, 

OC(O)R10, OC(O)NR10R10, NR10C(O)R10, 

NR10C(O)OR10, NR10C(O)NR10R10, 

C(=NR10)R10, C(=NR10)NR10R10, 

NR10C(=NR10)NR10R10, NR10S(O)R10, 

NR10S(O)2R10, NR10S(O)2NR10R10, S(O)R10, 

S(O)NR10R10, S(O)2R10, и S(O)2NR10R10, 

кадешто секој R10 е независно избран од H, C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 

алкокси, C3-10 циклоалкил, C3-10 циклоалкил-

C1-4 алкил-, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-4 

алкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, (5-10 член хетероарил)-C1-4 

алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 

алкил-, кадешто C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 алкокси, C3-10 циклоалкил, C3-
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10 циклоалкил-C1-4 алкил-, C6-10 арил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на RR2, R3 и 

R10 се секој опционално супституирани со 2 

или 3 независно избрани Rd супституенти;  

R4, R5, R6, R7 и R8 се секој независно избрани 

од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-14 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-Ci-4 алкил-, CN, 

NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, 

C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, 

NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, 

NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, 

NRaC(=NRa)NRaRa, NRaC(=NOH)NRaRa, 

NRaC(=NCN)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, 

NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, 

и S(O)2NRaRa, кадешто C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил- , 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R4, R5, R6, 

R7 и R8 се секој опционално супституирани со 

2, 3, 4 или 5 Rb супституенти;  

или два соседни R8 супституенти на Cy прстен, 

земени заедно со атомите кон коишто тие се 

сврзани, формираат фузиран фенил прстен, 

фузиран 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил 

прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил 

прстен или фузиран C3-6 циклоалкил прстен, 

кадешто фузираниот 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил прстен и фузираниот 5- или 

6-член хетероарил прстен секој има 1-4 

хетероатоми како прстенести члена избрани од 

N, O и S и кадешто фузираниот фенил прстен, 

фузиран 5-, 6- или 7-член хетероциклоалкил 

прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил 

прстен и фузиран C3-6 циклоалкил прстен се 

секој опционално супституирани со 2 или 3 

независно избрани Rb супституенти;  

или два R5 супституенти сврзани за истиот 

јаглероден атом, земени заедно со 

јаглеродниот атом кон коишто тие се сврзани, 

формираат C3-6 циклоалкил прстен или 4-, 5-, 

6- или 7-член хетероциклоалкил прстен, 

кадешто C3-6 циклоалкил прстен и 4-, 5-, 6- или 

7-член хетероциклоалкил прстен се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 

независно избрани Rb супституенти;  

R9 е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-14 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, 

NO2, OR1SR1NH2, 

NHR1NR11R1NHOR1C(O)R1C(O)NR11R1C(O)O

R1OC(O)R1OC(O)NR11R1NR11C(O)R1NR11C(O

)OR1NR11C(O)NR11R1C(=NR11)R1C(=NR11)N

R11R1NR11C(=NR11)NR11R1NR11C(=NOH)NR

11R1NR11C(=NCN)NR11R1NR11S(O)R1NR11S(

O)2R1NR11S(O)2NR11R1S(O)R1S(O)NR11R1S(

O)2R1или S(O)2NR11R1кадешто C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, 

C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R9 се секој 

опционално супституиран со 2 или 3 Rb 

супституенти;  

секој R11 е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 
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(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R11 

се секој опционално супституирани со 2 или 3 

Rb супституенти ;  

секој Ra е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Ra се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 Rd 

супституенти;  

секој Rb супституент е независно избран од 

хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 

халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, OH, NH2, 

NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, 

C(O)ORc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, 

C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, 

NRcC(=NOH)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcW, NHRc, 

NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, 

NRcC(O)NRCRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, 

NRcS(O)2NRcRC, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc 

и S(O)2NRcRc; кадешто C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-

10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на RB се секој 

дополнително опционално супституирани со 1-3 

независно избрани Rd супституенти;  

секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rc се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 Rf 

супституенти независно избрани од C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, 

NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, 

C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, 

NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, 

NRgC(O)ORg,C(=NRg)NRgRg,NRgC(=NRg)NRg

Rg, NRgC(=NOH)NRgRg, NRgC(=NCN)NRgRg, 

S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, 

NRgS(O)2NRgRg, и S(O)2NRgRg; кадешто C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rf 

се секој опционално супституирани со 2 или 3 
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Rn супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, хало, CN, фенил, C3-6 

циклоалкил, 5-6 член хетероарил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, NHOR°, OR°, SR°, C(O)R°, 

C(O)NR°R°, C(O)OR°, OC(O)R°, OC(O)NR°R°, 

NHR°, NR°R°, NR°C(O)R°, NR°C(O)NR°R°, 

NR°C(O)OR°, C(=NR°)NR°R°, 

NR°C(=NR°)NR°R°, S(O)R°, S(O)NR°R°, S(O)2R°, 

NR°S(O)2R°, NR°S(O)2NR°R°, и S(O)2NR°R°, 

кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, фенил, 

C3-6 циклоалкил, 5-6 член хетероарил, и 4-6 

член хетероциклоалкил на Rn е опционално 

супституиран со 2 или 3 Rq супституенти;  

секој Rd е независно избран од C1-6 алкил, C1-

6 халоалкил, хало, C6-10 арил, 5-10 член 

хетероарил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NH2, 

NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, 

C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, 

NReRe, NReC(O)Re, NRe C(O)NRe Re , NRe 

C(O)OR, C(= N)NReRe Re , NRe C(=NRe )NRe 

Re, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, 

S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2R, NReS(O)2Re, 

NReS(O)2NReRe, и S(O)2NReRe, кадешто C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, 5-10 член 

хетероарил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rd се секој 

опционално супституиран со 1-3 независно 

избрани Rf супституенти;секој Re е независно 

избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил- , (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на 

Re се секој опционално супституиран со 2 или 3 

независно избрани Rf супституенти;секој Rg е 

независно избран од H, C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, 

C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rg се секој 

опционално супституирани со 1-3 Rp 

супституенти независно избрани од C1-6 алкил, 

C1-6халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, CN, 

NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, 

OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, 

NRrC(O)NRrR.r, NRrC(O)ORr, C(=NRr)NRrRr, 

NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, 

NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, 

NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr и S(O)2NRrRr, 

кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 

халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rp 

се секој опционално супституиран со 2 или 3 Rq 
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супституенти;или било кои два Ra супституенти 

заедно со азотниот атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

члена хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2 или 3 Rh супституенти 

независно избрани од C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 

циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-

C1-4 алкил-, (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 

алкил-, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, 

C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, 

NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, 

NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, 

NRiC(=NOH)NRiRi, NRiC(=NCN)NRiRi, S(O)Ri, 

S(O)NRiRi, S(O)2Ri, NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, 

и S(O)2NRiRi, кадешто C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, C3-10 

циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-

C1-4 алкил-, (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-4 

алкил- од Rh се секој опционално 

супституирани со 2, или 3 Rj супституенти 

независно избрани од C1-4 алкил, C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член 

хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 халоалкил, 

Ci-4халоалкокси, CN, NHORk, ORk, SRk, 

C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, OC(O)Rk, 

OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 

NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 

NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, 

S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, и 

S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 алкил, C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член 

хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и C1-

4халоалкокси од Rj се секој опционално 

супституирани со 2 или 3 Rq супституенти;  

или две Rh групи сврзани за истиот јаглероден 

атом од 4- до 10-член хетероциклоалкил, 

земени заедно со јаглеродниот атом кон коишто 

тие се сврзани, формира C3-6 циклоалкил или 

4- до 6-член хетероциклоалкил којшто има 1-2 

хетероатоми како прстенести членови избрани 

од O, N и S;секој Ri или Rk е независно избран 

од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-

4 алкил- , (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Ri 

или Rk се секој опционално супституирани со 1-

3 независно избрани Rp супституенти;  

или било кои два Rc супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат  4-, 5-, 6-, или 7-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;или било кои два Re 

супституенти заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани формираат  4-, 5-, 6-, или 

7-член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;или било кои два Rg 

супституенти заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани формираат  4-, 5-, 6-, или 

7-член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;или било кои два Ro 

супституенти заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани формираат  4-, 5-, 6-, или 

7-член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;или било кои два Rr 

супституенти заедно со азотниот атом кон 
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којшто тие се сврзани формираат  4-, 5-, 6-, или 

7-член хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 2, или 3 независно избрани Rh 

супституенти;секој Ro или Rr е независно 

избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, 5 или 6-член хетероарил, 

C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, 

кадешто C1-4 алкил, C1-6 халоалкил, C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, 5 или 6- член хетероарил, 

C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил од Ro или Rr се 

секој опционално супституирани со 2 или 3 Rq 

супституенти;секој Rq е независно избрани од 

OH, CN, -COOH, NH2, хало, C1-6 халоалкил, 

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, 

C1-6 алкилтио, фенил, 5-6 член хетероарил, 4-6 

член хетероциклоалкил, C3-6 циклоалкил, 

NHR12 и NR12R12, кадешто C1-6 алкил, фенил, 

C3-6 циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 

5-6 член хетероарил од Rq се секој опционално 

супституиран со хало, OH, CN, -COOH, NH2, 

C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, фенил, C3-10 циклоалкил, 5-6 

член хетероарил и 4-6 член хетероциклоалкил 

и секој R12 е независно C1-6 алкил; е единечна 

врска или двојна врска којашто го одржува 

прстен A да биде ароматичен; и индексот n е 

цел број од 2, 3 или 4.  

 

 

(51)  A 61K 31/712, A 61K 31/7125, A 61P 21/00

  

(11)  12517   (13) Т1 

(21)  2022/444   (22) 23/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201662436182 P  19/12/2016  US; 

201762443476 P  06/01/2017  US; 201762479173 

P  30/03/2017  US and 201762562080 P  

22/09/2017  US 

(96)  13/12/2017 EPA17832401.8 

(97)  20/07/2022 EP3554553 

(73)  Sarepta Therapeutics, Inc. 215 First Street, 

Suite 415, Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

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

(54)  ЕГЗОН-ПРЕСКОКНУВАЧКИ ОЛИГОМЕР 

КОНЈУГАТИ ЗА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 

(57)  1   Антисензитивен олигомер конјугат со 

Формулата (IV): 
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или фармацевтски прифатлива сол на истиот. 

 

 

(51)  C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, 

A 61K 31/437, A 61K 31/519, A 61K 31/53, A 61P 

35/00  

(11)  12533   (13) Т1 

(21)  2022/445   (22) 24/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201606635  15/04/2016  GB 

(96)  18/04/2017 EP17719688.8 

(97)  01/06/2022 EP3442535 

(73)  Cancer Research Technology Limited 

2 Redman Place London E20 1JQ, 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)  HYND, George; PAOLETTA, Silvia; 

JORDAN, Allan; NEWTON, Rebecca; 

WASZKOWYCZ, Bohdan; FORDYCE, Euan 

Alexander Fraser and SUTTON, Jonathan, Mark 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО RET КИНАЗА ИНХИБИТОРИ 
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(57)  1  Соединение или негова фармацевтска 

прифатлива сол, хидрат или солват, коешто ја 

има структурната формула (Id) како што е 

прикажано подолу: 

  

  

кадешто: 

HET е избран од еден од следните:  

 

  

кадешто  

 

  

означува точка на сврзување; 

 

R1 е избран од водород, (1-4C)халоалкил, (1-

4C)халоалкокси и група со формулата:  

-L-Y-Q  

кадешто:  

L е отсутен или е (1-5C)алкилен опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избран од (1-2C)алкил и оксо; 

Y е отсутен или е O, S, SO, SO2, N(Ra), C(O), 

C(O)O, OC(O), C(O)N(Ra), N(Ra)C(O), 

N(Ra)C(O)N(Rb), N(Ra)C(O)O, OC(O)N(Ra), 

S(O)2N(Ra), или N(Ra)SO2, кадешто Ra и Rb се 

секој независно избрани од водород и (1-

4C)алкил; и  

Q е водород, (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил, (2-

6C)алкинил, арил, (3-10C)циклоалкил, (3-

10C)циклоалкенил, хетероарил или 

хетероциклил; кадешто Q е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституент 

групи независно избрани од (1-4C)алкил, хало, 

(1-4C)халоалкил, (1-4C)халоалкокси, амино, (1-

4C)аминоалкил, цијано, хидрокси, карбокси, 

карбамоил, сулфамоил, меркапто, уреидо, 

NRcRd, ORc, C(O)Rc, C(O)ORc, OC(O)Rc, 

C(O)N(Rd)Rc, N(Rd)C(O)Rc, S(O)pRc кадешто p 

е 0, 1 или 2, SO2N(Rd)Rc, N(Rd)SO2Rc, 

Si(Re)(Rd)Rc и (CH2)qNRcRd кадешто q е 2 или 

3; кадешто Rc, Rd и Re се секој независно 

избрани од водород, (1-6C)алкил и (3-

6C)циклоалкил; или Rc и Rd се поврзани, 

заедно со азотниот атом кон којшто тие се 

сврзани, така што формираат 4-7 член 

хетероцикличен прстен којшто е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избран од (1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, 

(1-4C)халоалкокси, (1-4C)алкокси, (1-
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4C)алкиламино, амино, цијано и хидрокси; или  

Q е опционално супституиран со група со 

формулата:  

 

-L1-LQ1-W1  

 

кадешто:  

 

L1 е отсутен или е (1-3C)алкилен опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од (1-2C)алкил и оксо; 

LQ1 е отсутен или е избран од O, S, SO, SO2, 

N(Rf), C(O), C(O)O, OC(O), C(O)N(Rf), N(Rf)C(O), 

N(Rf)C(O)N(Rg), N(Rf)C(O)O, OC(O)N(Rf), 

S(O)2N(Rf), и N(Rf)SO2, кадешто Rf и Rg се 

секој независно избрани од водород и (1-

2C)алкил; и  

W1 е водород, (1-6C)алкил, арил, арил(1-

2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-

8C)циклоалкенил, хетероарил или 

хетероциклил; кадешто W1 е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од  

(1-4C)алкил, хало, (1-4C)халоалкил, (1-

4C)халоалкокси, (1-4C)алкокси, (1-

4C)алкиламино, амино, цијано, хидрокси, 

карбокси, карбамоил, сулфамоил, меркапто, 

уреидо, арил, хетероарил, хетероциклил,  

(3-6C)циклоалкил, NRhRi, ORh, C(O)Rh, 

C(O)ORh, OC(O)Rh, C(O)N(Ri)Rh, N(Ri)C(O)Rh, 

S(O)rRh кадешто r е 0, 1 или 2, SO2N(Ri)Rh, 

N(Ri)SO2Rh и (CH2)sNRiRh кадешто s е 2 или 3; 

кадешто Rh и Ri се секој независно избран од 

водород, (1-4C)алкил и (3-6C)циклоалкил; 

R1a и R1b се секој избрани од H, (1-4C)алкил, 

хало, (1-4C)халоалкил,(1-4C)халоалкокси, (1-

4C)алкокси, (1-4C)алкиламино, амино, цијано, 

хидрокси, карбокси, карбамоил, сулфамоил и 

меркапто;W е избран од O, S и NRWкадешто 

RW1 е избран од H и (1-2C)алкил;XX2, X3 и X4 

се независно избрани од CH, CR2 и N;R2 е 

избран од водород, хало, (1-4C)алкил, (1-

4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-C)халоалкокси, 

амино, цијано, нитро, арил, хетероарил, 

хетероциклил, циклоалкил, (2-4C)алкинил, 

NRjRk,ORj,C(O)Rj,C(O)ORj,OC(O)Rj,C(O)N(Rk)Rj

, N(Rk)C(O)Rj, N(Rk)C(O)N(Rj), S(O)r1Rk 

кадешто r1 е 0, 1 или 2, SO2N(Rj)Rk,N(Rj)SO2Rk 

и (CH2)vNRjRk кадешто v е 2 или 3; кадешто Rj 

и Rk се секој независно избран од водород и (1-

4C)алкил; и кадешто споменатиот (1-4C)алкил, 

арил, хетероарил, хетероциклил или 

циклоалкил е опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти избран од хало, (1-

4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-

C)халоалкокси, амино, цијано, нитро, фенил, (2-

4C)алкинил,NRj1RkORjC(O)RjC(O)ORjOC(O)RjC

(O)N(Rk1)RjN(Rk1)C(O)RjS(O)r2Rh кадешто r2 е 

0, 1 или 2, SO2N(Rj1)RkN(Rj1)SO2Rk1 и 

(CH2)v1NRj1Rk1 кадешто V1 е 2 или 3; 

и кадешто Rj1 и Rk1 се секој независно избрани 

од водород и (1-4C)алкил; и 

R3 е избран од хало, (1-4C)алкил, (1-

4C)алкокси, (1-4C)халоалкил, (1-

4C)халоалкокси, амино, цијано, нитро, (2-

4C)алкинил, NRlRm, ORl, C(O)Rl, C(O)ORl, 

OC(O)Rl, C(O)N(Rm)Rl, N(Rm)C(O)Rl, и 

(CH2)yNRlRm кадешто y е 2 или 3; кадешто 

споменатиот (1-4C)алкил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од амино, хидрокси, (1-2C)алкокси и 

хало; и кадешто Rl и Rm се секој независно 

избрани од водород и (1-4C)алкил.

 

(51)  A 61K 31/58, A 61K 9/50, A 61K 9/28, A 61K 

9/00  

(11)  12518   (13) Т1 

(21)  2022/446   (22) 24/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20180190638  24/08/2018  EP 

(96)  22/08/2019 EP19765417.1 

(97)  20/07/2022 EP3840734 

(73)  Dr.Falk Pharma GmbH 

Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PRÖLS, Markus; GREINWALD, Roland; 

NACAK, Tanju; WILHELM, Rudolph and 

BÖGERSHAUSEN, Ansgar 

(54)  ПЕЛЕТИ СО ПОВЕЌЕСЛОЈНА 

СТРУКТУРА ЗА ОДЛОЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕКОТ ДИСТАЛНО ВО 

ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО 

(57)  1  Пелета со повеќеслојна обвивка за 

одложено ослободување на активниот агенс, 

особено дистално во дебелото црево, којашто 

пелета ги има следните компоненти:  

a) почетна пелета којашто се состои од инертен 

материјал и има фармацевтски ефективен 

активен агенс во почетната пелета, 

b) слој на активен агенс којшто е директно 

нанесен на почетната пелета a) и во 

дополнение со активниот агенс којшто содржи 

ексципиенси за формирање на филм обвивка,  

c) слој за набабрување којшто е директно 

нанесен на слојот на активниот агенс b) и 

содржи материјали за набабрување коишто 

набабруваат кога се во контакт со 

интестиналната течност, 

d) слој за одложено ослободување којшто не се 

раствора кога е во контакт со интестиналната 

течност но станува пропустлив за течности и 

којшто е директно нанесен на c),  

e) нај надворешно обложување коешто не се 

раствора на pH вредност < 5.5, но се раствора 

на pH вредност поголема од 6.0 и директно е 

нанесена на d);  

 

кадешто активниот агенс е будесонид или 

негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 215/48, A 61K 31/47, A 61P 35/00  

(11)  12519   (13) Т1 

(21)  2022/448   (22) 26/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  2014174062  28/08/2014  JP and 

2015034729  25/02/2015  JP 

(96)  26/08/2015 EP19151846.3 

(97)  10/08/2022 EP3524595 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 4-6-10 

Koishikawa Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088 

, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Nakamura, Taiju; Abe, Taichi; Miyashita, 

Yusuke; Kuroda, Hirofumi; Ayata, Yusuke and 

Akao, Atsushi 

(54)  ДЕРИВАТ НА ХИНОЛИН СО ВИСОКА 

ЧИСТОТА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ИСТИОТ 

(57)  1  Метансулфонат сол на соединение 

претставено со формулата (IV), назначено со 

тоа, што содржината на соединение 

претставено со формулата (I) е 183 ppm од 

маса или помалку

 

има уште 2 патентни барања 
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(11)  12523   (13) Т1 

(21)  2022/449   (22) 26/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(96)  27/12/2013 EP13815527.0 

(97)  01/06/2022 EP3087094 

(73)  Spexis AG Hegenheimermattweg 125 4123 

Allschwil, CH 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  WEINBRENNER, Steffen; OBRECHT, Daniel; 

GOMBERT, Frank Otto; SELLIER-KESSLER, 

Odile; LEDERER, Alexander; LUDIN, Christian and 

SCHMITT-BILLET, Manuella 

(54)  БЕТА-ШНОЛЕСТИ ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ 

КАКО СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ЕЛАСТАЗА 

(57)  1  циклизирано пептидно соединение, кое 

се состои од 13 аминокиселински остатоци, со 

општата формула  

 

cyclo(-Xaa1-Xaa2-Thr3-Xaa4-Ser5-Xaa6-Xaa7-

Xaa8-Xaa9-Xaa10-Xaa11-Xaa12-Xaa13-) 

 

(I), 

 

и негови фармацевтски прифатливи соли, 

коe е избранo од: 

 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-hSer(Me)-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Dap-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-alloThr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-hSer-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-hGln -DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-Oic-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Nglu-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-[H-γ4-DiHTyr-OH]-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Dab(Phe)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Tyr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-[H-γ4-DiHThr-OH]-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-DPro-); 

Cyclo(-OctGly-Phe-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Dap(Phe)-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-

Gln-Lys-Tyr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Dab(Octanoyl)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-

Gln-Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Arg-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-

Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-AllylGly-Ser-Ile-Pro-Pro-

Gln-Lys-Tyr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Tyr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-Glu(Phe)-Glu-Thr-AllylGly-Ser-Ile-Pro-Pro-

Gln-Lys-Thr- DPro-Pro-). 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DAla-Ala-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DVal-Tyr-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DVal-Lys-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DTyr-Val-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DTyr-Tyr-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DTyr-Lys-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DLys-Val-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DLys-Tyr-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DLys-Lys-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DLys-Glu-); 
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Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DSer-Val-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DSer-Tyr-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DSer-Lys-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Nlys-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Nglu-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Nlys-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-[H-β3-

HGln-OH]-Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-[H-

β3-HLys-OH]-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-[H-

γ4-DiHLys-OH]-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-[H-β3-HPro-OH]-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Thr-DPro-DGlu-); 

Cyclo(-Arg-Val-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-

Thr-DPro-DPro-); 

Cyclo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-

Thr-DPro-DPro-); 

Cyclo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-

Thr-DPro-Glu-); 

Cyclo(-Arg-Val-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Oic-Gln-Lys-

Thr-DPro-Glu-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pip-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-Glu-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Azt-Gln-

Lys-Thr-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Ser-DPro-Pro-); 

Cyclo(-OctGly-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-

Lys-Asn-DPro-Pro-); 

Cyelo(-Arg-hTyr-Thr-Ala-Ser-Ile-Pro-Pro-Gln-Lys-

Thr-DPro-Glu-). 

 

  

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61M 5/20, A 61M 5/44, A 61M 5/32, A 61M 

5/24  

(11)  12526   (13) Т1 

(21)  2022/450   (22) 26/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201862740539P  03/10/2018  US and 

201962818308P  14/03/2019  US 

(96)  27/09/2019 EP19789824.0 

(97)  29/06/2022 EP3860687 

(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)  ADAMS, John William;  CONNAUGHTON, 

Eoin Patrick; DIELS, Toon; KATUIN, Joseph 

Edward; PSZENNY, Sean Matthew; SAVAGE, 

Miriam Elizabeth; SWEENEY, Fiachra; VAES, 

Stefan Mathieu Alfons and WIESLER, Adam 

Nathaniel 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

СОСТОЈБА ВО СКЛОП НА УРЕД ЗА 

ИНЕКЦИЈА 

(57)  1  Склоп на уред за инјекција којшто 

содржи: 

куќиште на уред (38) којшто има проксимален 

крај и дистален крај, куќиштето дефинира 

внатрешен волумен кој се протега низ 

надолжната оска помеѓу проксималниот крај и 

дисталниот крај и проксимално отворање на 

проксималниот крај од куќиштето во 

комуникација со внатрешниот волумен, 

куќиштето на уредот содржи: 

 

дел што може да го опфати корисникот (37) 

конфигуриран да биде опфатен од раката на 

корисникот, делот што може да го опфати 

корисникот се протега од првото радијално 

растојание надворешно од надолжната оска, и 

надворешно разгорениот краен дел (39) на 
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проксималниот крај на куќиштето во 

непосредна близина на проксималното 

отворање, надворешно разгорениот краен дел 

се протега од второ радијално растојание 

надворешно од лонгитудиналната оска кое е 

поголемо од првото радијално растојание; 

склоп на шприц (22) којшто е барем делумно 

распореден во рамките на внатрешниот 

волумен, склопот на шприцот вклучува (i) цевка 

конфигурирана да држи лек, (ii) клип 

конфигуриран да се лизга надолжно од 

лонгитудиналната оска во цевката, и (iii) игла за 

инјекција којашто се протега од цевката; 

механизам за движење (24) конфигуриран да го 

движи склопот на шприцот од позиција на 

чување во позиција на инјектирање, и да го 

движи клипот проксимално во рамките на 

цевката за да го ослободи лекот од цевката во 

ослободувачкото место; и се карактеризира со 

тоа што склопот на уредот содржи еден или 

повеќе главни отпечатени таблетни кола (PCBs) 

распоредени во рамките на надворешно 

разгорениот краен дел од куќиштето на уредот 

кадешто едниот или повеќе главни PCBs 

дефинираат отворање (83) низ којшто барем 

дел од склопот на шприцот е конфигуриран да 

поминува низ ослободувачкото место, едниот 

или повеќе главни PCBs се протегаат на 

радијално растојание подалеку од 

лонгитудиналната оска кое е поголемо од 

првото радијално растојание и едниот или 

повеќе главни PCBs содржат барем една 

безжична антена за радио фрекфенција (РФ) и 

колото за процесирање конфигурирано да го 

пренесува податокот безжично на 

надворешниот уред преку барем една безжична 

антена РФ. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/34  

(11)  12527   (13) Т1 

(21)  2022/451   (22) 29/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201741014335  22/04/2017  IN 

(96)  19/04/2018 EP18773868.7 

(97)  08/06/2022 EP3612553 

(73)  Biological E Limited 18/1 & 3 Azamabad 

Telangana, Hyderabad 500020, IN 

(74)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

(72)  DATLA, Mahima;  MASILAMANI, Balamurali; 

SRIRAMAN, Rajan;  DIXIT, Mandar Shirish; 

CHAKKA, Deviprasanna;  SUREDDI, Satyam 

Naidu; MATUR, Ramesh Venkat and  MANTENA, 

Narender Dev 

(54)  ПОДОБРЕНА ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА CRM НА ВИСОКО НИВО 

(57)  1  Подобрена постапка за производство на 

CRM197 со висок принос покрај употреба на 

дизајнираниот сој Corynebacterium diphtheriae 

со зголемен број копии на CRM197 генот, каде 

што таа постапка опфаќа раст на сојот во 

недеферизирана ферментациона подлога која 

опфаќа повеќе од 10 аминокиселини различни 

од тирозин и аспарагин и која нема компоненти 

од животинско потекло, каде што како извор на 

јаглерод не се користи малтоза. 
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има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 26D 1/02, B 26D 7/22, B 27G 21/00, B 27L 

7/00, B 27L 7/06, B 27L 7/08  

(11)  12528   (13) Т1 

(21)  2022/452   (22) 29/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  60513312  21/12/2012  NZ and 61355113  

24/07/2013  NZ 

(96)  19/12/2013 EP13865731.7 

(97)  22/06/2022 EP2934836 

(73)  Hutchinson, Vaughan John 175 Surrey 

Road RD 8, Tariki Inglewood, Taranaki 4388 , 

NZ 

(74)  Владимир Стојановски, адвокат ул. 

Петрицка бр.6/1-3, 1000, Скопје 

(72)  HUTCHINSON, Ayla and  HUTCHINSON, 

Vaughan John 

(54)  АПАРАТ ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ 

(57)  1  Апарат за разделување за разделување 

тврд материјал (2), каде што наведениот апарат 

за разделување содржи вертикално подредено 

слободно стоечко тело вклучувајќи стационарни 

средства за сечење (3), каде што споменатите 

средства за сечење (3) сместени се во a 

централната област на телото, средствата за 

сечење (3) вклучуваат барем една површина за 

сечење, каде што наведената површина за 

сечење вклучува барем едно сечење свртено 

нагоре работ (4), каде што апаратот 

дополнително содржи:  

 

сигурносни средства (11) за заштита на 

корисникот од повреда од средствата и 

материјалите за сечење при разделување на 

материјалите; и  

повеќекратни издолжени потпорни средства 

(10), карактеризирани со тоа што 

повеќекратната издолжена потпора (10) има 

врвен крај и долен крај, каде што споменатите 

издолжени потпорни средства (10) се лоцирани 

на поставени позиции;  

и каде што 

споменатото безбедносно средство (11) опфаќа 

бариера помеѓу корисникот и средствата за 

сечење и е конфигуриран да вклучува 

централен отвор на било кое или и двете да се 

сместат и водат во него материјалите што 

треба да се поделат (2), така што споменатата 

безбедност значи (11) ги опкружува и ги содржи 
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материјалите за време на разделувањето, 

сигурносните средства (11) се прицврстени на 

горните дистални краеви на споменатиот 

издолжен потпорни средства (10) и цврсто 

потпрени над површината за сечење на 

средствата за сечењето (3) со наведените 

издолжени потпорни средства (10) и се 

одвојува од сечилото (4) од средствата за 

сечење (3); 

споменатиот раб (4) е нагоре свртен кон 

сигурносните средства (11) и се однапред 

определени вертикално растојание од 

површината на на кој стои апаратот за 

разделување;  

и каде што  

наведените повеќекратни издолжени потпорни 

средства (10) се со однапред одредена 

должина до вертикално растојание 

сигурносните средства (11) од сечењето работ 

(4) и се позиционирани да овозможат соодветни 

просторија околу средствата за сечење (3) така 

што на материјалот што се дели не се 

заглавува помеѓу средства за сечење (3) и 

средства за поддршка (10); 

 вертикалното растојание на споменатите 

безбедносни средства (11) од сечилото (4) е 

предодредено да се сместат една или повеќе 

од должина и а дебелина на материјалот за да 

се олесни разделувањето на материјалот и да 

се овозможи поделениот материјал да 

ослободете се од околните безбедносни 

средства (11);  

и  

вертикалното растојание на споменатите 

безбедносни средства (11) од сечилото (4) е 

предодредено да спречи повреда на корисникот 

од контакт со површина за сечење. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/7068, A 

61P 35/00, A 61P 35/02, A 61P 43/00, A 61P 

15/08, A 61P 7/00, A 61P 1/00, A 61P 1/18  

(11)  12529   (13) Т1 

(21)  2022/453   (22) 29/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  200820114508P   05/12/2008  US; 

20085360908P   15/05/2008  US and 

200915787509P  05/03/2009  US 

(96)  14/05/2009 EP20201105.2 

(97)  06/07/2022 EP3782611 

(73)  Celgene Corporation 86 Morris Avenue 

Summit, NJ 07901 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LAI, Mei; ETTER, Jeffrey B and 

BACKSTROM, Jay T 

(54)  ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА ЦИТИДИН 

АНАЛОЗИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

терапевтска ефективна количина на 5-

азацитидин за употреба во постапка за 

заштитување од почетокот, повторувањето и 

ширењето на АМЛ, кадешто споменатата 

постапка содржи орално администрирање на 

споменатиот фармацевтски состав и кадешто 

составот е состав за моментално 

ослободување и ослободува 5-азацитидин 

значително во желудникот по орална 

администрација кај субјект. 

 

  

има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/14, C 07D 471/04, A 61K 31/437, 

A 61P 35/00  

(11)  12530   (13) Т1 

(21)  2022/454   (22) 30/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20176246965P  18/04/2017  US and 

201762572417P  14/10/2017  US 

(96)  17/04/2018 EP18787582.8 

(97)  24/08/2022 EP3612531 

(73)  Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd. 

and Fochon Pharmaceuticals, Ltd. Room 512 

Building A No. 1289 Yishan Road Shanghai 

200233, CN and No. 565 Tushan Road Nan'an 

District Chongqing 40006CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LIU, Hongbin; RONG, Yue; CHEN, Zhifang; 

TAN, Rui;  HE, Chengxi;  LI, Zhifu;  ZHOU, Zuwen;  

TAN, Haohan; RAN, Kai; WANG, Xianlong; ZOU, 

Zongyao; JIANG, Lihua;  LIU, Yanxin; ZHAO, 

Xingdong; WANG, Weibo; FU, Jiemin and ZHANG, 

Huajie 

(54)  АГЕНСИ КОИШТО ПРЕДИЗВИКУВАААТ 

АПОПТОЗА 

(57) 1 Соединение избрано од  
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и негови фармацевтски прифатливи соли. 
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(51)  C 07K 14/605, A 61K 38/00  

(11)  12531   (13) Т1 

(21)  2022/455   (22) 30/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201821013109  05/04/2018  IN; 

201821040468  26/10/2018  IN and 

201821040474  26/10/2018  IN 

(96)  05/04/2019 EP19724915.4 

(97)  08/06/2022 EP3774862 

(73)  Sun Pharmaceutical Industries Limited 

Sun House Plot No. 201 B/Western Express 

Highway, Goregaon (E) Mumbai Maharashtra 

400 063, IN 

(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)   THENNATI, Rajamannar; CHATURVEDI, 

Nishith;  BURADE, Vinod Sampatrao; SHAHI, 

Pradeep Dinesh; NATARAJAN, Muthukumaran; 

NAGARAJA, Ravishankara Madavati; 

ZALAWADIA, Rishit Mansukhlal;  PANDYA, Kunal; 

PATEL, Brijeshkumar;  JOSHI, Dhiren 

Rameshchandra; SONI, Krunal Harishbhai; 

TIWARI, Abhishek and  PATEL, Vipulkumar 

Shankarbhai 

(54)  НОВИ GLP-1 АНАЛОЗИ 

(57)  1   Полипептид којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца:  

 

 

 

  

 

кадешто X2 е Ser, Ser(OMe), D-Ser, D-Ser(OMe), 

Ala или Aib,;  

X3 е отсутен или Gln; 

X4 е Glu; 

X16 е Glu;  

X24 е Ile; 

X33 е Leu, -D-Leu, D-Ile или Ile; 

X34 е отсутен и 

X21 е Lys кадешто страничната низа на амино 

(ε амино) група на Lys е ацилирана со 

половина:  

 

{-Q-T-U-W-Y-Z  

 

кадешто Q и T се отсутни; 

U е отсутен или -C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-

NH-} кадешто } е точка на сврзување со група 

W; 

W е отсутен или избран од група составена од -

C(O)-CH2-O-(CH2)2-O-(CH2)2-NH-], -C(O)-NH-

(CH2)3-4-NH-], -C(O)-C(CH3)2-NH-] и  

 

  

кадешто ] е точка на сврзување со група Y; 

Y е-C(O)-(CH2)2-CH(COOH)NH-- и -- е точка со 

сврзување со групата Z; 

Z е -C(O)-(CH2)n-COOH или -C(O)-(CH2)n-CH3 

кадешто n е цел број од 14 до 20.  
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(51)  F 01D 15/00  

(11)  12532   (13) Т1 

(21)  2022/456   (22) 31/08/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20180188237   09/08/2018  EP 

(96)  09/08/2019 EP19782473.3 

(97)  15/06/2022 EP3834244 

(73)  SOLIDpower SA and ECOLE 

POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 

(EPFL) 

Avenue des Sports 26 1400 Yverdon-les-Bains, 

CH and EPFL-TTO EPFL Innovation Park J 1015 

Lausanne , CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WUILLEMIN, Zacharie; FAVRAT, Daniel; 

SCHIFFMANN, Jürg; VAN HERLE, Jan and 

WAGNER, Patrick 

(54)  ЕЌЦК - СИСТЕМ СО АНОДНА 

РЕЦИРКУЛАЦИЈА НА ИЗДУВЕН ГАС 

(57)  1  Систем на Енергетска Ќелија на Цврст 

Кислород (ЕЌЦК) (11) коишто содржи: 

 

 - ЕЌЦК (100) којашто има анода (110) и 

катода (120); 

 - влез на гориво (10) поставен за 
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напојување на гориво кон анодата (110); 

 - влез на воздух (20) поставен за 

напојување на воздух кон катодата (120); 

 - прв вентил (180) поставен по должина 

на наведената анода, наведениот прв 

 вентил е поставен за одвојување на 

првите и вторите делови на анодниот издувен 

 гас емитиран од аноден излез; 

 - склоп на анодна рециркулација на 

издувен гас, коло или канал (140) кој се 

 одвојува од наведениот прв вентил 

(180) и поставен за прием на наведениот 

 втор дел на анодниот издувен гас; 

 - склоп за испарување (190) обезбеден 

за производство на пара од вода; 

 - склоп на турбинска перка (200) којшто 

содржи: 

 

  - парно погонувана вртлива 

турбина (201) и вртлива перка (202),   

  коаксијално поврзана со 

наведената турбина, кадешто наведената перка 

е    поставена на тој начин 

што ќе доведе до транспорт на наведениот втор 

дел    од анодниот издувен гас 

во правец на втор вентил или миксер (600),  

   кадешто наведениот 

втор дел од анодниот издувен гас е помешан со 

   горивото од наведениот 

влез за гориво; 

 

 - кондензатор (800), обезбеден за 

кондензација на вода содржана во наведениот 

 прв дел од анодниот издувен гас, 

спроводник (802) за напојување со наведената 

 кондензирана вода кон наведениот 

испарувачки склоп, и спроводник (811) за 

 напојување со наведената пара на 

наведената турбина заради погонување на 

 наведената турбина и притоа 

погонување на наведениот склоп на перки на 

 турбината.    

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 263/57, C 07D 491/04, C 07D 417/10, 

C 07D 413/14, C 07D 413/12, C 07D 413/10, C 

07D 498/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/4355, A 

61K 31/428, A 61K 31/423, A 61P 35/00, A 61P 

31/12  

(11)  12536   (13) Т1 

(21)  2022/457   (22) 01/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201562257342P  19/11/2015  US; 

201662332632P  06/05/2016  US and 

201662385099P  08/09/2016  US 

(96)  18/11/2016 EP16805690.1 

(97)  10/08/2022 EP3377488 

(73)  Incyte Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAO, Wenqing; WU, Liangxing and LI, 

Jingwei 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ  

(57)  1  Соединение со формула (IX): 
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или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов стереоизомер, кадешто:  

 

X3 e N или CR3; 

X6 e N или CR6; 

R9 e CH3 или CN; 

R3, R4, R5, R6 и R7 се секој независно избрани 

од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-14 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, 

NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, 

C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, 

NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, 

NRaC(O)NRaRa, C(= NRa)Ra, C(= NRa)NRaRa, 

NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, 

NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, 

и S(O)2NRaRa, кадешто C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R3, R4, R5, 

R6 и R7 се секој опционално супституирани со 

2, 3, или 4 Rb супституенти, со клаузула дека 

барем еден од R3, R4, R5 и R6 е поинаков од H;  

или два соседни R7 супституенти на фенилниот 

прстен, земени заедно со атомите кон којшто 

тие се сврзани, формира фузиран фенил 

прстен, фузиран 5- до 7-член хетероциклоалкил 

прстен, фузиран 5- или 6-член хетероарил 

прстен или фузиран C5-6 циклоалкил прстен, 

кадешто фузираниот 5- до 7-член 

хетероциклоалкил прстен и фузиран 5- или 6-

член хетероарил прстен секој има 1-4 

хетероатоми како прстенест член избран од N, 

O и S и кадешто фузираниот фенил прстен, 

фузиран 5- до 7-член хетероциклоалкил прстен, 

фузиран 5- или 6-член хетероарил прстен и 

фузиран C5-6 циклоалкил прстен се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 

независно избрани Rb супституенти;  

секој Ra е независно избран од H, CN, C1-6 

алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Ra 

се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, 

или 5 Rd супституенти;  

секој Rd е независно избран од C1-6 алкил, C1-

6 халоалкил, хало, C6-10арил, 5-10 член 

хетероарил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NH2, 

NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, 

C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, 

NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, 

NReC(O)ORe, C(= NRe)NReRe, 

NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 

NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, 

S(O)2Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, и 

S(O)2NReRe, кадешто C1-6 алкил, C1-

6халоалкил, C6-10арил, 5-10 член хетероарил, 

C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од 

Rd се секој опционално супституирани со 1-3 

независно избрани Rh супституенти;  

секој Rb супституент е независно избран од 
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хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, CN, OH, NH2, 

NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, 

C(O)ORc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, 

C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, 

NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, 

NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, 

NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc 

и S(O)2NRcRc; кадешто C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 халоалкокси, C6-10 арил, C3-

10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rb се секој 

дополнително опционално супституирани со 1-3 

независно избрани Rd супституенти;  

секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rc 

се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, 

или 5 Rf супституенти независно избрани од 

C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-

4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

хало, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, 

C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, 

NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, 

NRgC(O)ORg, C(= NRg)NRgRg, 

NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, 

S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, и 

S(O)2NRgRg; кадешто C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rf се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 Rn 

супституенти независно избрани од C1-4 алкил, 

C1-4 халоалкил, хало, CN, Ro, NHORo, ORo, 

SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, 

OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, 

NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(= NRo)NRoRo, 

NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, 

S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, и 

S(O)2NRoRo;  

секој Rg е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- од Rg 

се секој опционално супституирани со 1-3 Rp 

супституенти независно избрани од C1-4 алкил, 

C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член 

хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C1-4 

халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, 

кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 

арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 
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алкинил од Rp е опционално супституиран со 2 

или 3 Rq супституенти;  

или било кое од два Ra супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формира 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2 или 3 Rh супституенти 

независно избрани од C1-6 алкил, C3-10 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил, 5-6 член хетероарил, C6-10 арил-C1-

4алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-7 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, 

C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, 

OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, 

NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, 

NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 

NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, и S(O)2NRiRi,  

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-10 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C6-10 арил-C1-4алкил-, C3-10 

циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-6 член хетероарил)-

C1-4 алкил-, и (4-7 член хетероциклоалкил)-C1-

4 алкил- на Rh се секој дополнително 

опционално супституиран со 2, или 3 Rj 

супституенти независно избрани од C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член 

хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, 

C(O)NRkRk, C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, 

NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, 

NRkC(O)ORk, C(= NRk)NRkRk, 

NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, 

S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, и 

S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 алкил, C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-член 

хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и C1-4 

халоалкокси од Rj се секој опционално 

супституирани со 2 или 3 независно избрани Rq 

супституенти; или две Rh групи сврзани за 

истиот јаглероден атом од 4- до 10-член 

хетероциклоалкил земени заедно со 

јаглеродниот атом кон којшто тие се сврзани 

формира C3-6 циклоалкил или 4- до 6-член 

хетероциклоалкил којшто има 1-2 хетероатоми 

како прстенест член избран од O, N и S;  

или било кои два Rc супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

или било кои два Re супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

или било кои два Rg супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

или било кои два Ro супституенти заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат 4-, 5-, 6-, или 7- член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

секој Re, Ri, Rk, Ro или Rp е независно избрани 

од H, C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 

5 или 6-член хетероарил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C1-4 халоалкил, C2-4 

алкенил, и C2-4 алкинил, кадешто C1-4 алкил, 

C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член 

хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 

алкенил, и C2-4 алкинил од Re, Ri, Rk, Ro или 

Rp се секој опционално супституирани со 2 или 

3 Rq супституенти; 

секој Rq е независно избран од OH, CN, -COOH, 
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NH2, хало, C1-6халоалкил, C1-6 алкил, C1-6 

алкокси, C1-6 алкилтио, фенил, 5-6 член 

хетероарил, 4-6 член хетероциклоалкил, C3-

6циклоалкил, NHR12, NR12R12, и C1-4 

халоалкокси, кадешто C1-6 алкил, фенил, C3-

6циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, и 5-6 

член хетероарил од Rq се секој опционално 

супституирани со хало, OH, CN, -COOH, NH2, 

C1-4алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, фенил, C3-10 циклоалкил, 5-6 

член хетероарил и 4-6 член хетероциклоалкил 

и секој R12 е независно C1-6 алкил; и  

индексот n е цел број од 2, 3, 4 или 5.                                                                

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 213/8C 07D 471/04, C 07D 413/14, C 

07D 413/06, C 07D 519/00, C 07D 263/57, A 61K 

31/437, A 61P 37/04, A 61P 37/00, A 61P 35/00

  

(11)  12537   (13) Т1 

(21)  2022/458   (22) 02/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201662437998P  22/12/2016  US; 

201662438001P  22/12/2016  US; 

201662438009P  22/12/2016  US; 

201662438020P  22/12/2016  US; 

201662438038P  22/12/2016  US; 

201762487336P  19/04/2017  US; 

201762487341P  19/04/2017  US; 

201762487356P  19/04/2017  US; 

201762487362P  19/04/2017  US; 

201762487365P  19/04/2017  US; 

201762487457P  19/04/2017  US; 

201762551011P  28/08/2017  US; 

201762551033P  28/08/2017  US and 

201762569936P  09/10/2017  US 

(96)  21/12/2017 EP17835760.4 

(97)  10/08/2022 EP3558990 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Haisheng; YAO, Wenqing; ZHU, 

Wenyu; QIAN, Ding-Quan; MEI, Song; WU, 

Liangxing; LU, Liang; XIAO, Kaijiong; LIU, Phillip 
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ZOLOTARJOVA, Nina and YE, Yingda 

(54)  ТЕТРАХИДРО ИМИДАЗО [4,5-

C]ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО 

ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА PD-L1 

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЈАТА 
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секој индекс q е независно цел број од 2, 3 или 

4;  

секој R28 е независно H или C1-6 алкил;  

брановидната линија покажува точка на 

сврзување со L; 

L е врска, -NH-, -O-, -C(O)NH-, -C(=S)NH-, -

C(=NH)NH-, -C(=NOH)NH-, -C(=NCN)NH-, -

CH2O- или -OCH2-,  

кадешто карбонилната група на -C(O)NH- 

поврзување е сврзано со прстен A; 

R21 и R22 се секој независно хало, C1-6 алкил 

или CN; 

R23 е H, C1-6 алкил или C1-6 халоалкил; 

R25 е C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, хало, OH, -

COOH, NH2, -NHC1-4 алкил или -N(C1-4 

алкил)2; 

R26 е C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, хало, OH, -

COOH, NH2, -NHC1-4 алкил или -N(C1-4 

алкил)2; 

R24 е избран од H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C1-6 

халоалкокси, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-

14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил- C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C(O)Ra, 

C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(=NRa)Ra, C(=NOH)Ra, 

C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, C(=NRa)NRaRa, 

S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, -P(O)RaRa, -

P(O)(ORa)(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2 и 

S(O)2NRaRa, кадешто C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 

циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R24 се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 

независно избрани Rb супституенти; 

R20 е секој независно избран од H, хало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-

14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, 

C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORaSRaNHORaC(O)RaC(O)NRa1RaC(O)ORaC(

O)NRa1S(O)2RaOC(O)RaOC(O)NRa1RaNHRaN

Ra1RaNRa1C(O)RaNRa1C(=NRa1)RaNRa1C(O)

ORaNRa1C(O)NRa1RaC(=NRa1)RaC(=NOH)RaC

(=NOH)NRaC(=NCN)NRa1Ra1 , 

NRa1C(=NCN)NRa1RaC(=NRa1)NRa1RaNRa1C(

=NRa1)NRa1RaNRa1S(O)RaNRa1S(O)2RaNRa1

S(O)2NRa1RaS(O)RaS(O)NRa1RaS(O)2RaS(O)2

NRa1C(O)Ra- P(O)Ra1Ra-P(O)(ORa1)(ORa1), -

B(OH)2, -B(ORa1)2 и S(O)2NRa1Raкадешто C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 

4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 

член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R20 се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 

независно избрани Rb супституенти; 

R27 е секој независно избран од H, хало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, C3-

14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, 

C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Ra2, C(O)NRa2Ra2, 

C(O)ORa2, C(O)NRa2S(O)2Ra2, OC(O)Ra2, 

OC(O)NRa2Ra2 NHRa2, NRa2Ra2, 

NRa2C(O)Ra2, NRa2C(=NRa2)Ra2, 

NRa2C(O)ORa2, NRa2C(O)NRa2Ra2, 

C(=NRa2)Ra2, C(=NOH)Ra2, C(=NOH)NRa2, 

C(=NCN)NRa2Ra2 , NRa2C(=NCN)NRa2Ra2, 

C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2C(=NRa2)NRa2Ra2, 

NRa2S(O)Ra2, NRa2S(O)2Ra2, 

NRa2S(O)2NRa2Ra2, S(O)Ra2, S(O)NRa2Ra2, 
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S(O)2Ra2, S(O)2NRa2C(O)Ra2, - P(O)Ra2Ra2, -

P(O)(ORa2)(ORa2), -B(OH)2, -B(ORa2)2 и 

S(O)2NRa2Ra2, кадешто C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 

циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на R27 се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4 или 5 

независно избрани Rb супституенти; 

или два R20 супституенти сврзани за истиот 

прстенест јаглероден атом земени заедно со 

прстенестиот јаглероден атом кон којшто тие се 

сврзани формира спиро C3-6 циклоалкил или 

спиро 4- до-член хетероциклоалкил, секој од 

нив е опционално супституиран со 2, или 3 

независно избрани Rf супституенти; 

или два R27 супституенти сврзани за истиот 

прстенест јаглероден атом земени заедно со 

прстенестиот јаглероден атом кон којшто тие се 

сврзани формира спиро C3-6 циклоалкил или 

спиро 4- до 7-член хетероциклоалкил, секој од 

нив е опционално супституиран со 2, или 3 

независно избрани Rf супституенти; 

секој од Ra, Ra1 и Ra2 е независно избран од 

H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-

14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, кадешто C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, 

C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 

член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Ra, Ra1 и 

Ra2 се секој опционално супституирани со 2, 3, 

4, или 5 независно избрани Rd супституенти; 

секој Rd е независно избрани од C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, хало, C6-10 арил, 5-14 член 

хетероарил, C3-14 циклоалкил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NH2, 

NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, 

C(O)ORe, C(O)NReS(O)2Re, OC(O)Re, 

OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, 

NReC(=NRe)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, 

C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, 

NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, 

S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, 

S(O)2NReC(O)Re, NReS(O)2Re, 

NReS(O)2NReRe, -P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), 

-B(OH)2, -B(ORe)2 и S(O)2NReRe, кадешто C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, 5-14 член 

хетероарил, C3-14 циклоалкил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rd се секој 

опционално супституирани со 2, или 3 

независно избрани Rf супституенти;  

секој Re е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Re се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 

независно избрани Rf супституенти;  

секој Rb супституент е независно избран од 

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, C6-10 арил, 

C3-14 циклоалкил, 5-14 член хетероарил, 4-14 
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член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-14 член 

хетеро- циклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, OH, NH2, 

NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, 

C(O)ORc, C(O)NRcS(O)2Rc, OC(O)Rc, 

OC(O)NRcRc, C(=NOH)Rc, C(=NOH)NRc, 

C(=NCN)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, 

C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, 

NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(=NRc)Rc, 

NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, 

NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, 

S(O)NRcRc, S(O)2Rc, S(O)2NRcC(O)Rc, -

P(O)RcRc, -P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)2, -B(ORc)2 

и S(O)2NRcRc; кадешто C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-

14 член хетероарил, 4-14 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил- C1-4 алкил-, 

C3-14 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-14 член 

хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-14 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rb се секој 

дополнително опционално супституиран со 2 

или 3 независно избрани Rd супституенти;  

секој Rc е независно избран од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 член 

хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-14 циклоалкил, 5-14 

член хетероарил, 4-14 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-14 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-14 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

14 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rc 

се секој опционално супституирани со 2, 3, 4, 

или 5 независно избрани Rf супституенти;  

секој Rf е независно избрани од C1-6 алкил, C1-

6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, 

CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, 

C(O)ORg, C(O)NRgS(O)2Rg, OC(O)Rg, 

OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, 

NRgC(=NRg)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, 

C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NR9)NRgRg, S(O)Rg, 

S(O)NRgRg, S(O)2Rg, S(O)2NRgC(O)Rg, 

NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, -P(O)RgRg, - 

P(O)(ORg)(ORg), -B(OH)2, -B(ORg)2 и 

S(O)2NRgRg; кадешто C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rf се секој 

опционално супституирани со 2, 3, 4, или 5 

независно избрани Rn супституенти; секој Rn е 

супституенти независно избрани од C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, 

CN, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, 

C(O)ORo, C(O)NRoS(O)2Ro, OC(O)Ro, 

OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, 

NRoC(=NRo)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, 

C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, 

S(O)NRoRo, S(O)2Ro, S(O)2NRoC(O)Ro, 

NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, -P(O)RoRo, - 

P(O)(ORo)(ORo), -B(OH)2, -B(ORo)2 и 

S(O)2NRoRo, кадешто C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rn се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 
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независно избрани Rq супституенти;  

секој Rg е независно избрани од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rg 

се секој опционално супституирани со 2, или 3 

независно избрани Rp супституенти;  

секој Rp е независно избрани од C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 

арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил- C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, хало, 

CN,  

NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, 

C(O)NRrS(O)2Rr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, 

NRrRr, NRrC(O)Rr , NRrC(=NRr)Rr, 

NRrC(O)NRrRr , NRrC(O)ORr, C(= N)NRrRr, 

NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, 

NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, 

S(O)2NRrC(O)Rr, NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr, -

P(O)RrRr, -P(O)(ORr)(ORr), -B(OH)2, -B(ORr)2 и 

S(O)2NRrRr, кадешто C1-6 алкил, C1-

6халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил- и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rp е 

опционално супституиран со 2 или 3 независно 

избрани Rq супституенти;  

или било кои два Ra супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со  2 или 3 независно избрани Rh 

супституенти; 

или било кои два Ra1 супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 2 или 3 независно избрани Rh 

супституенти;  

или било кои два Ra2 супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституиран со 2 или 3 независно избрани Rh 

супституенти; 

секој Rh е независно избрани од C1-6 алкил, 

C3-10 циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, C6-10 арил-

C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-

10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, хало, CN, ORi, SRi, NHORi, 

C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, C(O)NRiS(O)2Ri, 

OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, 

NRiC(=NRi)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, 

C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, 

S(O)NRiRi, S(O)2Ri, S(O)2NRiC(O)Ri, 

NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, -P(O)RiRi, - 

P(O)(ORi)(ORi), -B(OH)2, -B(ORi)2 и S(O)2NRiRi, 

кадешто C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-10 циклоалкил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-10 член 

хетероарил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 

циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- на Rh се секој 

опционално супституирани со 2, или 3 

независно избрани Rj супституенти;  

секој Rj е независно избран од C3-6 

циклоалкил, C6-10 арил, 5 или 6-член 

хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, C2-4 
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алкенил, C2-4 алкинил, хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 халоалкокси, CN, NHORk, ORk, 

SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, 

C(O)NRkS(O)2Rk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, 

NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(=NRk)Rk, 

NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 

NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, 

S(O)2Rk, S(O)2NRkC(O)Rk, NRkS(O)2Rk, 

NRkS(O)2NRkRk, -P(O)RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), - 

B(OH)2, -B(ORk)2 и S(O)2NRkRk, кадешто C1-4 

алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5- или 6-

член хетероарил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, и 

C1-4 халоалкокси на Rj се секој опционално 

супституиран со 2 или 3 независно избрани Rq 

супституенти;  

или две Rh групи сврзани за истиот јаглероден 

атом на 4- до 10-член хетероциклоалкил 

земени заедно со јаглероден атом кон којшто 

тие се сврзани формираат C3-6 циклоалкил или 

4- до 6-член хетероциклоалкил којшто има 1-2 

хетероатоми како прстенести членови избрани 

од O, N или S; 

или било кои два Rc супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

или било кои два Re супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со  2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти; 

или било кои два Rg супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти;  

или било кои два Ri супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rq супституенти; 

или било кои два Rk супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rq супституенти; 

или било кои два Ro супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со  2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти; 

или било кои два Rr супституенти заедно со 

бор, фосфор или азотен атом кон којшто тие се 

сврзани формираат  4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- или 10-

член хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 2, или 3 независно избрани 

Rh супституенти; 

секој Ri, Rk, Ro или Rr е независно избрани од 

H, C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 арил, 5 

или 6-член хетероарил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, 

кадешто C1-4 алкил, C3-6 циклоалкил, C6-10 

арил, 5 или 6-член хетероарил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 

алкинил на Ri, Rk, Ro или Rr се секој 

опционално супституирани со 2 или 3 

независно избрани Rq супституенти; 

секој Rq е независно избран од хало, OH, CN, -

COOH, B(OH)2, NH2, -NH-C1-6 алкил, -N(C1-6 

алкил)2, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

алкилтио, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, 

фенил, 5-6 член хетероарил, 4-6 член 

хетероциклоалкил и C3-6 циклоалкил, кадешто 

C1-6 алкил, фенил, C3-6 циклоалкил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, и 5-6 член хетероарил на Rq 

се секој опционално супституирани со 2 или 3 

супституенти независно избрани од хало, OH, 
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CN, -COOH, NH2, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-

4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, фенил, C3-10 

циклоалкил, 5-6 член хетероарил и 4-6 член 

хетероциклоалкил; 

индексот m е цел број од 0, 2 или 3; 

индексот n е цел број од 0, 2 или 3; 

индексот p е цел број од 2, 3, 4, 5 или 6; и 

  

  

е единечна врска или двојна врска за 

одржување на 5-член имидазолен прстен да 

биде ароматичен.  

  

 

 

(51)  F 16B 23/00, F 16B 37/12, B 25B 27/14  

(11)  12538   (13) Т1 

(21)  2022/459   (22) 05/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  102013215291  02/08/2013  DE 

(96)  23/05/2014 EP14169587.4 

(97)  03/08/2022 EP2857699 

(73)  IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG 

Robert-Bosch-Strasse 9 74632 Neuenstein 

, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)   Humm, Siegfried and Eckert, Rainer 

(54)  Навојна чаура за правење навој 

(57)  1   

 Модел на навојна чаура за правење навој во 

дупки, кој вклучува 

1.1 прстен (1) на едниот крај од цилиндричната 

навојна чаура, 

1.2 внатрешен навој (4) и 

1.3 надворешен навој (6), кој 

1.4 е во форма на самонарезувачки или 

самоводечки навој, каде што 

1.5 надворешниот навој (6) е во форма на 

асиметричен навој и 

1.6 се протега по целата должина на 

цилиндричната навојна чаура низ неколку 

кривини на навојот преку мноштво вртења на 

навојот, пред да се вметне навојната чаура во 

дупката на работното парче 

(31), внатрешниот навој не стигнува до крајот 

(5) на навојната чаура,  

1.7 во дупката (32) што минува низ работното 

парче (31), при што навојната чаура (30) се 

навртува во работното парче (31) на првата 

страна, а завртката се навртува во навојната 

чаура 

(30) од другата страна на работното парче (31) 

кое лежи спроти првата страна, и каде што 

завртката (33) ја изложува навојниата чаура 

(30) на затегнувачко оптоварување, така што 

прстенот (1) на навојната чаура лежи кон 

периферијата на работното парче (31), 

наведената периферија е изложена на 

оптоварување на притисок за време на 

оптоварувањето и ја опкружува дупката. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  H 05B 7/12, F 16J 15/22, F 16J 15/56, F 27D 

11/10  

(11)  12539   (13) Т1 

(21)  2022/460   (22) 05/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201461985026P  28/04/2014  US 

(96)  27/04/2015 EP15785945.5 

(97)  08/06/2022 EP3137835 

(73)  Hatch Ltd. 2800 Speakman Drive 

Mississauga, Ontario L5K 2R7, CA 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HALEY, Stephen D. 

(54)  ЦИЛИНДРИЧНА НАВЛАКА ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНИ ТОПЛОТНИ ЕЛЕКТРОДИ 

(57)  1  Склоп за запечатување (10) погоден за 

затворање на отвор помеѓу варијабилна 

запечатена површина и фиксна површина за 

употреба на не типични температури погодно за 

еластични материјали, склопот за 

запечатување содржи: 

 

 (a) во основа кружен член за 

запечатување (22) којшто има потпорен раб (24) 

 погодна за осигурување на фиксната 

површина и подвиженраб (26) погодна   да 

дојде во зафат со варијабилната површина за 

запечатување, членот за  запечатување е 

флексибилен и дозволува преместување на 

подвижниот раб  паралелни и периферно 

на варијабилната површина за запечатување, 

кадешто   подвижниот раб е погоден да се 

премести помеѓу нагорната поставка кадешто 

 подвижниот раб е аксијално преместен 

нагоре над фиксната површина за време  на 

аксијалното преместување нагоре на 
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варијабилната површина за запечатување 

 долж вертикалната оска (A) и долна 

поставка кадешто подвижниот раб е аксијално 

 преместен надоле под фиксната 

површина за време на аксијалното 

преместување  надоле на варијабилната 

површина за запечатување долж вертикалната 

оска (A) и 

 (b) во основа кружен еластичен член 

(28) лоциран приближно до подвижниот раб

 (26) на членот за запечатување, 

еластичниот член е погоден за, кога потпорниот 

 раб е осигуран на фиксната површина, 

влијае на подвижниот раб (26) од членот за 

 запечатување е лоциран во насока 

одалечена радијално навнатре од потпорниот 

 раб, кадешто  потпорниот раб на членот 

за запечатување е лоциран во насока 

 радијално нанадвор од подвижниот раб, 

и кадешто  еластичниот член е под  притисок 

и адаптиран да влијае врз подвижниот раб на 

членот за запечатување  навнатре во 

правец на варијабилната површина за 

запечатување, со  варијабилната површина 

за запечатување којшто е во основа  

цилиндрична,  фиксната површина и 

варијабилната површина за запечатување не е 

дел од  наведениот склоп за запечатување, 

кадешто членот за запечатување содржи 

 материјал којшто е отпорен на 

температури до околу 1500°C; и 

 кадешто  членот за запечатување 

содржи во основа нееластични, отпорни на 

 топлина влакна коишто се состојат од 

керамички или метал отпорен на топлина,  

 кадешто  членот за запечатување 

содржи најмалку една флексибилна преклопена 

 лента (32) којашто има еден пар 

спротивни рабови (34, 36); 

 кадешто спротивните рабови на 

најмалку една флексибилна преклопена лента 

се  лоцирани во близина на потпорниот раб 

(24) на членот за запечатување; и 

 кадешто  еластичниот член е додена во 

рамките на барем една флексибилна 

 преклопена  лента,  

 кадешто членот за запечатување 

содржи тороиден ракаве приложен кон 

 еластичниот член; и 

 кадешто тороидниот ракавец содржи 

сплетена поставка од наведените влакна  се 

карактеризира со тоа што, 

 кога најмалку една флексибилна 

преклопена лента се одмотува долж 

 вертикалната оска (A), сплетената 

поставка од наведените влакна приближно 

 двојно скроена површина во која што 

едно од наведените влакна е поставено 

 приближно на правата линија од двојно 

скроената површина. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61M 5/315  

(11)  12540   (13) Т1 

(21)  2022/461   (22) 05/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201302385  03/04/2013  ZA 

(96)  19/03/2014 EP14778422.7 

(97)  08/06/2022 EP2981316 

(73)  Armstrong, Sean Terrence 17 Smith Street 

Bedfordview 2007, ZA 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  Armstrong, Sean Terrence  

(54)  ШПРИЦ И ДОДАТОК ЗА НЕГО 

(57)  1  Шприц (12) којшто вклучува: 

цилиндар (22); 

прирабница за прсти (24) која се протега 

радијално од цилиндарот дефинирајќи рамна 

површина;  

клипна прачка (26) која, во пресек ортогонален 

на надолжната оска на клипната прачка, има 

облик кој е дефиниран со четири еднакво 

оддалечени краци кои се протегаат нанадвор 

радијално од надолжната оска на клипната 

прачка, од кои првиот крак вклучува низа 

засеци (34) и/или испакнатини на барем еден 

дел од нејзината должина;  

каде што шприцот вклучува додаток (10) 

вклучувајќи тело (14) димензионирано и 

обликувано при употреба за да се постави над 

прирабницата за прсти и прицврстувачки 

средства за прицврстување на телото на 

прирабницата за прсти, каде што телото 

вклучува рамен дел (36) поставен над рамната 

површина на прирабницата за прсти и кој 

дефинира примарно лежиште (38) во кое 

клипната прачка се прима при употреба, 

назначено со тоа, што примарното лежиште 

има линеарен канал (40) кој е димензиониран и 

обликуван за да одговара на првиот крак на 

клипната прачка за да го прими првиот крак на 

клипната прачка во себе;  

каде што телото дополнително вклучува прв 

прст (20) кој е интегрално обликуван со телото 

и се протега од телото во примарното лежиште, 

при што на или во близина на затворениот крај 

на линеарниот канал првиот прст ја зафаќа 

низата засеци и/или испакнатини на првиот крак 

од клипната прачка создавајќи звучни кликови 
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додека клипната прачка се движи долж 

цилиндарот на шприцот; 

и каде што примарното лежиште дополнително 

вклучува прв забец (18) кој е интегрално 

обликуван со телото и се протега од телото во 

примарното лежиште, при што првиот забец 

создава стеснување долж примарното лежиште 

и се потпира наспроти вториот крак на клипната 

прачка (28) при склопување на шприцот; 

и каде што примарното лежиште дополнително 

вклучува втор забец (18) кој е интегрално 

обликуван со телото и се протега од телото во 

примарното лежиште и создава стеснување 

долж примарното лежиште и се потпира 

наспроти третиот крак на клипната прачка (28) 

при склопување на шприцот;  

и каде што примарното лежиште е 

димензионирано и обликувано така што 

ширината на примарното лежиште кај првиот и 

вториот забец е помала од ширината на 

клипната прачка што предизвикува еластично 

свиткување или деформирање на телото и/или 

првиот и вториот забец со цел да се спречи 

клипната прачка да ги помине првиот и вториот 

забец и да продолжи низ примарното лежиште; 

и каде што клипната прачка се прима и фаќа во 

примарното лежиште при што надолжната оска 

на клипната прачка е порамнета со надолжната 

оска на цилиндарот на шприцот;  

и каде што примарното лежиште конвергира од 

периметарот на рамниот дел кон првиот и 

вториот забец за да го олесни водењето на 

клипната прачка долж примарното лежиште при 

склопување на шприцот. 
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(51)  C 07D 519/00, C 07D 471/04, C 07D 487/04, 

A 61K 31/437, A 61K 31/4985, A 61P 35/00  

(11)  12541   (13) Т1 

(21)  2022/462   (22) 06/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  PCT/CN2009/076321  31/12/2009  CN 

(96)  30/12/2010 EP20199091.8 

(97)  06/07/2022 EP3795573 

(73)  Hutchison Medipharma Limited 

720 Cai Lun Road Building 4, Pudong, 

Shanghai 201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SU, Wei-Guo; DAI, Guangxiu and JIA, Hong 
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(54)  ОДРЕДЕНИ ТРИАЗОЛОПИРАЗИНИ, 

НИВНИ СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Најмалку едно соединение со 

формулата 1: 

 

  

и/или најмалку една негова фармацевтски 

прифатлива сол назначено со тоа, што 

X е N, Y е отсутно и R1 е фузиран бицикличен 

хетероарил селектиран од 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

опционално супституиран со една или повеќе 

групи селектирани од хало, -CF3, -CF2H, 

циклоалкил, - C(O)R1-C(O)OR1-CN, -

C(O)NR13R14, -NR13R14, -NR13C(O)R1-

NR13S(O)nR12, - NR13S(O)nNR13R14, -

NR13C(O)OR12, -NR13C(O)NR13R14, -NO2, -

S(O)nR12, - S(O)nNR13R14, хетероцикл, 

хетероарил, арил, алкенил, алкинил, понизок 

алкил, понизок алкил супституиран со хидрокси, 

понизок алкил супституиран со понизок алкокси, 

понизок алкил супституиран со -NR13R14, и 

понизок алкил супституиран со хетероцикл; или 

R2 и R3 се независно селектирани од водород, 

и алкил, или R2 и R3, заедно со јаглеродот на 

кој тие се прикачени, формираат прстен одбран 

од 3- до 7-член циклоалкил и 3- до 7-член 

хетероцикл; 

R4 е селектиран од хало, алкил, циклоалкил, 

хетероцикл, арил и хетероарил, од кое секој, 

освен за хало, е опционално супституиран со 

една или повеќе групи селектирани од 

понизок алкил опционално супституиран со 

една или повеќе групи селектирани од 

хидрокси, понизок алкокси, циано, хало, -

C(O)OR1-C(O)NR13R14, - NR13R14, -OC(O)R1-

NR13C(O)R1-NR13S(O)nR12, - 

NR13S(O)nNR13R14, -NR13C(O)OR12, и -

NR13C(O)NR13R14, 

понизок алкокси опционално супституиран со 

една или повеќе групи селектирани од хало, 

хидрокси, и понизок алкокси, 

циклоалкокси опционално супституиран со една 

или повеќе групи селектирани од хало, 

хидрокси, и понизок алкокси, 

хетероциклоалкокси опционално супституиран 

со една или повеќе групи селектирани од хало, 

хидрокси, и понизок алкокси, 

хетероцикл опционално супституиран со една 

или повеќе групи селектирани од понизок 

алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, 

хетероарилокси опционално супституиран со 

една или повеќе групи селектирани од понизок 

алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, 

арил опционално супституиран со една или 

повеќе групи селектирани од понизок алкил, 

хало, хидрокси, и понизок алкокси, 

хетероарил опционално супституиран со една 

или повеќе групи селектирани од понизок 

алкил, хало, хидрокси, и понизок алкокси, 

хало, циано, -C(O)R1-C(O)OR1-NR13R14, -

NR13C(O)R1-NR13S(O)nR12, - 

NR13S(O)nNR13R14, -NR13C(O)OR12, -

NR13C(O)NR13R14, - C(O)NR13R14, -S(O)nR12, 
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и -S(O)nNR13R14; 

R5 е селектиран од водород, хало, OH, NH2, 

CF3, -CF2H, алкил, алкенил, и алкинил; 

секое n е независно 0, или 2; 

R1R12, R13, и R14 се независно селектирани 

од водород, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, арил, хетероарил, и хетероцикл, од 

кое секој освен за водород, е опционално 

супституиран со една или повеќе групи 

селектирани од хало, понизок алкил, хидрокси, 

и понизок алкокси, или R13 и R14, со азотот на 

кој тие се прикачени, комбинираат за да 

формираат хетероцикл прстен, кој е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи селектирани од хало, понизок алкил, 

хидрокси, и понизок алкокси и додатно 

опционално вклучува еден или два 

дополнителни хетероатоми во хетероцикл 

прстенот каде што наведените еден или два 

дополнителни хетероатоми се селектирани од -

O-, -S-, и -N(R15)-; и R15 е селектиран од 

водород, понизок алкил,-C(O)R1-C(O)OR1-

C(O)NR13R14, -S(O)nR12, и -S(O)nNR13R14; 

каде што понизок алкил е праволиниски или 

разгранет јаглеводород што содржи 1-4 

јаглеродни атоми, и понизок алкокси е 

праволиниски или разгранет алкокси, каде што 

алкил делот содржи 1-4 јаглеродни атоми. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  B 05D 5/08, B 32B 15/14, B 32B 9/04, B 32B 

27/12, B 32B 27/32, B 32B 27/36, B 32B 27/40, B 

32B 29/02, B 32B 5/02, B 32B 5/12, B 32B 5/16, 

B 32B 5/22, B 32B 5/26, B 32B 5/30, B 32B 7/04, 

B 32B 7/12, F 41H 5/02, F 41H 5/04  

(11)  12542   (13) Т1 

(21)  2022/463   (22) 06/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  201462073293 P  31/10/2014  US 

(96)  09/09/2015 EP15856110.0 

(97)  24/08/2022 EP3212340 

(73)  Hardwire, LLC and Tunis, George C., III 

1947 Clarke Avenue Pocomoke City, MD 21851  

, US and 12942 Old Bridge Road Ocean City, 

MD 21842, 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)  TUNIS III, George, C. and KREMER, 

Benjamin, J. 

(54)  МЕК БАЛИСТИЧКИ ОТПОРЕН ОКЛОП 

(57)  1  Мека табла која се состои од:  

работна омекната ламинација која опфаќа 

мноштво групи на обвивки, секоја група на 

обвивки опфаќа еден или повеќе слоеви, секој 

слој содржи композитен материјал кој содржи 

влакна вградени во материјалот на матрицата; 

и лизгачка рамнина помеѓу најмалку еден сет 

на соседни групи на обвивки, при што 

соседните групи на обвивки остануваат 

неповрзани или суштински неповрзани на 

лизгачката рамнина, каде што лизгачката 

рамнина опфаќа средство за лизгање помеѓу 

соседните групи на обвивки.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  A 61M 5/24, A 61M 5/20  

(11)  12543   (13) Т1 

(21)  2022/464   (22) 06/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20150203132  30/12/2015  EP and 

20150203137  30/12/2015  EP 

(96)  29/12/2016 EP16822214.9 

(97)  06/07/2022 EP3397324 

(73)  Ascendis Pharma A/S Tuborg Boulevard 

12 2900 Hellerup, DK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FABRICIUS, Paul Erik;  MADSEN, Flemming 

and OLESEN, Jan 

(54)  АВТОМАТСКИ ИСФРЛУВАЧ СО СИСТЕМ 

ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПАТРОН 

(57)  1  Автоматски исфрлувач (4) за 

администрирање на инјекција со медикамент од 

патрон (700) кој го содржи медикаментот, 

автоматскиот исфрлувач се состои од: 

куќиште (6); и 

приемник на патрон (300) со преграда на 

приемникот на патрон (302) конфигуриран да 

прима склоп на патрон (600) со најмалку еден 

член на патронот за задржување (808) кога е 

вметнат преку отворот за примање на патрон 

(301) по должина на лонгитудиналната оска; и 

исфрлувач (200) конфигуриран за поддршка на 

склопот на патронот (600) со тоа што го 

задржува да се движи во насока по должина на 

лонгитудиналната оска и е оптоварен со 

пружина во насоката која е спротивна од 

насоката на примање; 

 

каде што преградата на приемникот на 

патронот (302) има прв дел (310), на прво 

растојание од отворот за примање на патрон 

(301), со први водечки членови (312) кои се 

истегнуваат навнатре преку аглите на првите 

водечки членови (314) и се одвоени за да 

формираат премин (316) на аглите од преминот 

(318) помеѓу првите водечки членови (312) кои 

се истегнуваат навнатре; каде што првите 

водечки членови (312) кои се истегнуваат 
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навнатре  од првата дупка (320) го прифаќаат 

склопот на кертриџот (600) кога се вметнати 

преку отворот за примање на патрон (301); 

каде што еден или повеќе од првите водечки 

членови (312) има/имаат лице кое е насочено 

настрана од отворот за примање на патрон 

(301) и формира конкавна форма со наклонет 

дел (334), при наклонети агли (336), водејќи кон 

делот за задржување (328) при или околу 

долниот дел од конкавната форма; 

каде што преградата на приемникот на 

патронот (302)  има втор дел (330) со 

прстенеста форма, при второ растојание од 

отворот за примање на патрон (301), и со 

вторите водечки членови (322) со првите лица 

(324) кои што се наклонети околу радијална 

оска на лонгитудиналната оска и аголно 

распоредени да се истегнувваат најмалку 

делумно      

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  B 05B 11/00, A 61M 5/24, A 61M 15/00, A 

61M 5/00  

(11)  12544   (13) Т1 

(21)  2022/465   (22) 07/09/2022 

(45) 31/12/2022 

(30)  20090014680  25/11/2009  EP 

(96)  22/11/2010 EP10781681.1 

(97)  27/07/2022 EP2504052 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BACH,Alexander; BESSELER,Jens; 

HOLAKOVSKY,Holger; KAEMPER,Markus; 

DELMAN,Manuel and WUTTKE,Gilbert 

(54)  НЕБУЛИЗАТОР 
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(57)  1  Небулизатор (1) за течност (2) којшто 

содржи вметнувачки контејнер (3) којшто ја 

содржи течноста (2) за да биде небулизирана, 

кадешто небулизаторот (1) содржи уред 

контејнер (44) за броење на операции на 

небулизаторот (1) со контејнерот (3), кадешто 

небулизаторот (1) може да биде отворен за 

заменување на контејнерот (3), кадешто 

небулизаторот (1) содржи дел куќиште (18) 

којшто може да биде одвоен или отворен за 

заменување на контејнерот (3),  

 

се карактеризира со тоа што  

блокирањето на отворањето на небулизаторот 

(1) е постигнато со помош на член за 

заклучување (61) и уредот на контејнерот (44) 

содржи средство за контрола коешто е за 

контролирање на блокирањето на отворањето 

на небулизаторот (1) така што уредот на 

контејнерот (44) го блокира отворањето на 

небулизаторот (1) се додека претходно 

определен број на операции од небулизаторот 

(1) со контејнерот (3) е постигнат или надминат 

и деблокирање на отворањето на 

небулизаторот кога претходно определениот 

број на операции од небулизаторот (1) со 

контејнерот (3) е постигнат или надминат, 

кадешто средството за контрола  е ротирачки 

контролен прстен (45) и содржи лента или 

бразда (49) и  вдлабнатина за повторно 

заклучување (48) и со тоа што членот за 

заклучување (61) се преклопува со лентата или 

браздата (49) во форма-поволна за 

преклопување пред претходно определениот 

број на операции да биде постигнат или 

надминат и кадешто кога претходно 

определениот број на операции е постигнат или 

надминат, вдлабнатина за повторно 

заклучување (48) го достигнува членот за 

заклучување (61) и завршува формата-поволна 

за преклопување на членот на заклучување (61) 

со лентата или браздата (49) така што членот 

за заклучување (61) може да се движи преку 

вдлабнатината за повторно заклучување (48) 

кога делот на куќиштето (18) се движи 

аксијално. 
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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) 

8C08J11/24 8C08J11/24 12535 T1 

8B25B27/14 8F16B23/00 12538 T1 

8F16B23/00 8F16B23/00 12538 T1 

8C12N5/07 8A61K39/12 12521 T1 

8C12N7/00 8A61K39/12 12521 T1 

8A61K31/428 8C07D413/14 12536 T1 

8A61K31/4355 8C07D413/14 12536 T1 

8A61P31/12 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D413/10 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D498/04 8C07D413/14 12536 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12537 T1 

8C07D263/57 8C07D471/04 12537 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12525 T1 

8B32B29/02 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B5/22 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B5/30 8B05D5/08 12542 T1 

8A61M5/20 8A61M5/24 12543 T1 

8A61M5/24 8A61M5/24 12543 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 12541 T1 

8B27G21/00 8B27L7/00 12528 T1 

8A61P7/00 8A61K9/20 12529 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 12530 T1 

8A61K31/437 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K31/53 8A61K31/519 12533 T1 

8C07D471/04 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K31/53 8C07D519/00 12509 T1 

8A61K39/395 8A61K9/00 12513 T1 

8A61K47/18 8A61K9/00 12513 T1 

8A61P25/00 8A61K9/00 12513 T1 

8C07D513/04 8C07D487/04 12516 T1 

8A61P1/04 8C07D413/04 12504 T1 

8A61P9/10 8C07D413/04 12504 T1 

8A61K9/107 8A61K31/045 12505 T1 

8A61P17/10 8A61K31/045 12505 T1 

8A61Q19/00 8A61K31/045 12505 T1 

8B29B17/02 8C08J11/24 12535 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 12536 T1 

8E06B9/84 8E06B9/06 12524 T1 

8C07D473/16 8C07K16/28 12525 T1 

8F27D11/10 8F27D11/10 12539 T1 

8H05B7/12 8F27D11/10 12539 T1 

8B32B27/12 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B9/04 8B05D5/08 12542 T1 

8A61K31/4985 8C07D519/00 12541 T1 

8A61M5/24 8A61M15/00 12544 T1 

8B05B11/00 8A61M15/00 12544 T1 

8B27L7/00 8B27L7/00 12528 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 12529 T1 

8A61P1/00 8A61K9/20 12529 T1 

8F01D15/00 8F01D15/00 12532 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K38/17 8C07K14/47 12520 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 12520 T1 

8G01M5/00 8G01M5/00 12507 T1 

8B65G33/18 8C12P19/02 12512 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12513 T1 

8A61K31/7125 8A61P21/00 12517 T1 

8A61K9/00 8A61K9/28 12518 T1 

8A61P17/06 8C07D413/04 12504 T1 

8A61K31/045 8A61K31/045 12505 T1 
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8A61K9/00 8A61K31/045 12505 T1 

8A61K45/00 8A61K39/12 12521 T1 

8A61B18/02 8A61B18/02 12522 T1 

8A61K31/4985 8C07D413/14 12536 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 12537 T1 

8A61P37/04 8C07D471/04 12537 T1 

8C07D413/14 8C07D471/04 12537 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 12525 T1 

8A61M5/24 8A61M5/24 12526 T1 

8B32B5/02 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B7/04 8B05D5/08 12542 T1 

8F41H5/04 8B05D5/08 12542 T1 

8B27L7/08 8B27L7/00 12528 T1 

8A61P1/18 8A61K9/20 12529 T1 

8B65G33/22 8C12P19/02 12512 T1 

8C12P7/10 8C12P19/02 12512 T1 

8A61P19/00 8A61K9/00 12513 T1 

8A61K31/519 8C07D497/14 12515 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 12516 T1 

8C07D471/04 8C07D487/04 12516 T1 

8C03C27/06 8C03C27/06 12506 T1 

8C07C51/09 8C08J11/24 12535 T1 

8C07D413/12 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D491/04 8C07D413/14 12536 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 12537 T1 

8C07D413/06 8C07D471/04 12537 T1 

8C07D519/00 8C07D471/04 12537 T1 

8A61M5/20 8A61M5/24 12526 T1 

8B26D1/02 8B27L7/00 12528 T1 

8B26D7/22 8B27L7/00 12528 T1 

8B27L7/06 8B27L7/00 12528 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12530 T1 

8C07D471/14 8C07D471/04 12530 T1 

8C07K14/605 8A61K38/00 12531 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K31/4985 8C07D519/00 12509 T1 

8A61K31/5025 8C07D519/00 12509 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 12520 T1 

8A61K39/145 8A61K39/145 12510 T1 

8C07D401/12 8C07D215/42 12511 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 12513 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12516 T1 

8A61K31/4155 8C07D413/04 12504 T1 

8A61K47/10 8A61K31/045 12505 T1 

8A61Q5/06 8A61K31/045 12505 T1 

8C07D215/48 8C07D215/48 12519 T1 

8A61K39/12 8A61K39/12 12521 T1 

8A61B17/30 8A61B18/02 12522 T1 

8C07D417/10 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D213/81 8C07D471/04 12537 T1 

8A61M5/44 8A61M5/24 12526 T1 

8B32B27/40 8B05D5/08 12542 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12531 T1 

8C07D519/00 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K31/519 8C07D519/00 12509 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 12508 T1 

8C12P19/02 8C12P19/02 12512 T1 

8A61P37/02 8A61K9/00 12513 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12514 T1 

8A61P35/00 8C07D497/14 12515 T1 

8C07D497/14 8C07D497/14 12515 T1 

8A61P21/00 8A61P21/00 12517 T1 

8A61K39/00 8A61K39/12 12521 T1 

8A61K39/38 8A61K39/12 12521 T1 

8C12N5/16 8A61K39/12 12521 T1 

8A61B17/00 8A61B18/02 12522 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12537 T1 

8E06B9/58 8E06B9/06 12524 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 12525 T1 

8A61M5/32 8A61M5/24 12526 T1 

8B32B27/36 8B05D5/08 12542 T1 

8A61P15/08 8A61K9/20 12529 T1 

8A61P35/00 8A61K9/20 12529 T1 

8A61P35/02 8A61K9/20 12529 T1 

8A61P43/00 8A61K9/20 12529 T1 

8C07D487/04 8A61K31/519 12533 T1 

8A61K31/444 8C07D519/00 12509 T1 

8C07D215/42 8C07D215/42 12511 T1 

8G01H1/00 8G01M5/00 12507 T1 

8A61K31/4196 8A61K9/127 12508 T1 

8C12M1/00 8C12P19/02 12512 T1 

8F16K1/12 8C12P19/02 12512 T1 
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8A61K31/58 8A61K9/28 12518 T1 

8A61P37/00 8C07D413/04 12504 T1 

8A01N65/00 8A61K39/12 12521 T1 

8C07D403/12 8C07K16/28 12525 T1 

8F16J15/22 8F27D11/10 12539 T1 

8F16J15/56 8F27D11/10 12539 T1 

8B05D5/08 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B15/14 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B5/12 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B5/16 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B7/12 8B05D5/08 12542 T1 

8F41H5/02 8B05D5/08 12542 T1 

8C07D487/04 8C07D519/00 12541 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 12544 T1 

8C07K14/34 8C07K14/34 12527 T1 

8A61P43/00 8C07D519/00 12509 T1 

8C12P19/14 8C12P19/02 12512 T1 

8A61P19/02 8A61K9/00 12513 T1 

8A61P37/06 8A61K9/00 12513 T1 

8C07K16/24 8A61K9/00 12513 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 12514 T1 

8C07D515/04 8C07D487/04 12516 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 12504 T1 

8A61P17/00 8A61K31/045 12505 T1 

8A61P17/06 8A61K31/045 12505 T1 

8F16B37/12 8F16B23/00 12538 T1 

8A61K31/423 8C07D413/14 12536 T1 

8C07D263/57 8C07D413/14 12536 T1 

8E06B9/06 8E06B9/06 12524 T1 

8A61M5/315 8A61M5/315 12540 T1 

8B32B27/32 8B05D5/08 12542 T1 

8B32B5/26 8B05D5/08 12542 T1 

8A61K31/437 8C07D519/00 12541 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 12541 T1 

8C07D471/04 8C07D519/00 12541 T1 

8A61M5/00 8A61M15/00 12544 T1 

8A61K31/7068 8A61K9/20 12529 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 12529 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12530 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 12509 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 12509 T1 

8A61K31/485 8A61K9/00 12513 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12513 T1 

8A61P29/00 8A61K9/00 12513 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 12514 T1 

8A61K31/712 8A61P21/00 12517 T1 

8A61K9/28 8A61K9/28 12518 T1 

8A61K9/50 8A61K9/28 12518 T1 

8A61P5/14 8C07D413/04 12504 T1 

8A61K8/34 8A61K31/045 12505 T1 

8A61K9/08 8A61K31/045 12505 T1 

8A61K31/47 8C07D215/48 12519 T1 

8A61P35/00 8C07D215/48 12519 T1 
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Патенти / Patentat 

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

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) 

iTeos Belgium SA C 07D 497/14 MK/P/2022/0442 T1 

 iTeos Belgium SA A 61P 35/00 MK/P/2022/0442 T1 

 iTeos Belgium SA A 61K 31/519 MK/P/2022/0442 T1 

Armstrong, Sean Terrence A 61M 5/315 MK/P/2022/0461 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61M 5/20 MK/P/2022/0464 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61M 5/24 MK/P/2022/0464 T1 

Biological E Limited C 07K 14/34 MK/P/2022/0451 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH B 05B 11/00 MK/P/2022/0465 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61M 5/24 MK/P/2022/0465 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61M 5/00 MK/P/2022/0465 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61M 15/00 MK/P/2022/0465 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 487/04 MK/P/2022/0441 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/519 MK/P/2022/0441 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0441 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 519/00 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 487/04 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 471/04 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/53 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/519 MK/P/2022/0445 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/437 MK/P/2022/0445 T1 

Celgene Corporation A 61K 9/28 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 1/00 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 1/18 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 15/08 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61K 9/20 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/02 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 43/00 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 7/00 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61K 31/7068 MK/P/2022/0453 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/00 MK/P/2022/0453 T1 

DGI Group,LLC A 61B 17/30 MK/P/2021/0677 T1 
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Патенти / Patentat 

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

DGI Group,LLC A 61B 18/02 MK/P/2021/0677 T1 

DGI Group,LLC A 61B 17/00 MK/P/2021/0677 T1 

Dr. Falk Pharma GmbH A 61K 9/50 MK/P/2022/0446 T1 

Dr. Falk Pharma GmbH A 61K 31/58 MK/P/2022/0446 T1 

Dr. Falk Pharma GmbH A 61K 9/28 MK/P/2022/0446 T1 

Dr. Falk Pharma GmbH A 61K 9/00 MK/P/2022/0446 T1 

Duke University C 12N 7/00 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University C 12N 5/16 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University C 12N 5/07 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University A 61K 45/00 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University A 61K 39/38 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University A 61K 39/12 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University A 01N 65/00 MK/P/2021/0620 T1 

Duke University A 61K 39/00 MK/P/2021/0620 T1 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL) F 01D 15/00 MK/P/2022/0456 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07D 215/48 MK/P/2022/0448 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. A 61K 31/47 MK/P/2022/0448 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2022/0448 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/20 MK/P/2022/0450 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/24 MK/P/2022/0450 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/32 MK/P/2022/0450 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/44 MK/P/2022/0450 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 31/045 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 47/10 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 8/34 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 9/00 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 9/08 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61Q 5/06 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61P 17/00 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61P 17/06 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61P 17/10 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61Q 19/00 MK/P/2022/0432 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 9/107 MK/P/2022/0432 T1 

Hardwire, LLC F 41H 5/02 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 7/04 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 7/12 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC F 41H 5/04 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 05D 5/08 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 15/14 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 27/12 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 27/32 MK/P/2022/0463 T1 
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Hardwire, LLC B 32B 27/36 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 27/40 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 29/02 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/02 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/12 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/16 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/22 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/26 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 5/30 MK/P/2022/0463 T1 

Hardwire, LLC B 32B 9/04 MK/P/2022/0463 T1 

Hatch Ltd. H 05B 7/12 MK/P/2022/0460 T1 

Hatch Ltd. F 27D 11/10 MK/P/2022/0460 T1 

Hatch Ltd. F 16J 15/22 MK/P/2022/0460 T1 

Hatch Ltd. F 16J 15/56 MK/P/2022/0460 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 27L 7/06 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 27L 7/00 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 27G 21/00 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 26D 7/22 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 26D 1/02 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchinson, Vaughan John B 27L 7/08 MK/P/2022/0452 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 487/04 MK/P/2022/0462 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 471/04 MK/P/2022/0462 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0462 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/4985 MK/P/2022/0462 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/437 MK/P/2022/0462 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 519/00 MK/P/2022/0462 T1 

IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG B 25B 27/14 MK/P/2022/0459 T1 

IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG F 16B 23/00 MK/P/2022/0459 T1 

IMS-Verbindungstechnik GmbH & Co. KG F 16B 37/12 MK/P/2022/0459 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2021/0359 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0359 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/17 MK/P/2021/0359 T1 

Immunic AG A 61P 9/10 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG C 07D 413/04 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG A 61P 5/14 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG A 61P 37/00 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG A 61P 17/06 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG A 61P 1/04 MK/P/2022/0431 T1 

Immunic AG A 61K 31/4155 MK/P/2022/0431 T1 

Incyte Corporation C 07D 417/10 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4985 MK/P/2022/0457 T1 
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Incyte Corporation C 07D 498/04 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 491/04 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61P 31/12 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/00 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 263/57 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/10 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/12 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/14 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/423 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/428 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4355 MK/P/2022/0457 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/14 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/00 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation A 61P 37/00 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation A 61P 37/04 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 213/81 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 519/00 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 471/04 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/437 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 413/06 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 263/57 MK/P/2022/0458 T1 

Incyte Corporation C 07D 471/04 MK/P/2022/0443 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/00 MK/P/2022/0443 T1 

Incyte Corporation C 07D 515/04 MK/P/2022/0443 T1 

Incyte Corporation C 07D 513/04 MK/P/2022/0443 T1 

Incyte Corporation C 07D 487/04 MK/P/2022/0443 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 39/145 MK/P/2022/0434 T1 

Lian, Yuqi C 03C 27/06 MK/P/2022/0433 T1 

MorphoSys AG A 61K 39/395 MK/P/2021/0619 T1 

MorphoSys AG A 61P 35/02 MK/P/2021/0619 T1 

MorphoSys AG C 07D 403/12 MK/P/2021/0619 T1 

MorphoSys AG C 07D 473/16 MK/P/2021/0619 T1 

MorphoSys AG C 07K 16/28 MK/P/2021/0619 T1 

Move S.r.l. G 01H 1/00 MK/P/2022/0435 T1 

Move S.r.l. G 01M 5/00 MK/P/2022/0435 T1 

NewAmsterdam Pharma B.V. C 07D 401/12 MK/P/2022/0438 T1 

NewAmsterdam Pharma B.V. C 07D 215/42 MK/P/2022/0438 T1 

O.M.D. - Depalo S.r.l E 06B 9/06 MK/P/2021/0616 T1 

O.M.D. - Depalo S.r.l E 06B 9/84 MK/P/2021/0616 T1 

O.M.D. - Depalo S.r.l E 06B 9/58 MK/P/2021/0616 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2022/0440 T1 
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/06 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/02 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/485 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/18 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/26 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/24 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/08 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 19/00 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 19/02 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2022/0440 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2022/0440 T1 

Rittec Umwelttechnik GmbH C 08J 11/24 MK/P/2022/0273 T1 

Rittec Umwelttechnik GmbH C 07C 51/09 MK/P/2022/0273 T1 

Rittec Umwelttechnik GmbH B 29B 17/02 MK/P/2022/0273 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61K 31/712 MK/P/2022/0444 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2022/0444 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61K 31/7125 MK/P/2022/0444 T1 

Scynexis, Inc. A 61K 9/127 MK/P/2022/0436 T1 

Scynexis, Inc. A 61K 31/4196 MK/P/2022/0436 T1 

Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 471/14 MK/P/2022/0454 T1 

Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 471/04 MK/P/2022/0454 T1 

Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/437 MK/P/2022/0454 T1 

Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2022/0454 T1 

Sun Pharmaceutical Industries Limited A 61K 38/00 MK/P/2022/0455 T1 

Sun Pharmaceutical Industries Limited C 07K 14/605 MK/P/2022/0455 T1 

Sweetwater Energy, Inc. C 12P 19/02 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. C 12P 19/14 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. B 65G 33/18 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. F 16K 1/12 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. C 12M 1/00 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. B 65G 33/22 MK/P/2022/0439 T1 

Sweetwater Energy, Inc. C 12P 7/10 MK/P/2022/0439 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/444 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/4985 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/5025 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 519/00 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/53 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 43/00 MK/P/2022/0437 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/519 MK/P/2022/0437 T1 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022  
 

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

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

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

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

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

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

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

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

и список на производите и услугите 

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

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2021/1170 (220) 23/12/2021 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за инвестиционо 

советување КАПИТАЛ АССЕТ 

МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје Бул. Св. 

Климент Охридски бр. 24/2-2, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) златна 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги, финансиско 

управување, советување во врска со 

финансии, капитални инвестиции, 

инвестирање средства, услуги за 

берзанско посредување  

 

(210) TM  2022/1 (220) 03/01/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Трговско друштво за 

производство, промет и услуги НЕР-

КОМ експорт импорт ДООЕЛ Скопје ул. 

Козле 2, бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, 

мармалади, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масло и масти за 

јадење кл. 35  трговија на големо и мало 

со: месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, 

мармалади, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масло и масти за 

јадење, кондиторски производи кл. 39  

транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2022/374 (220) 15/04/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ С.Пирок б.б. 

101, Боговиње, MK 

(540)  

 
(531) 26.04.22;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди кл. 19  неметални 

градежни материјали; цврсти неметални 

цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од 

метал кл. 37  градежни конструкции; 

поправки; инсталациски услуги  

 

(210) TM  2022/375 (220) 15/04/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ С.Пирок б.б. 

101, Боговиње, MK 

(540)  
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(591) бела, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди кл. 7  машини, 

машински алати, елекрични алати; мотори 

и електрични мотори и електрични мотори, 

освен копнени возила; машински 

компоненти за спојување и пренос, освен 

за копнени возила; земјоделски помагала, 

освен рачни рачни алатки; инкубатори за 

јајца; автоматски вендинг машини кл. 8  

рачни алати и направи, рачен прибор, 

машини за сечење кл. 19  неметални 

градежни материјали; цврсти неметални 

цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни 

конструкции; споменици што не се од 

метал кл. 37  градежни конструкции; 

поправки; инсталациски услуги  

 

(210) TM  2022/460 (220) 12/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) RITUPACK DOO Bellacerke rr.Beli 

Breg p.n. Rahovec, KS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, црвена 

(531) 27.05.24;29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи,вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување 

метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, 

материи за штавење, адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата кл. 16  

хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња кл. 17  

каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 

производи од нив, кои не се опфатени во 

другите класи,полуфабрикати од 

пластични материјали, материјали за 

подлошки, за заптисување и за изолација, 

свитливи неметални цевки  

 

(210) TM  2022/502 (220) 20/05/2022 

(442) 31/12/2022 
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(731) НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Васил Стефановски бр.5 Скопје-

Центар, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфеми. тоалетна вода; гелови, 

соли за капење и туширање што не се за 

медицинска употреба; тоалетни сапуни, 

дезодоранси за тело; козметика намена 

креми. млека, лосипни, гелови и пудри за 

лице, тело и раце; препарати за заштита 

од сонце ( козметички производи); мејк ап 

препарати; шампони; гелови, спрејеви, 

пенасти креми и мелеми за стилизирање 

на косата и нега на косата; лак за коса; 

препарати за боење и отстранување на 

бојата на косата; препарати за трајна 

ондулација и виткање на косата; етерични 

масла за лична употреба  

 

(210) TM  2022/517 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(300) 2021/17921  03/12/2021  CH 

(731) Black Tea Exports (Pvt)Ltd. str. no. 

33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, 

Nawala 10107, LK 

(740) Љупка Новеска Андонова, адвокат 

ул. Максим Горки бр. 13/згр. 1 влез 1-4/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна, црвена, жолта, црна 

(531) 03.02.03;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај; црн чај; мешавини од чаеви; 

пијалаци што се на основа на чај; сите 

претходно наведени стоки со потекло од 

Шри Ланка кл. 35  рекламирање; водење 

на работење, организација на работење и 

управување на работење; канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2022/518 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(300) 2021/17922  03/12/2021  CH 

(731) Black Tea Exports (Pvt)Ltd. str. no. 

33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, 

Nawala 10107, LK 

(740) Љупка Новеска Андонова, адвокат 

ул. Максим Горки бр. 13/згр. 1 влез 1-4/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.01.22;27.05.24 

(551) индивидуална 
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(510, 511) кл. 30  чај; црн чај; мешавини од 

чаеви; пијалаци што се на основа на чај; 

сите претходно наведени стоки со потекло 

од Шри Ланкакл. 35  рекламирање; 

водење на работење, организација на 

работење и управување на работење; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2022/524 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 
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картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување] 

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 
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обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/525 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 
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трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 



 

 

98 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/526 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 
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(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.01;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 
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производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг;фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 
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за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/528 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, бела 

(531) 26.11.10;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 
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[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 
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посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг;фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/529 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 
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(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 
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потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг;фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит;пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 
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нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата 

 

(210) TM  2022/530 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

Посегни кон иднината 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 
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јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 
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обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/531 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.10;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 
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телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 
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преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 
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хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/532 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 26.11.10;27.05.23 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 
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[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 
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средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/533 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(300)  

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; 

коаксијалникабли;компјутерскипрограми,сн

имени;компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски софтвер, снимен; мелодии за 

мобилни телефони што можат да се 

преземат; мобилни телефони; модеми; 

мрежни трансформатори; музички 

датотеки што можат да се преземат; 
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оптички апарати и инструменти; оптички 

дискови; оптички носачи на податоци; 

подлоги за компјутерски глувчиња; оптички 

апарати и инструменти; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 
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податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/534 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 
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(540)  

 
(591) сива, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 
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производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 
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за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/535 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сива, светло сива 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 
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компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 
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комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/536 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

Reach for the future 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 
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обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 
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надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/537 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

 (731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

Kapni te ardhmen 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 
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прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 
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[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/538 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, темно сина, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 
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компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 
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малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   
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(210) TM  2022/539 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 
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ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 
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телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/540 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темносина, црвена, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 
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компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 
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компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/541 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 
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вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 
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приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/542 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аавтоматски благајни за 

депонирање, повлекување или трансфер 

на парични средства [АТМ]; антени; 

апликации за компјутерски софтвери, што 

можат да се преземат; видео екрани; 

видео телефони; видеокамери, високо 

фрекфентни апарати, влакна за оптички 

кабли; датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 
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телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 



 

 

137 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/543 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 
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компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-
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информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 
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техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/544 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, темно сина 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 
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јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 
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обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/545 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 
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телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 
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преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 
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хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/546 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 
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списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 

преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 
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обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/547 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје ул.Максим Горки 

бр.11/1-кат 3, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Филип Медарски, Адвокат ул. Васил 

Главинов 3/1-2,1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, темно сина, бела 

(531) 26.11.10;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; антени; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; видео екрани; видео телефони; 

видеокамери, високо фрекфентни 

апарати, влакна за оптички кабли; 

датотеки со слики што можат да се 

преземат; дигитални знаци; диоди што 

емитуваат светлина [ЛЕД]; електрични 

адаптери; електрични жици; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски системи за 

контрола на пристап за сигурносни врати; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; знаци, светлечки; знаци, 

светлечки или механички; кабли, 

електрични; коаксијални кабли; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 
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мобилни телефони; модеми; мрежни 

трансформатори; музички датотеки што 

можат да се преземат; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички 

носачи на податоци; подлоги за 

компјутерски глувчиња; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; преносни телефони; 

приемници (аудио и видео приемници); 

сигурносни токени [уреди за шифрирање]; 

смартфони (паметни телефони); таблет-

компјутери; телефонски апарати; 

телефонски жици; телефонски 

предаватели; телефонски секретарки; 

торби за лаптоп; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GРЅ]; УСБ-

приклучоци; читачи на бар кодови  

кл. 16  бележници или блокчиња; билтени; 

брошури; графички репродукции; графички 

слики и модели; графички цртежи; етикети 

од хартија или картон; знаменца од 

хартија; календари; канцелариски 

материјали; канцелариски прибор, освен 

мебел; каталози; кеси [плика, торбички] од 

хартија или пластика, за пакување; кутии 

од хартија или картон; моливи; моливи од 

јаглен; натписи од хартија или картон; 

нотеси [бележници]; папки [канцелариски 

материјали]; пенкала [канцелариски 

прибор]; периодични публикации; печатени 

материјали; печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; печати; 

печати со адреси; плакати од хартија или 

картон; плика [канцелариски материјали]; 

постери; прирачници [упатства]; проспекти; 

списанија; фотографии; хартиени и 

картонски материјали за пакување 

[полнење, обложување]  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување; ажурирање и 

одржување информации во регистри; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

анализа на цените; ангажирање манекени 

за рекламирање или промовирање на 

производи; бизнис информации; бизнис 

испитување; бизнис истражување; 

вработување персонал; дизајнирање 

рекламен материјал; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуција 

на примероци; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите [советувалиште за 

потрошувачи]; компјутерско рекламирање 

преку интернет; лепење плакати; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации; обезбедување онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обработка на текстови; објавување 

рекламни текстови; одговор (телефонски 

одговор) за претплатниците што не се 

достапни; односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; пишување рекламни 

текстови; преговарање и склучување 

трговски трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со други; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; продукција на програми за 

телевизиска продажба; производство на 

рекламни филмови; рекламирање; 

рекламирање преку пошта; рекламирање 
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преку радио; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; служби за споредување на 

цените; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

составување пописи на информации за 

комерцијални или рекламни цели; 

телевизиско рекламирање; умножување 

документи; уредување излози; услуги за 

посредување во трговија; услуги за 

телемаркетинг; фактурирање  

кл. 38  безжично емитување; електронска 

пошта; емитување кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; изнајмување 

апарати за испраќање пораки; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување модеми; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

телефакс апарати; изнајмување телефони; 

информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли; комуникација со телеграми; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пренесување по факс; пренесување преку 

сателит; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; пренесување 

телеграми; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; проток 

на податоци; радиокомуникации; 

телеграфска служба; телеграфски услуги; 

телекс услуги; телефонски услуги; услуги 

за видеоконференција; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со 

говорна пошта; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 42  водење студија за техничко 

проектирање; дигитализација на 

документи [скенирање]; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; инженерство; истражувања во 

техниката; контролирање на квалитетот; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [cloud 

computing]; отклучување мобилни 

телефони; советодавни услуги од областа 

на технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; услуги на кодирање податоци; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата   

 

(210) TM  2022/548 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, 

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

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

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.03;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, анализа на цени, бизнис 

истражување, дистрибуција на примероци, 

малопродажба (презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба), услуги при трговија на 

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

какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и 

саго; брашно и производи од жито; леб; 

колачи и слаткарски производи; сладолед, 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз; спојување, за 

доброто на другите, на производи 

овозможувајќи им на корисниците полесно 

да ги видат и купат тие стоки од 

продавници, преку каталози, пошта или со 

помош на електронски медиуми, преку 

веб-сајтови  

 

(210) TM  2022/549 (220) 25/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Shishapresso S.A.L. Manhattan 

Building, 3rd Floor, 250 Sami Solh 

Boulevard, Beirut, LB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SHISHAPRESSO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; производи за пушачите; 

чкорчиња (кибрит)  

 

(210) TM  2022/552 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански 

пат бр.2, Велес, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

GM 955 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, возила (електрични 

возила), возила за движење по земја, 

воздух и вода, возила и уреди за чистење  

 

(210) TM  2022/553 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански 

пат бр.2, Велес, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

GM 720ze 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, возила (електрични 

возила), возила за движење по земја, 

воздух и вода, возила и уреди за чистење  

 

(210) TM  2022/554 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

Греен Мацхинес ДОО Велес Раштански 

пат бр.2, Велес, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

GM 400ze 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  возила, возила (електрични 

возила), возила за движење по земја, 

воздух и вода, возила и уреди за чистење  

 

(210) TM  2022/557 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) нијанси на сина и розева, зелена, 

бела, виолетова 

(531) 26.01.19;27.05.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, гуми за жвакање што не 

се за медицинска употреба, карамели 

[бонбони], колачи, колачиња, производи од 

какао, пудинзи, слаткарски производи, 

слатки, чоколади, бонбониери, лижавчиња  

 

(210) TM  2022/558 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) сива, темно сина, зелена 

(531) 05.03.13;26.01.22;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење, кокосово масло и 

производи од кокос  

кл. 30  житарки, храна од овес, овесни 

снегулки, протеински плочки од житарки, 

какао, мусли, ориз, плочки од житарки, 

крекери благи, крекери солени  

кл. 31  зрнеста храна (жита), јаткасто 

овошје, бобинки свежи, овошје свежо, 

семе од житарици  

 

(210) TM  2022/559 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) сива, бела, жолто-портокалова 

(531) 01.15.05;06.01.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто, замрзнато тесто, 
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прашок за печење; двопек, жита, квасец за 

тесто, лебни трошки, кифли, печива, 

мелничарски производи, тестенини  

кл. 35  услуги при трговија и продажба на 

големо и мало со леб, тестенини за 

исхрана и брашно и прозиводи од брашно  

 

(210) TM  2022/560 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Mars, Incorporated a corporation 

under the laws of the state of Delaware 

6885 Elm Street, McLean,VA 22101, US 

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

фронт” 7/4 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, нијанси на портокалова, 

црвена, жолта 

(531) 25.01.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи, зрна и семиња; живи 

животни, птици и риби; сипина коска; коски 

за кучиња; работи за џвакање за животни 

кои се јадат; производи за животинско 

легло; свежо овошје и зеленчук; храна и 

напитоци за животни, птици и риби  

 

(210) TM  2022/562 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за угостителство, 

трговија и услуги БЕИОГЛУ 

ПАСТАНЕСИ ДООЕЛ Тетово ул.Браќа 

Миладинови бр.184, Тетово, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

BEYOGLU PASTANESI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто, слатки, сладолед; 

мед, меласа; колачиња, крем пудинг, 

папачинки, пастили (слаткарски 

производи)  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци; бифеа, кантини, ресторани, 

снек-барови, служење храна и пијалаци  

 

(210) TM  2022/563 (220) 27/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ЛОНГ ПОЗИТИВ ДОО Скопје 

ул.Костурски херои бр.73/11, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) темно зелена, жолта, бела 

(531) 26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната; протеини 

како диететски додаток; протеински 

суплементи; шејкови со протеински 

додаток; протеински прав како додаток во 

исхрана; додатоци во исхрана со протеин 

од сурутка; додатоци во исхрана со 

протеин од соја  

кл. 30  протеински барови; високо-

протеински енергетски барови; протеински 

барови во облик на шејкови; високо 
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протеински плочки од житарки; вегански 

барови со прелив од чоколадо; протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо; 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; услуги 

при увоз-извоз и продажба на големо и 

мало со: додатоци во исхраната; протеини 

како диететски додаток; протеински 

суплементи; шејкови со протеински 

додаток; протеински прав како додаток во 

исхрана; додатоци во исхрана со протеин 

од сурутка; додатоци во исхрана со 

протеин од соја; протеински барови; 

високо- протеински енергетски барови; 

протеински барови во облик на шејкови; 

високо протеински плочки од житарки; 

вегански барови со прелив од чоколадо; 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо; протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо  

 

(210) TM  2022/566 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

TORPIKOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/567 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

TORPIDIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/568 (220) 26/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

 

TIAXIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/570 (220) 30/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) БИЈЕЉАНИН НИКОЛА 

ул.Ленинова бр.25 , 1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 

28/2-8, 1000, Скопје 

(540)  

BRUNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инвертери  

кл. 11  топлотни пумпи; греалки, 

радијаторски греалки  

 

(210) TM  2022/571 (220) 30/05/2022 
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(442) 31/12/2022 

(731) Друштво со ограничена 

одговорност за поддршка на 

надворешно-трговското работење ДЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Бул.ВМРО 1, 

1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црвена, сива, црна, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  комерцијални информации и 

советување на потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи], 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), советување за 

бизнис работење, бизнис вмрежување, 

водење директориуми и именици со 

бизниси, поддршка на бизнис заедницата, 

советувања за управување со човечки 

ресурси, истражувања на пазарот, 

маркетинг истражувања, промовирање 

продажба за други, истражувања на 

пазарот, маркетинг истражувања, услуги 

на споредување цени, собирање и 

систематизација на информации корисни 

за бизнис заедницата во компјутерски 

бази, собирање и систематизација на 

статистички податоци, организирање 

изложби и саеми за комерцијални, 

рекпамни или цели за вмрежување, 

собирање и систематизација на 

информации корисни за бизнис 

заедницата во компјутерски, организирање 

трговски саеми, услуги за посредување во 

трговија, услуги за деловно посредување и 

поврзување, рекпамен материјал, ширење 

на рекламни текстови, односи со јавноста  

кл. 41  образовни услуги, услуги за давање 

на обуки, практични обуки, организирање и 

водење семинари и саеми, организирање 

на програми за обуки, планирање приеми, 

едукативни и забавни услуги, планирање 

настани  

кл. 45  претприемништво, советодавни 

услуги, услуги за посредување во наоѓање 

партнер, услуги за посредување, лични и 

општествени услуги кои ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци  

 

(210) TM  2022/573 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

NOOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 

зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  
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кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

бонбони, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за печиво и други пекарски 

состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (кондименти), полу готови 

производи од тесто, замрзнато тесто, 

замрзнати парати, сладолед, не млечни 

замрзнати десерти, замрзнати овошни 

десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, 

сенф, брашно од житарки, зачини, 

прехранбени пијалоци (базирани на зрна 

или билки), сос од месо, чај од билки, мед, 

пуканки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, вклучувајќи 

освежувачки пијалоци, енергетски 

пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и 

изотонични пијалоци (хипертонични и 

хипотонични) за спортски потреби; 

минерална и газирана вода; овошни 

напитоци и овошни сокови, овошни 

пијалоци, нектари, сирупи и други 

препарати за подготовка на напитоци, 

сокови во прав и шумливи таблети за 

правење на безалкохолни напитоци и 

коктели  

 

(210) TM  2022/574 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

IFFCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 

зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

бонбони, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за печиво и други пекарски 

состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (кондименти), полу готови 

производи од тесто, замрзнато тесто, 

замрзнати парати, сладолед, не млечни 

замрзнати десерти, замрзнати овошни 

десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, 

сенф, брашно од житарки, зачини, 

прехранбени пијалоци (базирани на зрна 

или билки), сос од месо, чај од билки, мед, 

пуканки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, вклучувајќи 

освежувачки пијалоци, енергетски 

пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и 

изотонични пијалоци (хипертонични и 

хипотонични)  за спортски потреби; 

минерална и газирана вода;овошни 

напитоци и овошни сокови, овошни 

пијалоци, нектари, сирупи и други 

препарати за подготовка на напитоци, 

сокови во прав и шумливи таблети за 
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правење на безалкохолни напитоци и 

коктели  

 

(210) TM  2022/575 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

SUNNY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 

зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

бонбони, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за печиво и други пекарски 

состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (кондименти), полу готови 

производи од тесто, замрзнато тесто, 

замрзнати парати, сладолед, не млечни 

замрзнати десерти, замрзнати овошни 

десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, 

сенф, брашно од житарки, зачини., 

прехранбени пијалоци (базирани на зрна 

или билки), сос од месо, чај од билки, мед, 

пуканки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, вклучувајќи 

освежувачки пијалоци, енергетски 

пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и 

изотонични пијалоци (хипертонични и 

хипотонични) за спортски потреби; 

минерална и газирана вода; овошни 

напитоци и овошни сокови, овошни 

пијалоци, нектари, сирупи и други 

препарати за подготовка на напитоци, 

сокови во прав и шумливи таблети за 

правење на безалкохолни напитоци и 

коктели  

 

(210) TM  2022/576 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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, сива, бела 

(531) 26.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 
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зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

бонбони, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за печиво и други пекарски 

состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (кондименти), полу готови 

производи од тесто, замрзнато тесто, 

замрзнати парати, сладолед, не млечни 

замрзнати десерти, замрзнати овошни 

десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, 

сенф, брашно од житарки, зачини., 

прехранбени пијалоци (базирани на зрна 

или билки), сос од месо, чај од билки, мед, 

пуканки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, вклучувајќи 

освежувачки пијалоци, енергетски 

пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и 

изотонични пијалоци (хипертонични и 

хипотонични) за спортски потреби; 

минерална и газирана вода; овошни 

напитоци и овошни сокови, овошни 

пијалоци, нектари, сирупи и други 

препарати за подготовка на напитоци, 

сокови во прав и шумливи таблети за 

правење на безалкохолни напитоци и 

коктели  

 

(210) TM  2022/577 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

RAHMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 

зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  

 

(210) TM  2022/578 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

TRISTAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти,прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 
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зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики  

 

(210) TM  2022/579 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

ROYAL LATHER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни за тоалет, детергенти, сапуни 

за детергент, шампони, козметика, масла 

за кожа и коса, лосиони за кожа и коса и 

други продукти за кожа и коса во оваа 

класа, течни сапуни, препарати за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

препарати и хигиенски решенија, 

препарати за белење и други супстанци за 

перење алишта, парфимерија  

 

(210) TM  2022/580 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

HAYAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, прочистен 

путер [Ghee], маргарин, путер, производи 

за супа, млеко и млечни производи, млеко 

со вкусови, милкшејкови, месо, риба, 

живина и дивеч, екстракти од месо, 

конзервирани, сушени и зготвени овошје и 

зеленчук, преливи од сите видови и описи 

вклучувајќи немлечни преливи, шлаг за 

матење, желе, џемови, компоти, јајца, 

ужинки базирани на компири и ужинки без 

компири, чипс од компири и тенок чипс од 

компири, сите видови на конзервирана и 

сува леќа, грав, грашок и мешунки (не за 

земјоделска намена), печурки, 

конзервирани кикирики.  

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

бонбони, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за печиво и други пекарски 

состојки, преливи за салати, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (кондименти), полу готови 

производи од тесто, замрзнато тесто, 

замрзнати парати, сладолед, не млечни 

замрзнати десерти, замрзнати овошни 

десерти, замрзнати десерти, кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

вештачко кафе, леб, печива, меласа, сол, 

сенф, брашно од житарки, зачини, 

прехранбени пијалоци (базирани на зрна 

или билки), сос од месо, чај од билки, мед, 

пуканки  

кл. 32  безалкохолни пијалоци, вклучувајќи 

освежувачки пијалоци, енергетски 

пијалоци, пијалоци базирани на сурутка и 

изотонични пијалоци (хипертонични и 

хипотонични)  за спортски потреби; 

минерална и газирана вода; овошни 

напитоци и овошни сокови, овошни 

пијалоци, нектари, сирупи и други 

препарати за подготовка на напитоци, 
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сокови во прав и шумливи таблети за 

правење на безалкохолни напитоци и 

коктели  

 

(210) TM  2022/581 (220) 31/05/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) International Foodstuffs Co LLC 

P.O.Box No. 4115 Sharjah, AE 

(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)  

SAVANNAH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни за тоалет, детергенти, сапуни 

за детергент, шампони, козметика, масла 

за кожа и коса, лосиони за кожа и коса и 

други продукти за кожа и коса во оваа 

класа, течни сапуни, препарати за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

препарати и хигиенски решенија, 

препарати за белење и други супстанци за 

перење алишта, парфимерија  

 

(210) TM  2022/582 (220) 01/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-

Straße 1, 34212 Melsungen, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Ibuprofen B. Braun 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/583 (220) 02/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за градежништво, 

трговија и услуги БАУКОМ МК ДООО 

Кадино-Илинден 

ул.10 бр.161 Кадино, Илинден, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 26.11.06;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за индустриска употреба; 

полудисперзивни и дисперзивни премази 

од полимер; силикони  

кл. 2  бои, фирнајзи и лакови за 

индустриска и рачна употреба во груби и 

завршни молерски работи, антикорозивни 

препарати  

кл. 17  материјали за непропустливо 

затворање, запечатување и изолација, 

особено експандиран полистирен, 

решетка, пур пена  

кл. 19  фасадни малтери; машински 

малтери; неметални градежни материјали, 

особено типли, експандиран полистирен, 

решетка, пур пена, цврсти неметални 

цевки за градба, асфалт, црна смола и 

битумен  

кл. 37  изведување или подизведување на 

работи при конструкција и изградба на 

постојани градби, конструкција и изградба 

на градби, патишта, мостови, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2022/584 (220) 03/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за посредништво, 

трговија и услуги НОВАТОН ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Козара бр.68 локал 15 и 16, 1000, 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 
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СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, виолетова, темно 

виолетова, бела 

(531) 26.01.12;26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

графички цртежи, графички слики и 

модели, кутии од хартија или картон, 

нотеси (бележници); дизајнирање 

рекламен материјал, бизнис истражување, 

бизнис проценки, компјутерско 

рекламирање преку интернет, консултации 

за печатење, бизнис менаџмент на 

печатење, маркетинг  

кл. 40  обработка на материјали, 

доработка на материјали, 

книговезничарство, обработка на хартија, 

офсет печатење, печатење, фотогрфвско 

печатење  

кл. 42  графички дизајн, дизањирање 

(индустриски дизајн), контролирање на 

квалитетот, креирање и дизајнирање за 

други на индекси на информации 

засновани на Интернет (услуги на 

информатичка технологија), креирање и 

одржување веб (интернет) страници за 

други, советување за правење веб-

страници, услуги за дизајн на амбалажи  

 

(210) TM  2022/588 (220) 03/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(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)  

VITEA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2022/589 (220) 03/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(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)  

SINTAGMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо,чоколадни и 

чоколадирани производи  

 

(210) TM  2022/590 (220) 03/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

- 645 Fifth Avenue, New York, New York  

10022, 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)  
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(531) 24.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, имено трикотажа, обувки, 

чевли за кошарка, патики за кошарка, 

маици по кратки ракави, кошули, поло 

маици, дуксери, долни тренерки, 

панталони, маици по прерамки, дресови, 

кратки панталони, пижами, спортски 

маици, маици за рагби, џемпери, каиши, 

ноќници, шешири, капи за на глава, визири 

за на глава, тренерки за загревање, 

панталони за загревање, дресови за 

загревање, маици за вежбање фрлања, 

јакни, блејзери, кравати како облека, 

џебни марамчиња, марамчиња, јакни 

отпорни на ветер, парка [ескимска кратка 

кожена јакна], капути, лигавчиња за 

бебиња кои што не се од хартија, бебешки 

комплети како облека, траки за на глава, 

стегачи за зглобови како облека, 

престилки, долна облека, боксерки, тесни 

боксерки, широки панталони, штитници за 

уши, ракавици, ракавици без прсти, 

шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-

фустани, фустани, фустани и униформи за 

навивање, облека за капење, костуми за 

капење, костуми за пливање, бикини, 

дводелни костуми за капење, костуми за 

пливање за мажи, гаќички за капење, 

шорцеви за на даска, нуркачки костуми, 

наметки за на плажа, наметки за со 

костуми за капење, марами за со костуми 

за капење, сандали, сандали за на плажа, 

капи за на плажа, штитници од сонце, капи 

за пливање, капи за капење, нови 

покривала за глава со прикачени перики  

 

(210) TM  2022/592 (220) 06/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло зелена, тиркизна, 

бела 

(531) 25.01.05;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; риба, морски плодови и 

мекотели; млечни производи и замени за 

млеко; преработено овошје, печурки и 

зеленчук (вклучително јаткасти плодови и 

мешунки); јајца од птици и производи 

одјајца; масти и масла; супи; подготвени 

јадења кои содржат [воглавно] јајца; 

готови јадења кои се состојат воглавно од 

месо; готови јадења кои се состојат 

воглавно од дивеч; готови јадења кои се 

состојат воглавно од замени за месо; 

подготвенијадења кои содржат [воглавно] 

пилешко; подготвени јадења кои содржат 

[воглавно] сланина; готови јадења кои се 

состојат воглавно од морски плодови; 

замрзнати подготвени јадења кои воглавно 

се состојат од зеленчук; готови јадења од 

живина [во кои преовладува живина]; 

бујон; препарати за правење супа; варива; 
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десерти од млечни производи; млечни 

пудинзи; грицки на база на јаткасти 

плодови; грицки на база на зеленчук; 

грицки на база на сушено овошје; грицки 

на база на тофу; грицки на база на месо; 

грицки на база на јаткасти плодови; грицки 

на база на зеленчук; грицки на база на 

мешунки; грицки од сусам, грицки на база 

на компир; живина, не жива; дивеч, не жив; 

екстракти од месо; конзервирано овошје; 

смрзнато овошје; сушено овошје; варено 

овошје; конзервиран зеленчук; смрзнат 

зеленчук; зеленчук, сушен; зеленчук, 

варен; желе за исхрана; џемови; компоти; 

јајца; екстракти од морски алги за исхрана; 

алгинати за кулинарски цели; сириште; 

лецитин за кулинарски цели; пектин за 

кулинарски цели; полен подготвен како 

храна; птичји гнезда што се јадат  

кл. 30  пекарски производи, слатки, 

чоколади и десерти; мраз, сладоледи, 

замрзнати јогурти и сорбети; кафе, чаеви и 

какао и нивни замени; соли, зачини, ароми 

и зачини; преработени житарки, скроб и 

производи од нив, препарати за печење и 

квасец; шеќери, природн засладувачи, 

слатки намази и филови, производи од 

пчели; готови јадења што содржат 

тестенини; подготвени јадења на база на 

ориз; подготвени јадења во форма на 

пица; суви и течни јадења готови за 

сервирање, кои воглавно се состојат од 

ориз; суви и течни јадења готови за 

сервирање, кои воглавно се состојат од 

тестенини; грицки од скроб од житарки; 

грицки од цело зрно пченица; грицки од 

пченкарно брашно; грицки од компирово 

брашно; грицки на база на ориз; грицки од 

брашно од двопек; грицки на база на 

житарки; грицки произведен од мусли; 

грицки кои воглавно се состојат од леб; 

тортиља грицки; грицки од сусам; ориз; 

ориз тапиока; саго; брашно; житарки; леб; 

мед; сируп; прашок за печива; сенф; оцет; 

сосови [зачини]; мраз; ароми [ароми], 

освен етерични масла, за пијалоци; ароми 

за храна, освен етерични масла; ароми 

[ароми], освен етерични масла, за колачи; 

средства за згуснување за прехрамбени 

производи; средства за врзување за 

сладолед [сладолед за јадење]; сендвичи; 

есенции за храна, освен етерични есенции 

и етерични масла; средства за 

омекнување месо, за потреби на 

домаќинство; пролетни ролнички (spring 

rolls); матичен млеч; морска вода за 

готвење; пчелин лепак; пудинзи; 

препарати за зацврстување на шлаг; 

прашаци за сладолед; скроб за храна; 

суши; врзивни материјали за колбаси; 

чизбургери [сендвичи]; подготвени јадења 

на база на нудли.  

кл. 31  земјоделски и водни култури, 

производи од хортикултура и шумарство; 

живи животни, живина за одгледување; 

свежо овошје и зеленчук, слад  

кл. 32  пиво и производи на база на пиво; 

препарати за правење пијалоци; 

безалкохолни пијалоци; минерална вода 

[пијалоци]; газирана вода; овошни 

пијалоци; сокови; сирупи за правење 

пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освн пиво); 

производи за правење на алкохолни 

пијалоци; овошни екстракти, алкохолни; 

алкохолни есенции; алкохолни екстракти  

 

(210) TM  2022/594 (220) 07/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. 

A.Ş.Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres 

Cad. Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул.Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 



 

 

163 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

(540)  

DEKSTOMID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(210) TM  2022/595 (220) 07/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Polifarma İlaç San. Ve Tic. 

A.Ş.Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres 

Cad. Capital Tower İş Merkezi, No: 9 Kat: 6 

Halkalı-Küçükçekmece / İstanbul P.K.: 

34303, TR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MEKARD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезиифекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(210) TM  2022/596 (220) 07/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Дони Фруитс ДООЕЛ Скопје 

Бул.Киро Глигоров 4, Гази Баба, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 05.03.13;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  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, свеж 

конзервиран, сушен, варен зеленчук, мус 

од зеленчук, паста од зеленчук, салати од 

зеленчук, сокови од зеленчук за готвење, 

состојки за правење супа од зеленчук, 

ферментирана зеленчукова храна [кимши], 

замрзнато овошје, кандирано овошје, 

овошје, конзервирано овошје во конзерви, 

кори од овошје, чипс од овошје, овошје 

конзервирано во алкохол, мали парчиња 

храна од овошје, јаткасто овошје [орев, 

лешник, бадем]  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад, овошје, свежо 

јаткасто, овошје кикиритки [овошје], 

остатоци од овошје, кромид, свеж 

зеленчук, свежо овошје: јаболки, круши, 

грозје, нектарини, праски, кајсии, сливи; 
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киви, клементини (мандарини без семки), 

портокали, лимони, персимони (какии) и 

калинки, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и зрнести производи 

кои не се опфатени со другите 

класи;семиња, пивски слад  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи, услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и 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, свеж конзервиран, 

сушен, варен зеленчук, мус од зеленчук, 

паста од зеленчук, салати од зеленчук, 

сокови од зеленчук за готвење, состојки за 

правење супа од зеленчук, ферментирана 

зеленчукова храна [кимши], замрзнато 

овошје, кандирано овошје, овошје, 

конзервирано овошје во конзерви, кори од 

овошје, чипс од овошје, овошје 

конзервирано во алкохол, мали парчиња 

храна од овошје, јаткасто овошје [орев, 

лешник, бадем], сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад, овошје, свежо 

јаткасто, овошје кикиритки [овошје], 

остатоци од овошје, кромид, свеж 

зеленчук, свежо овошје: јаболки, круши, 

грозје, нектарини, праски, кајсии, сливи; 

киви, клементини (мандарини без семки), 

портокали, лимони, персимони (какии) и 

калинки, земјоделски, градинарски и 

шумски производи и зрнести производи 

кои не се опфатени со другите 

класи;семиња, пивски слад  

 

(210) TM  2022/597 (220) 08/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 10001 New York, New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

GAME OF THRONES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  видео снимки со драмска 

телевизиска програма; видео снимки кои 

може да се преземат (симнат) со драмска 

телевизиска серија  

кл. 25  облека, обувки, капи; облека, 

имено, маици без ракави, маици со кратки 

ракави, пуловери со качулка, и горни 

тренерки со качулка, секојдневна облека, 

горна облека [наметки], корсети [женска 

долна облека], гаќи, долна облека, 

градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, 

облека за спиење, женски 

маички/поткошули, трикотажа, долна 

облека, наметки, подвезици, облека за 

дома, панталони, елеци, јакни, долни 

тренерки, кошули, шалови/марами, палта, 

фармерки, чорапи, костими за капење и 

бањарки; спортска облека, имено, 

спортски маици, спортски панталони, 

спортски дресови, пуловери, дуксери, 

јакни со качулка; горни тренерки, горни 

тренерки; облека за спиење; наметки; 

капи, имено, шапки, визири и капачиња; 

обувки; чорапи; костими за ноќта на 

вештерките и маскенбал  

кл. 41  услуги за забава во вид на тековна 

драмска телевизиска серија; 

обезбедување забавни информации, вести 

и коментари преку он-лајн глобална 

компјутерска мрежа; интерактивна онлајн 

забава во вид на веб-страница која содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 
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презентации што не може да се 

преземаат, видео клипови и други 

мултимедијални материјали со содржини 

од или поврзани со тековни драмски 

телевизиски серии  

 

(210) TM  2022/598 (220) 08/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 10001 New York, New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

КУЌА НА ЗМЕЈОТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  видео снимки со драмска 

телевизиска програма; видео снимки кои 

може да се преземат (симнат) со драмска 

телевизиска серија  

кл. 25  облека, обувки, капи; облека, 

имено, маици без ракави, маици со кратки 

ракави, пуловери со качулка, и горни 

тренерки со качулка, секојдневна облека, 

горна облека [наметки], корсети [женска 

долна облека], гаќи, долна облека, 

градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, 

облека за спиење, женски 

маички/поткошули, трикотажа, долна 

облека, наметки, подвезици, облека за 

дома, панталони, елеци, јакни, долни 

тренерки, кошули, шалови/марами, палта, 

фармерки, чорапи, костими за капење и 

бањарки; спортска облека, имено, 

спортски маици, спортски панталони, 

спортски дресови, пуловери, дуксери, 

јакни со качулка; горни тренерки, горни 

тренерки; облека за спиење; наметки; 

капи, имено, шапки, визири и капачиња; 

обувки; чорапи; костими за ноќта на 

вештерките и маскенбал  

кл. 41  услуги за забава во вид на тековна 

драмска телевизиска серија; 

обезбедување забавни информации, вести 

и коментари преку он-лајн глобална 

компјутерска мрежа; интерактивна онлајн 

забава во вид на веб-страница која содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации што не може да се 

преземаат, видео клипови и други 

мултимедијални материјали со содржини 

од или поврзани со тековни драмски 

телевизиски серии  

 

(210) TM  2022/599 (220) 08/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 10001 New York, New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

HOUSE OF THE DRAGON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  видео снимки со драмска 

телевизиска програма; видео снимки кои 

може да се преземат (симнат) со драмска 

телевизиска серија  

кл. 25  облека, обувки, капи; облека, 

имено, маици без ракави, маици со кратки 

ракави, пуловери со качулка, и горни 

тренерки со качулка, секојдневна облека, 

горна облека [наметки], корсети [женска 

долна облека], гаќи, долна облека, 

градници, ноќници, ноќни кошули, пижами, 

облека за спиење, женски 

маички/поткошули, трикотажа, долна 

облека, наметки, подвезици, облека за 

дома, панталони, елеци, јакни, долни 

тренерки, кошули, шалови/марами, палта, 

фармерки, чорапи, костими за капење и 

бањарки;спортска облека, имено, спортски 

маици, спортски панталони, спортски 

дресови, пуловери, дуксери, јакни со 

качулка; горни тренерки, горни тренерки; 

облека за спиење; наметки; капи, имено, 
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шапки, визири и капачиња; обувки; чорапи; 

костими за ноќта на вештерките и 

маскенбал  

кл. 41  услуги за забава во вид на тековна 

драмска телевизиска серија; 

обезбедување забавни информации, вести 

и коментари преку он-лајн глобална 

компјутерска мрежа; интерактивна онлајн 

забава во вид на веб-страница која содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации што не може да се 

преземаат, видео клипови и други 

мултимедијални материјали со содржини 

од или поврзани со тековни драмски 

телевизиски серии  

 

(210) TM  2022/601 (220) 09/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PEPSI MAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и 

овошни сокови; сирупи и други препарати 

за правење пијалоци; газирани 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични 

пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои 

содржат витамини; ароматизирани води; 

прашоци за шумливи пијалаци; смути 

(кашести пијалаци од овошје и зеленчук); 

пијалаци базирани на кокос  

 

(210) TM  2022/615 (220) 16/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, D-

45476 Mulheim an der Ruhr, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) жолта, портокалова, црвена, темна 

сина, светла сина 

(531) 26.04.08;26.11.03;26.11.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска со 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 
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текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; онлајн 

малопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; услуги за 

големопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; 

раководење супермаркети, малопродажни 

аутлет продавници и малопродажни 

дисконт аутлет продавници; рекламирање; 

рекламирање на интернет, за други; 

обезбедување информации на интернет, 

имено информации за производите за 

потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги; подготвување на 

трговски транскации за трети лица, исто 

така на интернет; обезбедување на 

договори за мобилна телефонија за други; 

водење на работење; организациско 

планирање и надзор на развојот на 

бизнисот; вработување на персонал; 

консултантски услуги за бизнис 

организација; асистирање во трговско и 

индустриско управување; обезбедување 

услуги за други [купување производи и 

услуги за други бизниси]  

 

(210) TM  2022/616 (220) 16/06/2022 

(442) 31/12/2022 
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(731) ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, D-

45476 Mülheim an der Ruhr, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591) сина, бела 

(531) 26.11.03;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска со 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; онлајн 

малопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; услуги за 

големопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 
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компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун; 

раководење супермаркети, малопродажни 

аутлет продавници и малопродажни 

дисконт аутлет продавници; рекламирање; 

рекламирање на интернет, за други; 

обезбедување информации на интернет, 

имено информации за производите за 

потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги; подготвување на 

трговски транскации за трети лица, исто 

така на интернет; обезбедување на 

договори за мобилна телефонија за други; 

водење на работење; организациско 

планирање и надзор на развојот на 

бизнисот; вработување на персонал; 

консултантски услуги за бизнис 

организација; асистирање во трговско и 

индустриско управување; обезбедување 

услуги за други [купување производи и 

услуги за други бизниси]  

 

(210) TM  2022/617 (220) 16/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ЏЕЗБОКС ДООЕЛ Скопје ул.Орце 

Николов бр.99/1-1, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 26.04.22;27.01.06;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  ноќни клубови, организирање и 

водење на концерти  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, кафетерии, кафулиња  

 

(210) TM  2022/618 (220) 16/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) КАМЧЕВ ГРУП ДООЕЛ Скопје 

Ул.Козле бр.53/2 МА 1/11, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.02.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата, 

бизнис менаџмент на хотели; 

канцелариска работа; анализа на цени, 

ажурирање на рекламен материјал, 

надворешен (аутсорсинг) услуги, бизнис 

информации, бизнис истражување, бизнис 
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проценки, вработување персонал, 

дистрибуција на примероци, изложби 

(организирање изложби) за комерцијални 

и рекламни цели, изнајмување рекламен 

материјал, изнајмување рекламен 

простор, испитување на јавното мислење, 

компјутерски бази на податоци, 

компјутерско рекламирање по пат на 

интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми) за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, малопродажба 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за 

малопродажба), маркетинг истражување, 

надворешно рекпамирање, нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување), односи со јавност, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекпамни цели, 

потрошувачи (комерцијални информации и 

советување на потрошувачи), 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, претставување на 

производите, промовирање на продажбата 

за трети лица, рекламен материјал, 

трговски саеми (организирање трговски 

саеми) за комерцијални или рекпамни 

цели, уредување излози, услуги за 

набавки за трети лица, цени (анализа на 

цените), ширење на рекламни 

огласи;,услуги на увоз - извоз и трговија на 

големо и мало со прехранбени и 

непрехранбени производи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности], инвестиции (капитални 

инвестиции), кирија (наплаќање кирија), 

лизинг на недвижности, недвижен имот, 

недвижности, организирање на 

наплаќањето, посредници за недвижности, 

пренесување средства (електронско 

пренесување на средствата), 

проценување, разменување пари, 

управување со недвижни имоти, 

управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чековите)  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; шпедиција  

 

(210) TM  2022/619 (220) 17/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

- 645 Fifth Avenue, New York, New York  

10022, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 21.03.01;24.17.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  Облека, обувки, капи - Облека, 

имено трикотажа, обувки, чевли за 

кошарка, патики за кошарка, маици по 

кратки ракави, кошули, поло маици, 

дуксери, долни тренерки, панталони, 

маици по прерамки, дресови, кратки 

панталони, пижами, спортски маици, 

маици за рагби, џемпери, каиши, ноќници, 

шешири, капи за на глава, визири за на 
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глава, тренерки за загревање, панталони 

за загревање, дресови за загревање, 

маици за вежбање фрлања, јакни, 

блејзери, кравати како облека, џебни 

марамчиња, марамчиња, јакни отпорни на 

ветер, парка [ескимска кратка кожена 

јакна], капути, лигавчиња за бебиња кои 

што не се од хартија, бебешки комплети 

како облека, траки за на глава, стегачи за 

зглобови како облека, престилки, долна 

облека, боксерки, тесни боксерки, широки 

панталони, штитници за уши, ракавици, 

ракавици без прсти, шалови, ткаени и 

плетени кошули, дрес-фустани, фустани, 

фустани и униформи за навивање, облека 

за капење, костуми за капење, костуми за 

пливање, бикини, дводелни костуми за 

капење, костуми за пливање за мажи, 

гаќички за капење, шорцеви за на даска, 

нуркачки костуми, наметки за на плажа, 

наметки за со костуми за капење, марами 

за со костуми за капење, сандали, сандали 

за на плажа, капи за на плажа, штитници 

од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  Образование; обука; забава; 

спортски културни активности - Забава и 

образовни услуги во смисла на тековни 

телевизиски и радио програми во областа 

на кошарката и пренос во живо на 

кошаркарски натпревари и кошаркарски 

приредби; продукција и дистрибуција на 

радио и телевизиски шоу програми на 

кошаркарски натпревари, кошаркарски 

настани и програми во областа на 

кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и 

други настани поврзани со кошарката, 

посебни настани и забави; услуги на 

клубови на обожаватели; услуги на забава, 

имено обезбедување на веб-страна со 

мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, 

снимки на видео преноси, избор на 

интерактивни видеа на најзначајни 

настани, радио програма, најзначајни 

настани на радио и аудио снимки во 

полето на кошарката; обезбедување на 

вести и информации како статистички и 

други податоци во полето на кошарката; 

он-лајн игри кои не може да се симнуваат, 

имено, компјутерски игри, видео игри, 

интерактивни видео игри, и тривијални 

игри; услуги на забава во полето на 

имагинарни кошаркарски лиги; 

обезбедување на он-лајн компјутерска 

база на податоци во полето на кошарката  

 

(210) TM  2022/624 (220) 21/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Eli Lilly and Company Lilly 

Corporate Center, Indianapolis, Indiana 

46285, 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)  

MOUNJARO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/625 (220) 23/06/2022 

(442) 31/12/2022 
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(731) ГАНА МОДНО СТУДИО ДОО 

Берово ул.Маршал Тито 32 2330, 2330, 

Берово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

животинска кожа, делови од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги на агенција 

за увоз-извоз; услуги на трговија на големо 

и мало; промоција; промотивни 

материјали; дистрибуција на промотивни 

материјали; маркетинг; презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба имено на: кожа и имитации 

на кожа и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи; животинска кожа, делови од 

животинска кожа; торби и куфери; чадори; 

облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2022/626 (220) 23/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) ГОРАН БОГОЈОВСКИ 

ул.Воденичарска бб, с Велгошти, 6000, 

Охрид, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сина, светло сина, жолта, црвена, 

бела 

(531) 01.03.13;26.01.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; служење храна и пијалаци; 

привремено сместување; резервирање за 

привремено сместување; изнајмување за 

времено сместување; рецепциски услуги 

за привремено сместување [управување 

со пристигнувања и заминувања]; 

пансиони; летувалишта; хостели; мотели; 

мотелски услуги; снек-барови; бифеа; 

ресторани и самопослужување (ресторани 

со самопослужување)  

 

(210) TM  2022/637 (220) 27/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Millennium & Copthorne 

International Limited 9 Raffles Place, #12-

01, Republic Plaza, Singapore 048619, SG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

MY MILLENNIUM PRESTIGE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за лојалност на клиентите и 

услуги на клуб на клиенти за 

комерцијални, промотивни и/или рекламни 



 

 

173 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

цели; програми за лојалност на клиентите 

со купони за лојалност и поени за 

лојалност кои обезбедуваат придобивки за 

наградување на повторените клиенти  

кл. 43  хотелски и ресторански услуги за 

претпочитани клиенти  

 

(210) TM  2022/644 (220) 30/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за производство и 

промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-

увоз Скопје, 

Булевар Видое Смилевски Бато бр.69, 

1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  регулатори на напон за возила, 

редуктори  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вкпучени во другите кпаси); печатарски 

букви; клишиња; амбалажа (хартија за 

амбалажа), бележници, блокови (хартиени 

производи), бришење (гумички за 

бришење), држачи за лепливи ленти 

(канцелариски прибор), канцелариски 

ножеви за бришење (редирање), 

канцелариски прибор со исклучок на 

мебел, канцелариски спојувачки, квасилки 

за марки (канцелариски), квасилки 

(канцелариски прибор), кутии за хартиени 

производи (канцелариски артикпи), 

листови (хартиени производи), 

мастилници, мастило, моливи, налив-перо, 

ножеви за растегнување или превивање 

хартија (канцелариски прибор), ножеви за 

хартија (канцелариски прибор), обвивки 

(канцелариски уреди за затворање на 

обвивките), папки (канцелариски прибор), 

папки (хартиени производи), перничиња за 

печати, папки за документи, прибор за 

пишување, прибор за цртање, регистри 

(книги), течности за корекција 

(канцелариски прибор), спојничиња 

/кламфи/ (апарати за зацврстување со 

спојничиња) /канцелариски прибор/, уреди 

за сечење хартија (канцелариски прибор), 

хартија, хартија за копирање /карбон 

хартија/, украсни хартии  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало со: хартија, 

картон и производите од нив што не се 

опфатени со другите кпаси; печатени 

работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна 

употреба; материјали што ги користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

кпаси); печатарски букви; кпишиња; 

амбалажа (хартија за амбалажа), 

бележници, блокови (хартиени производи), 

бришење (гумички за бришење), држачи за 

лепливи ленти (канцелариски прибор), 

канцелариски ножеви за бришење 



 

 

174 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022 

(радирање), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски 

спојувачки, навлажнувачи за марки 

(канцелариски), навлажнувачи 

(канцелариски прибор), кутии за хартиени 

производи (канцелариски артикли), 

листови (хартиени производи), 

мастилници, мастило, моливи, налив-перо, 

ножеви за растегнување или превивање 

на хартијата (канцелариски прибор), 

обвивки (канцелариски уреди за 

затворање на обвивките), папки 

(канцелариски прибор), папки (хартиени 

производи), перничиња за печати, папки за 

документи, прибор за пишување, прибор 

за цртање, регистри (книги), течности за 

корекција (канцелариски прибор), 

спојничиња /кламфи/ (апарати за 

зацврстување со спојничиња) 

/канцелариски прибор/, уреди за режење 

хартија (канцелариски прибор), хартија, 

хартија за копирање /карбон хартија/, 

хартиени кеси за подароци, персонално 

досие; украсни хартии  

 

(210) TM  2022/645 (220) 30/06/2022 

(442) 31/12/2022 

(731) Друштво за производство и 

промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-

увоз Скопје, 

Булевар Видое Смилевски Бато бр.69, 

1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

UNIVEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  регулатори на напон за возила, 

редуктори  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вкпучени во другите кпаси); печатарски 

букви; клишиња; амбалажа (хартија за 

амбалажа), бележници, блокови (хартиени 

производи), бришење (гумички за 

бришење), држачи за лепливи ленти 

(канцелариски прибор), канцелариски 

ножеви за бришење (редирање), 

канцелариски прибор со исклучок на 

мебел, канцелариски спојувачки, квасилки 

за марки (канцелариски), квасилки 

(канцелариски прибор), кутии за хартиени 

производи (канцелариски артикпи), 

листови (хартиени производи), 

мастилници, мастило, моливи, налив-перо, 

ножеви за растегнување или превивање 

хартија (канцелариски прибор), ножеви за 

хартија (канцелариски прибор), обвивки 

(канцелариски уреди за затворање на 

обвивките), папки (канцелариски прибор), 

папки (хартиени производи), перничиња за 

печати, папки за документи, прибор за 

пишување, прибор за цртање, регистри 

(книги), течности за корекција 

(канцелариски прибор), спојничиња 

/кламфи/ (апарати за зацврстување со 

спојничиња) /канцелариски прибор/, уреди 

за сечење хартија (канцелариски прибор), 

хартија, хартија за копирање /карбон 

хартија/, украсни хартии  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало со: хартија, 

картон и производите од нив што не се 

опфатени со другите кпаси; печатени 
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работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна 

употреба; материјали што ги користат 

уметниците; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

кпаси); печатарски букви; кпишиња; 

амбалажа (хартија за амбалажа), 

бележници, блокови (хартиени производи), 

бришење (гумички за бришење), држачи за 

лепливи ленти (канцелариски прибор), 

канцелариски ножеви за бришење 

(радирање), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски 

спојувачки, навлажнувачи за марки 

(канцелариски), навлажнувачи 

(канцелариски прибор), кутии за хартиени 

производи (канцелариски артикли), 

листови (хартиени производи), 

мастилници, мастило, моливи, налив-перо, 

ножеви за растегнување или превивање 

на хартијата (канцелариски прибор), 

обвивки (канцелариски уреди за 

затворање на обвивките), папки 

(канцелариски прибор), папки (хартиени 

производи), перничиња за печати, папки за 

документи, прибор за пишување, прибор 

за цртање, регистри (книги), течности за 

корекција (канцелариски прибор), 

спојничиња /кламфи/ (апарати за 

зацврстување со спојничиња) 

/канцелариски прибор/, уреди за режење 

хартија (канцелариски прибор), хартија, 

хартија за копирање /карбон хартија/, 

хартиени кеси за подароци, персонално 

досие; украсни хартии  
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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/2022/0460 

1 MK/T/2022/0583 

2 MK/T/2022/0583 

3 MK/T/2022/0502 

3 MK/T/2022/0579 

3 MK/T/2022/0581 

5 MK/T/2022/0563 

5 MK/T/2022/0566 

5 MK/T/2022/0567 

5 MK/T/2022/0568 

5 MK/T/2022/0582 

5 MK/T/2022/0594 

5 MK/T/2022/0595 

5 MK/T/2022/0624 

6 MK/T/2022/0374 

6 MK/T/2022/0375 

7 MK/T/2022/0375 

8 MK/T/2022/0375 

9 MK/T/2022/0524 

9 MK/T/2022/0525 

9 MK/T/2022/0526 

9 MK/T/2022/0528 

9 MK/T/2022/0529 

9 MK/T/2022/0530 

9 MK/T/2022/0531 

9 MK/T/2022/0532 

9 MK/T/2022/0533 

9 MK/T/2022/0534 

9 MK/T/2022/0535 

9 MK/T/2022/0536 

9 MK/T/2022/0537 

9 MK/T/2022/0538 

9 MK/T/2022/0539 

9 MK/T/2022/0540 

9 MK/T/2022/0541 

9 MK/T/2022/0542 

9 MK/T/2022/0543 

9 MK/T/2022/0544 

9 MK/T/2022/0545 

9 MK/T/2022/0546 

9 MK/T/2022/0547 

9 MK/T/2022/0570 

9 MK/T/2022/0596 

9 MK/T/2022/0597 

9 MK/T/2022/0598 

9 MK/T/2022/0599 

9 MK/T/2022/0644 

9 MK/T/2022/0645 

11 MK/T/2022/0570 

12 MK/T/2022/0552 

12 MK/T/2022/0553 

12 MK/T/2022/0554 

16 MK/T/2022/0460 

16 MK/T/2022/0524 

16 MK/T/2022/0525 

16 MK/T/2022/0526 

16 MK/T/2022/0528 

16 MK/T/2022/0529 

16 MK/T/2022/0530 

16 MK/T/2022/0531 

16 MK/T/2022/0532 

16 MK/T/2022/0533 

16 MK/T/2022/0534 

16 MK/T/2022/0535 

16 MK/T/2022/0536 

16 MK/T/2022/0537 

16 MK/T/2022/0538 

16 MK/T/2022/0539 

16 MK/T/2022/0540 

16 MK/T/2022/0541 

16 MK/T/2022/0542 

16 MK/T/2022/0543 

16 MK/T/2022/0544 

16 MK/T/2022/0545 

16 MK/T/2022/0546 

16 MK/T/2022/0547 

16 MK/T/2022/0644 

16 MK/T/2022/0645 

17 MK/T/2022/0460 

17 MK/T/2022/0583 

18 MK/T/2022/0625 

19 MK/T/2022/0374 

19 MK/T/2022/0375 

19 MK/T/2022/0583 

25 MK/T/2022/0590 

25 MK/T/2022/0597 

25 MK/T/2022/0598 

25 MK/T/2022/0599 

25 MK/T/2022/0619 

25 MK/T/2022/0625 
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29 MK/T/2022/0001 

29 MK/T/2022/0558 

29 MK/T/2022/0573 

29 MK/T/2022/0574 

29 MK/T/2022/0575 

29 MK/T/2022/0576 

29 MK/T/2022/0577 

29 MK/T/2022/0578 

29 MK/T/2022/0580 

29 MK/T/2022/0592 

30 MK/T/2022/0517 

30 MK/T/2022/0518 

30 MK/T/2022/0557 

30 MK/T/2022/0558 

30 MK/T/2022/0559 

30 MK/T/2022/0562 

30 MK/T/2022/0563 

30 MK/T/2022/0573 

30 MK/T/2022/0574 

30 MK/T/2022/0575 

30 MK/T/2022/0576 

30 MK/T/2022/0580 

30 MK/T/2022/0588 

30 MK/T/2022/0589 

30 MK/T/2022/0592 

31 MK/T/2022/0558 

31 MK/T/2022/0560 

31 MK/T/2022/0592 

31 MK/T/2022/0596 

32 MK/T/2022/0573 

32 MK/T/2022/0574 

32 MK/T/2022/0575 

32 MK/T/2022/0576 

32 MK/T/2022/0580 

32 MK/T/2022/0592 

32 MK/T/2022/0601 

33 MK/T/2022/0592 

34 MK/T/2022/0549 

35 MK/T/2022/0001 

35 MK/T/2022/0517 

35 MK/T/2022/0518 

35 MK/T/2022/0524 

35 MK/T/2022/0525 

35 MK/T/2022/0526 

35 MK/T/2022/0528 

35 MK/T/2022/0529 

35 MK/T/2022/0530 

35 MK/T/2022/0531 

35 MK/T/2022/0532 

35 MK/T/2022/0533 

35 MK/T/2022/0534 

35 MK/T/2022/0535 

35 MK/T/2022/0536 

35 MK/T/2022/0537 

35 MK/T/2022/0538 

35 MK/T/2022/0539 

35 MK/T/2022/0540 

35 MK/T/2022/0541 

35 MK/T/2022/0542 

35 MK/T/2022/0543 

35 MK/T/2022/0544 

35 MK/T/2022/0545 

35 MK/T/2022/0546 

35 MK/T/2022/0547 

35 MK/T/2022/0548 

35 MK/T/2022/0559 

35 MK/T/2022/0563 

35 MK/T/2022/0571 

35 MK/T/2022/0584 

35 MK/T/2022/0596 

35 MK/T/2022/0615 

35 MK/T/2022/0616 

35 MK/T/2022/0618 

35 MK/T/2022/0625 

35 MK/T/2022/0626 

35 MK/T/2022/0637 

35 MK/T/2022/0644 

35 MK/T/2022/0645 

36 MK/T/2021/1170 

36 MK/T/2022/0618 

37 MK/T/2022/0374 

37 MK/T/2022/0375 

37 MK/T/2022/0583 

38 MK/T/2022/0524 

38 MK/T/2022/0525 

38 MK/T/2022/0526 

38 MK/T/2022/0528 

38 MK/T/2022/0529 

38 MK/T/2022/0530 

38 MK/T/2022/0531 

38 MK/T/2022/0532 

38 MK/T/2022/0533 

38 MK/T/2022/0534 

38 MK/T/2022/0535 

38 MK/T/2022/0536 

38 MK/T/2022/0537 

38 MK/T/2022/0538 

38 MK/T/2022/0539 

38 MK/T/2022/0540 

38 MK/T/2022/0541 

38 MK/T/2022/0542 

38 MK/T/2022/0543 

38 MK/T/2022/0544 

38 MK/T/2022/0545 

38 MK/T/2022/0546 

38 MK/T/2022/0547 

39 MK/T/2022/0001 

39 MK/T/2022/0618 

40 MK/T/2022/0584 

41 MK/T/2022/0571 

41 MK/T/2022/0597 

41 MK/T/2022/0598 

41 MK/T/2022/0599 

41 MK/T/2022/0617 

41 MK/T/2022/0619 

42 MK/T/2022/0524 

42 MK/T/2022/0525 

42 MK/T/2022/0526 

42 MK/T/2022/0528 

42 MK/T/2022/0529 

42 MK/T/2022/0530 

42 MK/T/2022/0531 

42 MK/T/2022/0532 
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42 MK/T/2022/0533 

42 MK/T/2022/0534 

42 MK/T/2022/0535 

42 MK/T/2022/0536 

42 MK/T/2022/0537 

42 MK/T/2022/0538 

42 MK/T/2022/0539 

42 MK/T/2022/0540 

42 MK/T/2022/0541 

42 MK/T/2022/0542 

42 MK/T/2022/0543 

42 MK/T/2022/0544 

42 MK/T/2022/0545 

42 MK/T/2022/0546 

42 MK/T/2022/0547 

42 MK/T/2022/0584 

43 MK/T/2022/0562 

43 MK/T/2022/0617 

43 MK/T/2022/0626 

43 MK/T/2022/0637 

45 MK/T/2022/0571 
 

 

 

 

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) 

ALDI GmbH & Co. KG MK/T/2022/0615 

ALDI GmbH & Co. KG MK/T/2022/0616 

B. Braun Melsungen AG MK/T/2022/0582 

Black Tea Exports (Pvt)Ltd. MK/T/2022/0517 

Black Tea Exports (Pvt)Ltd. MK/T/2022/0518 

Eli Lilly and Company MK/T/2022/0624 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0566 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0567 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0568 

Home Box Office, Inc. MK/T/2022/0597 

Home Box Office, Inc. MK/T/2022/0598 

Home Box Office, Inc. MK/T/2022/0599 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0573 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0574 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0575 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0576 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0577 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0578 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0579 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0580 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2022/0581 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2022/0592 

Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware MK/T/2022/0560 
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Millennium & Copthorne International Limited MK/T/2022/0637 

NBA Properties, Inc. MK/T/2022/0590 

NBA Properties, Inc. MK/T/2022/0619 

PepsiCo, Inc. MK/T/2022/0601 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0594 

Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. MK/T/2022/0595 

RITUPACK DOO Bellacerke MK/T/2022/0460 

Shishapresso S.A.L. MK/T/2022/0549 

ЏЕЗБОКС ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0617 

БИЈЕЉАНИН НИКОЛА MK/T/2022/0570 

ГАНА МОДНО СТУДИО ДОО Берово MK/T/2022/0625 

ГОРАН БОГОЈОВСКИ MK/T/2022/0626 

Дони Фруитс ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0596 

Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУКОМ МК ДООО Кадино-

Илинден MK/T/2022/0583 

Друштво за инвестиционо советување КАПИТАЛ АССЕТ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/1170 

Друштво за посредништво, трговија и услуги НОВАТОН ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2022/0584 

Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, MK/T/2022/0644 

Друштво за производство и промет УНИВЕЛ Новица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, MK/T/2022/0645 

Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес MK/T/2022/0552 

Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес MK/T/2022/0553 

Друштво за трговија и услуги Греен Мацхинес ДОО Велес MK/T/2022/0554 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0524 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0525 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0526 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0528 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0529 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0530 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0531 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0532 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0533 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0534 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0535 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0536 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0537 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0538 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0539 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0540 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0541 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0542 
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Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0543 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0544 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0545 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0546 

Друштво за трговија и услуги МТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0547 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2022/0557 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2022/0558 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2022/0559 

Друштво за угостителство, трговија и услуги БЕИОГЛУ ПАСТАНЕСИ ДООЕЛ 

Тетово MK/T/2022/0562 

Друштво со ограничена одговорност за поддршка на надворешно-трговското 

работење ДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ MK/T/2022/0571 

ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ MK/T/2022/0374 

ЕЛСИД СЕЈФУЛАХИ MK/T/2022/0375 

КАМ ДОО Илинден MK/T/2022/0548 

КАМЧЕВ ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0618 

ЛОНГ ПОЗИТИВ ДОО Скопје MK/T/2022/0563 

НАТУРА ТЕРАПИ ДОО СКОПЈЕ MK/T/2022/0502 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2022/0588 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2022/0589 

Трговско друштво за производство, промет и услуги НЕР-КОМ експорт импорт 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0001 

 



 

 

181 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  12/2022 - 31/12/2022  
 

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)  31319  (151)  05/12/2022 

(210)  TM  2016/541 (220)  25/05/2016 

(181)  25/05/2026 

(450)  31/12/2022 

(732)  MLADEGS PAK d.o.o. Vijaka bb, 

78430 Prnjavor, BA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  бујони, говедски супи, зеленчукови 

супи, концентрати за бујон супи;кисела 

павлака (млечни производи);конзервирано 

овошје;сушен зеленчук;чоколадно 

млекокл. 30 чај;какао;кафе, вештачко 

кафе, пијалоци врз база на 

кафе;кечап;смеса за торти;тесто за 

торти;мајонез;зачини;шеќер, екстракт од 

слад за исхрана;мирудии, 

ванила;тестенини, паста;пијалоци врз база 

на чоколадо;овесни 

снегулки;пудинзи;какао пијалоци со млеко  

кл. 32  овошни сокови;безалкохолни 

овошни екстракти;безалкохолни пијалаци 

овошни сокови  

 

(111)  31318  (151)  05/12/2022 

(210)  TM  2016/562 (220)  01/06/2016 

(181)  01/06/2026 

(450)  31/12/2022 

(732)  Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

кардиолошки лекови  

 

(111)  31348  (151)  23/12/2022 

(210)  TM  2016/933 (220)  29/09/2016 

(181)  29/09/2026 

(450)  31/12/2022 

(732)  ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, темно црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки , конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи, масла и масти за 

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

ориз, замена за кафе, брашно, производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 
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печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии, 

мраз  

 

(111)  31327  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1064 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  регистар на недвижности кл. 35  

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации) кл. 42  картографски услуги, 

премерување на земјиштето  

 

(111)  31328  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1065 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  регистар на недвижности кл. 35  

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации) кл. 42  картографски услуги, 

премерување на земјиштето  

 

(111)  31329  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1066 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  регистар на недвижности кл. 35  

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации) кл. 42  картографски услуги, 

премерување на земјиштето  

 

(111)  31333  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1067 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  регистар на збирки на просторни 

податоци кл. 35  компјутерски бази на 
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податоци (собирање информации) кл. 42  

картографски услуги  

 

(111)  31332  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1068 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511)кл. 16  регистар на збирки на 

просторни податоци кл. 35  компјутерски 

бази на податоци (собирање информации) 

кл. 42  картографски услуги  

 

(111)  31326  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1069 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  Агенција за катастар на 

недвижности ул. Трифун Хаџијанев бр. 

4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) кл. 16  регистар на збирки на 

просторни податоци кл. 35  компјутерски 

бази на податоци (собирање информации) 

кл. 42  картографски услуги  

 

(111)  31335  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2021/1072 (220)  19/10/2021 

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(732)  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  

 

(111)  31334  (151)  22/12/2022 

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

(181)  19/10/2031 

(450)  31/12/2022 

(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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FLOXACEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31336  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2022/99 (220)  04/02/2022 

(181)  04/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивни легури и 

полу-готови производи направени од овие 

материјали;железа за 

конструкција;подлоги и зенгии од обични 

метали за градба;обични метали во форма 

на чинија, шипка, стап, профил, табли и 

плочи;производи и материјали од обични 

метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал;врати, прозори, 

ролетни, жалузини и нивни каси и фитинзи 

од метал;железарија за врати;ситна 

железарија од метал;штрафови од 

метал;шајки;завртки од метал;навртки од 

метал;колчиња од метал;лушпи од 

метал;клинови од метал;метални 

синџири;тркалца за мебел од 

метал;фитинзи од метал за 

мебел;индустриски метални тркала;рачки 

за врати од метал;рачки за прозори од 

метал;шарки од метал;метални 

резиња;метални катанци;метални клучеви 

за катанци;метални прстени;метални 

макари  

кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки) кл. 19  градежни материјали (како 

готови производи) направени од бетон, 

гипс, глина, грнчарска глина, камен, 

мермер, дрво, пластика и синтетички 

материјали за градба, конструкција, 

наменети за конструкција на патишта, кои 

се вклучени во оваа класа; неметални 

градби, неметални материјали за градба, 

столбови што не се од метал, за 

далноводи, заштитни огради што не се од 

метал; природни и синтетички премази во 

форма на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив  
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кл. 35  групирање, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и зенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 

обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 

електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(111)  31344  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2022/100 (220)  04/02/2022 

(181)  04/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки)  

кл. 19  градежни материјали (како готови 

производи) направени од бетон, гипс, 

глина, грнчарска глина, камен, мермер, 

дрво, пластика и синтетички материјали за 

градба, конструкција, наменети за 

конструкција на патишта, кои се вклучени 

во оваа класа; неметални градби, 

неметални материјали за градба, столбови 

што не се од метал, за далноводи, 

заштитни огради што не се од метал; 

природни и синтетички премази во форма 

на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив  

кл. 35  групирање, во полза на други, на 

разни производи, имено обични метали и 

нивни легури и полу-готови производи 

направени од овие материјали, железа за 

конструкција, подлоги и зенгии од обични 

метали за градби, обични метали во 

форма на чинија, шипка, стап, профил, 

табли и плочи, производи и материјали од 

обични метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 

изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 
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електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта  

 

(111)  31345  (151)  22/12/2022 

(210)  TM  2022/101 (220)  04/02/2022 

(181)  04/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО 

Скопје НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ 50/3, 

Центар, 1000, Скопје, MK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за изолација, запирање 

и запечатување; изолациони бои, 

изолациони ткаенини, изолациони траки и 

ленти, изолаторски навлаки за 

индустриска машинерија, изолаторски 

соединенија за спојки, дихтунзи, О-прстени 

за запечатување (освен за дихтунзи за 

мотори, цилиндри и шајбни за водоводни 

цевки)кл. 19  градежни материјали (како 

готови производи) направени од бетон, 

гипс, глина, грнчарска глина, камен, 

мермер, дрво, пластика и синтетички 

материјали за градба, конструкција, 

наменети за конструкција на патишта, кои 

се вклучени во оваа класа; неметални 

градби, неметални материјали за градба, 

столбови што не се од метал, за 

далноводи, заштитни огради што не се од 

метал; природни и синтетички премази во 

форма на панели и табли, кои се градежни 

материјали; премаз за битуменски 

импрегниран картон за конструкција на 

покрив; битуменски премази за 

конструкција на покрив кл. 35  групирање, 

во полза на други, на разни производи, 

имено обични метали и нивни легури и 

полу-готови производи направени од овие 

материјали, железа за конструкција, 

подлоги и зенгии од обични метали за 

градби, обични метали во форма на 

чинија, шипка, стап, профил, табли и 

плочи, производи и материјали од обични 

метали кои се употребуваат за 

складирање, виткање, пакување и 

наменети за заштита, контејнери од метал 

(складирање, транспорт), градби од метал, 

рамки од метал за градби, шипки од метал 

за градби, метални кутии, контејнери за 

пакување од метал, алуминумска фолија, 

огради направени од метал, заштитни 

огради за патишта од метал, метални 

туби, контејнери за складирање од метал, 

метални контејнери за транспорт на 

производи, скали од метал, врати, 

прозори, ролетни, жалузини и нивни каси и 

фитинзи од метал, железарија за врати, 

ситна железарија од метал, штрафови од 

метал, шајки, завртки од метал, навртки од 

метал, колчиња од метал, лушпи од 

метал, клинови од метал, метални 

синџири, тркалца за мебел од метал, 

фитинзи од метал за мебел, индустриски 

метални тркала, рачки за врати од метал, 

рачки за прозори од метал, шарки од 

метал, метални резиња, метални катанци, 

метални клучеви за катанци, метални 

прстени, метални макари, материјали за 

изолација, запирање и запечатување, 

изолациони бои, изолациони ткаенини, 

изолациони траки и ленти, изолаторски 

навлаки за индустриска машинерија, 
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изолаторски соединенија за спојки, 

дихтунзи, О-прстени за запечатување 

(освен за дихтунзи за мотори, цилиндри и 

шајбни за водоводни цевки), градежни 

материјали (како готови производи) 

направени од бетон, гипс, глина, грнчарска 

глина, камен, мермер, дрво, пластика и 

синтетички материјали за градба, 

конструкција, наменети за конструкција на 

патишта, неметални градби, неметални 

материјали за градба, столбови што не се 

од метал, за далноводи, заштитни огради 

што не се од метал; природни и 

синтетички премази во форма на панели и 

табли, кои се градежни материјали; 

премаз за битуменски импрегниран картон 

за конструкција на покрив; битуменски 

премази за конструкција на покрив; 

овозможувајќи им на потрошувачите лесно 

да ги видат и купат тие производи, такви 

услуги може да бидат обезбедени од 

малопродажни продавници, аутлети за 

големопродажба, преку средства од 

електронски медиуми или преку каталози 

за порачки преку пошта 

 

(111)  31340  (151)  02/12/2022 

(210)  TM  2022/148 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје ул. 

Франце Прешерн бр.13, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо н мало 

со: мебел, канцелариски мебел, училишен 

мебел, дивани, полици, душеци, двоседи 

(троседи), маси фотелји, столарија, 

кревети, комоди, текстил и текстилни 

производи, покривки за кревети и маси, 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 

комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги со: 

мебел, канцелариски мебел, училишен 

мебел, дивани, полици, душеци, двоседи 

(троседи), маси фотелји, столарија, 

кревети, комоди, текстил и текстилни 

производи, покривки за кревети и маси, 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели) и мотели), 

транспорт, комуникациски , услуги, гориво 

и комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 
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продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

промовирање на производи и услуги на др. 

лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за спроведување на цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажни веб страни на др. лица и 

информации за попусти што ќе бидат 

достапни на интернет страна кл. 39  

транспортни услуги, организирање 

патувања кл. 45  лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  31325  (151)  01/12/2022 

(210)  TM  2022/153 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Димче Поповски ул. Елпида 

Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, хидраулични подигнувачки 

платформи; ремени за лифтови; синџири 

за лифтови [делови од машини]; апарати 

за управување со лифтови кл. 37  

градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги; монтирање и 

поправање лифтови  

 

(111)  31330  (151)  01/12/2022 

(210)  TM  2022/154 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Димче Поповски ул. Елпида 

Караманди бр.13/1/2-18, 7000, Битола, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  лифтови, лифтови за станбени и 

деловни згради, панорамски и луксузни 

лифтови, лифтови за посебна намена, 

фасадни лифтови, теретни и малотеретни 

лифтови, хидраулични подигнувачки 

платформи; ремени за лифтови; синџири 

за лифтови [делови од машини]; апарати 

за управување со лифтови кл. 37  

градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги; монтирање и 

поправање лифтови  

 

(111)  31331  (151)  01/12/2022 

(210)  TM  2022/155 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(300)   

(732)  FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 
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(740)  Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје 

(540)  

FUNGITER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток,алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба кл. 35  

услуги на продажба на големо и продажба 

на мало на: нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба 

 

(111)  31337  (151)  02/12/2022 

(210)  TM  2022/156 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740)  Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје 

(540)  

CERIDOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток,алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 
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диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба кл. 35  

услуги на продажба на големо и продажба 

на мало на: нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

 

(111)  31338  (151)  02/12/2022 

(210)  TM  2022/157 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740)  Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје 

(540)  

ELAXA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток,алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба кл. 35  

услуги на продажба на големо и продажба 

на мало на: нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 
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диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

 

(111)  31339  (151)  02/12/2022 

(210)  TM  2022/158 (220)  15/02/2022 

(181)  15/02/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  FORTEX NUTRACEUTICALS LTD 

Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 

1000, Sofia, BG 

(740)  Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје 

(540)  

HERPEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток,алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба кл. 35  

услуги на продажба на големо и продажба 

на мало на: нутрацевтски препарати за 

терапевтска или медицинска употреба, 

фармацевтски производи, диететски 

додатоци, диететски и хранливи додатоци, 

хранлив додаток замена за оброк за 

зголемување на енергија, белковини како 

диететски додатоци, полен како диететски 

додаток, прополис како диететски додаток, 

протеини како диететски додаток, ензими 

како диететски додаток, лецитин како 

диететски додаток, гликоза како диететски 

додаток, алгинати како диететски 

додатоци, протеини како диететски 

додатоци, казеин како диететски додаток, 

диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

 

(111)  31341  (151)  21/12/2022 

(210)  TM  2022/209 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, црвена, сива, крем, 

светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи кл. 35  

рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги кл. 43  ресторани; 

служење храна и пијалоци; услуги за 

подготвување храна и пијалоци  

 

(111)  31342  (151)  21/12/2022 

(210)  TM  2022/210 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  

ГОСТИЛНИЦА 

КЕБАПЧИЛНИЦА ФОНТАНА 

ОД 1957 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи кл. 35  

рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги кл. 43  ресторани; 

служење храна и пијалоци; услуги за 

подготвување храна и пијалоци  

 

(111)  31343  (151)  21/12/2022 

(210)  TM  2022/211 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Гостилница ФОНТАНА Семир 

Бејтула Бекировски ТП Скопје ул. Улоф 

Палме бр.4, 1000, Скопје, MK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ ул. Максим Горки 7-1/2, 1000, 

Скопје 

(540)  

GOSTILNICA KEBAPCILNICA 

FONTANA SINCE 1957 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи кл. 35  

рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги кл. 43  ресторани; 

служење храна и пијалоци; услуги за 

подготвување храна и пијалоци  

 

(111)  31346  (151)  16/12/2022 

(210)  TM  2022/215 (220)  07/03/2022 

(181)  07/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Kalceks AS 71E, Krustpils Street, 

LV-1057, Riga, LV 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, сина, жолта, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  31347  (151)  16/12/2022 

(210)  TM  2022/216 (220)  07/03/2022 

(181)  07/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Kalceks AS 71E, Krustpils Street, 

LV-1057, Riga, LV 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

Kalceks 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(111)  31323  (151)  06/12/2022 

(210)  TM  2022/233 (220)  10/03/2022 

(181)  10/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Антонио Стојановски and Марио 

Јелиќул. Димитрие Чуповски бр.74/2-11, 

1000, Скопје, MK and ул. Димитар 

Гуштанов 42б, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; аудиовизуелни 

апарати и инструменти; дискови за 

снимање звук; компактни дискови, ДВД и 

други дигитални медиуми за снимање, 

имено, аудио и аудиовизуелни снимки; 

ДВД-а и ЦД-а со музика; винил 

фонографски плочи со музика; музички 

звучни записи;музички видео записи; 

дигитални музички звучни снимки што 

може да се преземат; музички фајлови за 

преземање кл. 35  рекламирање; водење 

на работење; управување со работи; 

рекпамни огласи; промоција, продукција и 

дистрибуција во областа на звучни и 

визуелни записи; менаџмент на 

изведувачки уметници; продажна 

промоција за други; промотивен 

маркетинг; онлајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; организација на 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели во областа на музиката; вршење 

промоции преку аудио-визуелни медиуми 

во областа на музиката; услуги за водење 

на е-трговија на мало со музички записи и 

публикации; услуги за он-лајн нарачки на 

снимени ЦД-а, ДВД-а и винил плочи; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, имено облека, обувки и 

капи, текстилни производи, аксесоари, 

фотографии, постери и други промотивни 
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печатени материјали; водење на он-лајн 

продавница за подароци; барање 

спонзорства; промоција на стоки и услуги 

преку спонзорства на концерти и музички 

настани; преговарање за деловни 

договори за други; собирање информации 

во компјутерските бази на податоци кл. 41  

забава; спортски и културни активности; 

објавување на текстови од областа на 

музиката; забавни услуги, имено, 

организација и продукција на аудио и 

визуелни емисии, шоу програми, настапи 

во живо, концерти и снимки, поврзани со 

музика; продукција на музика; услуги за 

издавање музика; услуги за снимање во 

студио; услуги на компонирање музика; 

производство на звучни записи; 

продавање билети за концерти и музички 

настани; обезбедување информации во 

врска со музика, музичка забава и настани 

преку глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување на веб-страница со 

информации за забава од областа на 

музиката, музичката забава и музичките 

уметници; обезбедување онлајн забава, 

имено, обезбедување звучни и 

аудиовизуелни снимки од областа на 

музиката; обезбедување онлајн звучни 

снимки и аудиовизуелни снимки со 

музички изведби, што не се преземаат; 

обезбедување онлајн музика, што не се 

презема; обезбедување он-лајн 

фотографии и видеа, што не се преземаат; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации, што не се преземаат; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

аудио опрема  

 

(111)  31320  (151)  06/12/2022 

(210)  TM  2022/244 (220)  11/03/2022 

(181)  11/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  PROPLAN PLANT PROTECTION 

COMPANY, S.L. C/Valle del Roncal,12 1°- 

Of.7, E 28232 Las Rozas, ES 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

TOSCANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за уништување на 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  31322  (151)  06/12/2022 

(210)  TM  2022/247 (220)  14/03/2022 

(181)  14/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

X Flip 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31321  (151)  06/12/2022 

(210)  TM  2022/248 (220)  14/03/2022 

(181)  14/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. No. 58, Meijia Road, Economic & 

Technological Development Zone, 

Chongqing, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 
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(540)  

X Slide 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31324  (151)  06/12/2022 

(210)  TM  2022/263 (220)  15/03/2022 

(181)  15/03/2032 

(450)  31/12/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЊУ 

ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ 

Прилеп ул.„Јане Сандански“ бр.1-1/30 , 

7500, Прилеп, MK 

(740)  Филип Медарски, Адвокат Васил 

Главинов 3/1-2 , 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери, 

душеци и перници изработени од сунѓер, 

термопластична мемори пена со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства; текстил и текстилни производи 

кои не се опфатени со другите класи; 

покривки за кревети и маси кл. 22  

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материали); сурови мекстилни 

влакнести материјали кл. 35  

рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

Душеци, душеци со федери, душеци и 

перници изработени од сунѓер, 

термопластична мемори пема со 

релаксирачки, комфортни и ортопедски 

својства; материјали за полнење (освен од 

гума или пластични материјали); сурови 

текстилни влакнести материјали; 

здружување, во корист на другите, 

овозможувајќи им на потрошувачите 

полесно да ги вадат и набават односните 

производи; сите горенаведени услуги 

може да се обезбедат во продавници за 

трговија на мало и големо, по пат на 

каталози за нарачка по пошта или со 

помош на електронски медиуми, на 

пример, по пат на веб страни или 

програми за купување по пат на телевизија  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

5 31318 

5 31320 

5 31331 

5 31334 

5 31335 

5 31337 

5 31338 

5 31339 

5 31346 

5 31347 

6 31336 

7 31325 

7 31330 

9 31321 

9 31322 

9 31323 

16 31326 

16 31327 

16 31328 

16 31329 

16 31332 

16 31333 

17 31336 

17 31344 

17 31345 

19 31336 

19 31344 

19 31345 

20 31324 

22 31324 

29 31319 

29 31341 

29 31342 

29 31343 

29 31348 

30 31319 

30 31348 

32 31319 

35 31323 

35 31324 

35 31326 

35 31327 

35 31328 

35 31329 

35 31331 

35 31332 

35 31333 

35 31336 

35 31337 

35 31338 

35 31339 

35 31340 

35 31341 

35 31342 

35 31343 

35 31344 

35 31345 

37 31325 

37 31330 

39 31340 

41 31323 

42 31326 

42 31327 

42 31328 

42 31329 

42 31332 

42 31333 

43 31341 

43 31342 

43 31343 

45 31340 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 31322 MK/T/2022/0247 

CHONGQING WEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 31321 MK/T/2022/0248 

FMC Agricultural Solutions A/S 31335 MK/T/2021/1072 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia 31331 MK/T/2022/0155 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia 31337 MK/T/2022/0156 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia 31338 MK/T/2022/0157 

FORTEX NUTRACEUTICALS LTD Sofia 31339 MK/T/2022/0158 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31334 MK/T/2021/1074 

Kalceks AS 31346 MK/T/2022/0215 

Kalceks AS 31347 MK/T/2022/0216 

MLADEGS PAK d.o.o. 31319 MK/T/2016/0541 

PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. 31320 MK/T/2022/0244 

Valeant Pharmaceuticals Ireland 31318 MK/T/2016/0562 

Агенција за катастар на недвижности 31327 MK/T/2021/1064 

Агенција за катастар на недвижности 31328 MK/T/2021/1065 

Агенција за катастар на недвижности 31329 MK/T/2021/1066 

Агенција за катастар на недвижности 31333 MK/T/2021/1067 

Агенција за катастар на недвижности 31332 MK/T/2021/1068 

Агенција за катастар на недвижности 31326 MK/T/2021/1069 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје 31341 MK/T/2022/0209 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје 31342 MK/T/2022/0210 

Гостилница ФОНТАНА Семир Бејтула Бекировски ТП Скопје 31343 MK/T/2022/0211 

Димче Поповски 31325 MK/T/2022/0153 

Димче Поповски 31330 MK/T/2022/0154 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје 31336 MK/T/2022/0099 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје 31344 MK/T/2022/0100 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОПАНЕЛ ДОО Скопје 31345 MK/T/2022/0101 

Друштво за трговија и услуги ЊУ ЕЈЏ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 31324 MK/T/2022/0263 

КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје 31340 MK/T/2022/0148 

Марио Јелиќ 31323 MK/T/2022/0233 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 31348 MK/T/2016/0933 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 5618 

(732) Orifarm Generics Holding A/S Energivej 15, Lindved DK-5260 Odense S, DK 

 

(111) 14704 

(732) Cilag GmbH International Gubelstrasse 34, 6300 Zug, CH 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

(111) 937 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 974 

(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 978 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје , Скопје, MK 

 

(111) 1425 

(732) Clinigen  Limited Pitcairn House, Crown Squre, Centrum 100, Burton On Trent, 

Staffordshire, DE 14 2WW, UK 

 

(111) 7511 

(732) Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD 

 

(111) 11700 

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

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

Струмица, MK 

 

(111) 11450 

(732) CORPORACION HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

 

(111) 14988 

(732) Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR 

 

(111) 15096 

(732) Sanofi Mature IP 82, Avenue Raspall, 94250 Gentilly, FR 
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(111) 21258 

(732) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

 

(111) 21290 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21243 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21240 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21380 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21239 

(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20927 

(732) Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 42/2 , 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23286 

(732) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, MK 

 

(111) 23287 

(732) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, MK 

 

(111) 23288 

(732) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев 105, Струмица, MK 

 

(111) 24313 

(732) Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD 

 

(111) 25368 

(732) Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, DD 

 

(111) 31101 

(732) Друштво за производство трговија и услуги ЛУБРИКА ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје,ул.Февруарски поход бр. 48/локал 1, Аеродром, 1000, Скопје, MK 
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СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

(111) 2284 

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

 

(111) 7040 

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

 

(111) 7042 

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

 

(111) 7043 

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

 

(111) 7703 

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

 

(111) 8304 

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

 

(111) 9799 

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

 

(111) 10533 

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

 

(111) 11840 

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

 

(111) 13353 

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

 

(111) 13586 

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

 

(111) 14301 

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

 

(111) 19665 

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

 

(111) 23783 

(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US 
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(111) 23784 

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

 

(111) 24317 

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

 

(111) 24316 

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

 

(111) 24733 

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

 

(111) 26093 

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

 

(111) 25908 

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

 

(111) 26524 

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

 

(111) 26525 

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

 

(111) 28381 

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

 

(111) 28382 

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

 

(111) 28428 

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

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 117   (186) 22/02/2033 

(111) 118   (186) 22/02/2033 

(111) 937   (186) 15/12/2032 

(111) 974   (186) 10/08/2032 
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(111) 978   (186) 10/09/2032 

(111) 3985   (186) 10/09/2032 

(111) 1609   (186) 15/02/2033 

(111) 11450   (186) 20/10/2033 

(111) 11957   (186) 07/11/2033 

(111) 11954   (186) 07/11/2033 

(111) 20489   (186) 05/07/2032 

(111) 20926   (186) 06/07/2032 

(111) 21265   (186) 06/07/2032 

(111) 21264   (186) 06/07/2032 

(111) 21263   (186) 06/07/2032 

(111) 21266   (186) 06/07/2032 

(111) 22606   (186) 20/07/2032 

(111) 22607   (186) 20/07/2032 

(111) 22608   (186) 20/07/2032 

(111) 22605   (186) 20/07/2032 

(111) 22604   (186) 20/07/2032 

(111) 21258   (186) 26/09/2032 

(111) 21181   (186) 15/10/2032 

(111) 21290   (186) 22/10/2032 

(111) 21243   (186) 22/10/2032 

(111) 21240   (186) 22/10/2032 

(111) 21380   (186) 22/10/2032 

(111) 21239   (186) 22/10/2032 

(111) 20927   (186) 24/10/2032 

(111) 23286   (186) 22/11/2032 

(111) 23287   (186) 22/11/2032 

(111) 23288   (186) 22/11/2032 

(111) 21184   (186) 27/11/2032 

(111) 21183   (186) 27/11/2032 

(111) 21005   (186) 12/02/2033 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

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

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот 
завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се 
означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

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

(11) 956  (45) 31/12/2022 

(21) ID  2022/2  (22) 28/03/2022    

(18) 28/03/2027 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30) 202130648844.8  29/09/2021  CN 

(72) GAO Xinhua (8 Changchun Road Economy & Technology Development Zone, Wuhu, Anhui 

241006) 

(73) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.8 Changchun Road Economy & Technology evelopment 

Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN 

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

(51) 12-08 

(54) Автомобил 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

208 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

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

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

12-08 MK/I/ 2021/956 

 

 

 

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) 

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.8 Changchun Road Economy & Technology 
evelopment Zone, Wuhu, Anhui 241006, CN 

956 
MK/I/ 2021/956 
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