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AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 
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BArbuda 
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BV - Островот на Буве / Ishujt e Buves 

BW – Боцвана / Bocvana 

BY – Белорусија / Bellorusia 

CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 
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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.  2/2023 - 28/02/2023  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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                  Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

(51)  A 63C 19/08, A 63C 19/02  

(11)  12580   (13) А 

(21)  2018/1067   (22) 19/12/2018 

(45) 28/02/2023 

(73)  МСА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје 

ул. Томе Пуре бр. 1, MK 

(72) Сејдиу Адем 

(54)  FREE CAGE-ФРИ КЕЈЏ (Ограничен 

надворешен простор каде се поставени 

прилично подвижни елементи, фигури и 

реквизити кои служат за рекреација) 

(57)   

Oграден простор од сите страни во вид на 
кафез со отвори кои што ќе бидат доволно 
широки за слободен влез и излез на деца и 
возрасни. Изумот е во функција на простор 
наменет за игра и забава на 
отворено(надворешни површини) така што 
внатре во самиот простор ќе бидат внесени 

фигури-реквизити кои што ќе бидат подвижни 
со димензии поголеми од отворите и со тоа 
ќе биде оневозможено изнесување на истите. 

Целта на овој пронајдок е да ги задоволи 
потребите од постоење на простор со 
подвижни елементи-реквизити поставен на 
отворено без притоа да има можност истите 
да бидат дислоцирани,украдени или фрлени 
а сепак да бидат секогаш достапни за сите 
корисници и посетители. 

Можностите за игра и забава во овој ограден 
простор се бесконечни и зависат од 
елементите и реквизитите кои што ќе бидат 
ставени во самиот простор. Пронајдокот 
може да се користи како идивидуално така и 
од повеќе лица истовремено. 
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                  Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

(51)  A 47C 9/00, A 47C 7/00  

(11)  12629   (13) А 

(21)  2019/861   (22) 10/10/2019 

(45) 28/02/2023 

(73)  Поповски Влатко Видео Смилевски 

Бато 14А/2-34, 1000 Скопје, MK 

(72) Поповски Влатко 

(54)  Фитнес столица што се клати и врти 

(57)   

Оваа Фитнес столица клати и врти не е 
справа за фитнес салите туку е направа за 
секојдневна употреба. Додека седиш на неа 
можеш да се клатиш и вртиш истовремено. 

За да може да седи на неа, човекот треба да 
држи рамнотежа со помош на нозете и 
другите мускули. Тоа му го прави седењето 
интересно, активно и полезно. 

За разлика од досегашните столици, каде 
сите точки на кои стои столицата лежат на 
една рамнина, оваа столица подот го допира 
на две точки и е слободна седиштето да се 
врти околу вертикалната оска. 
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                  Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 6575 

(73) AIC246 GmbH&Co.KG Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE 

 

(11) 6576 

(73) AIC246 GmbH&Co.KG Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE 

 

(11) 8772 

(73) DUYNIE SUSTAINABLE ENERGY Kortsteekterweg 57A,2407 AJ Alphen aan den Rijn, NL 

 

(11) 9843 

(73) AIC246 GmbH&Co.KG Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117 Wuppertal, DE 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 7128 

(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI 

 

(11) 11049 

(73) Cyclefi P.C.24 Melissou Str.,11635 Athens, GR 

 

(11) 10746 

(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3,33900 Tampere, FI 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 
(11) 7128 

(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3,33900 Tampere, FI 

 

(11) 10746 

(73) Metso Outotec Finland Oy Lokomonkatu 3,33900 Tampere , FI 
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                  Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1078 

(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN Ann Arbor  Michigan 48109-1280, US 

 

(11) 1412 

(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2177 

(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2160 

(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2190 

(73) Les Laboratoires Servier 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2274 

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

 

(11) 2279 

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

 

(11) 2760 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2647 

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

 

(11) 3078 

(73) Merck Frosst Canada Ltd. Kirkland,  Quebec H9H 3L1, CA 

 

(11) 3366 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3314 

(73) Alfasigma S.p.A. Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT 

 

(11) 3417 

(73) Pharmacia Corporation 100 Route 206 North Peapack, NJ 07977, US 

 

(11) 3439 

(73) Breda Sistemi Industriali SpA Via Cecilia Danieli, 2  33090 Sequals (PN), IT 
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                  Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

 

(11) 4138 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 4030 

(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo,115-8543, JP 

 

(11) 3898 

(73) Astra Zeneca Holding France 1 Place Louis Renault, 92500 Rueil Malmaison, FR 

 

(11) 4221 

(73) CORIXA CORPORATION CSC The United States Corporation 2711 Centerville Road  

Wilmington, DE 19808, US 

 

(11) 4374 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 4410 

(73) Merck Canada Inc. Kirkland, QC H94 3L1, CA 

 

(11) 6496 

(73) Astra Zeneca Holding FranceTour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 92400 Courbevoie, 

FR 

 

(11) 4747 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. Rahway, NJ 07065-0907, US 

 

(11) 5116 

(73) Pharma Mar S.A.U. 28770 Colmenar Viejo Madrid, ES 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

(51)  C 07D 209/04, C 07D 209/32, A 61K 

31/4045, A 61P 31/12, A 61P 31/14  

(11)  12581   (13) Т1 

(21)  2021/649   (22) 16/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  EP17164045  31/03/2017  EP 

(96)  29/03/2018 EP18715611.2 

(97)  02/06/2021 EP3601225 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. Waaistraat 6, 

bus 5105, 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

BONFANTI, Jean-François; KESTELEYN, Bart 

Rudolf Romanie; BARDIOT, Dorothée Alice Marie-

Eve and MARCHAND, Arnaud Didier M 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС 

(57)  1  Соединение со формулата (I),    

 

вклучително која било стереохемиски изомерна 

форма на истото, 

  

назначено со тоа, што 

R1 е флуоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е водород, или 

R1 е флуоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е метокси, или 

R1 е флуоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометокси, и R4 е водород, или 

R1 е хлоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е водород, или 

R1 е хлоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е метокси, или 

R1 е хлоро, R2 е -CH2CH2OH, R3 е 

трифлуорометокси, и R4 е водород, или 

R1 е хлоро, R2 е -(CH2)3COOH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е водород, или 

R1 е хлоро, R2 е -(CH2)3COOH, R3 е 

трифлуорометил, и R4 е метокси, или 

R1 е хлоро, R2 е -(CH2)3COOH, R3 е 

трифлуорометокси, и R4 е водород; 

или фармацевтски прифатлива сол, солват или 

полиморф на истото.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/13, A 61K 31/165, A 61K 31/166, A 

61K 31/198, A 61K 31/428, A 61K 31/4745, A 61K 

45/06, A 61P 25/28  

(11)  12582   (13) Т1 

(21)  2021/652   (22) 17/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB201409662  30/05/2014  GB 

(96)  29/05/2015 EP15733860.9 

(97)  23/06/2021 EP3148588 

(73)  EmeraMed LimitedTrinity House 

Charleston Road Ranelagh Dublin 6, IE 

(74)  Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

3, Скопје 

(72)  HALEY, Boyd Eugene and KLINGBERG, 

Ragnar Axel Theodor 

(54)  N,N-BIS-2-МЕРКАПТОЕТИЛ 

ИЗОФТАЛАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ  

(57)  1  N,N-bis-2-меркаптоетил изофталамид, 

или негова фармацевтски прифaтлива сол, за 

употреба во третирање на паркинсонова 

болест. 

има уште 4 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(11)  12583   (13) Т1 

(21)  2021/653   (22) 17/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201361900596P  06/11/2013  US 

(96)  06/11/2014 EP14860331.9 

(97)  26/05/2021 EP3065774 

(73)  Janssen Biotech, Inc.800/850 Ridgeview 

Drive Horsham, PA 19044 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TEPLYAKOV, Alexey; WHEELER, John; 

BOAKYE, Ken; DEL VECCHIO, Alfred; KEHOE, 

John; LACY, Eilyn; MURRAY, Lynne; RYAN, Mary; 

SANTULLI-MAROTTO, Sandra and WHITAKER, 

Brian 

(54)  АНТИ-CCL17 АНТИТЕЛА  

 

(57)  1  Анти-хемокин (C-C мотиф) лиганд 17 

(CCL17) антитела коишто ја содржат тешката 

низа на варијабилен регион (VH) на SEQ ID NO: 

46 и лесната низа на варијабилен регион (VL) 

на SEQ ID NO: 62. 

има уште 12 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  12584   (13) Т1 

(21)  2021/655   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  EP15188036  02/10/2015  EP and 

EP15188063  02/10/2015  EP 

(96)  29/09/2016 EP16777648.3 

(97)  30/06/2021 EP3356411 

(73)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје 

(72)  KLEIN, Christian; SEEBER, Stefan; 

CODARRI-DEAK, Laura; FERTIG, Georg;  

FISCHER, Jens;  LEVITSKI, Viktor;  LIFKE, 

Valeria; PERRO, Mario;  REGULA, Joerg Thomas; 

SCHLOTHAUER, Tilman; UMAÑA, Pablo;  

WUENSCHE, Ildiko and ZWICK, Adrian 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА PD1 И TIM3 

(57)  1  Биспецифично антитело кое содржи 

прво место за врзување на антиген кое 

специфично се врзува за PD1 и второ место за 

врзување за антиген кое специфично се врзува 

за TIM3, при што 

споменатото прво место за врзување на 

антигенот кое специфично се врзува за PD1 се 

состои од 

(а) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 43 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 44, или 

(б) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 45 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 46, или 

(в) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 45 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 47, или 

(г) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 45 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 48, или 

(д) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 45 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 49; и 

споменатото второ место за врзување на 

антигенот, кое специфично се врзува за TIM3 се 

состои од 

(ѓ) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 23 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 24, или 

(е) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 25 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 26, или 

(ж) VH-домен што се состои од 

аминокиселинската низа со SEQ ID NO: 27 и 

VL-домен што се состои од аминокиселинската 

низа со SEQ ID NO: 28. 

има уште 24 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  C 07H 19/02, C 07H 19/048, A 61K 31/706, A 

61P 3/00, A 61P 25/00, A 61P 21/00, A 61P 27/16

  

(11)  12590   (13) Т1 

(21)  2021/656   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201762481912P  05/04/2017  US 

(96)  05/04/2018 EP18781797.8 

(97)  02/06/2021 EP3606929 

(73)  Cornell University Center for Technology 

Licensing at Cornell University (CTL) 395 Pine 

Tree Road Suite 310 Ithaca, New York 14850, 

US 

(74)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

(72)  SAUVE, Anthony A. 

(54)  БЕТА-НИКОТИНАТ ЕСТЕР НУКЛЕОТИДИ 

И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА ПРИПРЕМА 

(57)  1  Соединение од формула (I): 

 

  

 

каде што R претставува C3-C20 алкил на рамен 

или разгранет ланец, C2-C20 алкенил на рамен 

или разгранет ланец, C2-C20 алкинил, C3-C20 

циклоалкил, C6-C10 арил, C3-C20 

хетероциклил или C5-C10 хетероарил, или 

некоја негова сол. 

има уште 13 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  B 65G 43/08, B 65G 15/12  

(11)  12591   (13) Т1 

(21)  2021/657   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(96)  21/11/2018 EP18207542.4 

(97)  21/07/2021 EP3656706 

(73)  JOT Automation Oy Elektroniikkatie 17 

90590 Oulu , FI 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  Verronen, Juhani 

(54)  ПОДЕСУВАЊЕ НА ШИРИНА НА 

КОНВЕЕР 

(57)  1  Постапка за контролирање на ширина 

на стаза на конвеер, каде што таа постапка 

опфаќа: 

 

добивање на влезни податоци од контролерот 

(910) кои се однесуваат на најмалку еден 

производ кој конвеерот треба да го пренесе; 

утврдување на ширина на стаза на конвеер врз 

основ на влезни податоци, каде што ширината 

на стаза на конвеерот го дефинира 

растојанието помеѓу првата и втората шина 

(110)(120) на конвеерот, каде првата и втората 

шина се покретни; назначен со тоа, што 

постапката понатаму опфаќа фази: 

на наредување на поместување на првата шина 

кон втората шина што предизвикува 

поместување на втората шина кон 

референтната точка; и 

откако што втората шина ја достигне 

референтната точка, наредувања на 

поместување на првата шина во сприотивна 

насока како би се постигнала одредена ширина 

на стазата на конвеерот. 

има уште 14 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  F 16L 21/08, F 16L 21/04  

(11)  12592   (13) Т1 

(21)  2021/658   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB201312284  09/07/2013  GB 

(96)  09/07/2014 EP14747313.6 

(97)  02/06/2021 EP3047188 

(73)  Crane Limited 46-48 Wilbury Way Hitchin, 

Hertfordshire SG4 0UD, GB 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  SHOWKATHALI, Asif Hassan and REX, Brian 

(54)  ЦЕВНА ВРСКА 

(57)  1  Цевна врска за обезбедување на врска 

со цевка (P), каде оваа цевна врска опфаќа: 

 

ракавец (103) кој ја прифаќа цевката (P) и има 

седиште (109); 

прв заптивен или затегачки елемент (111) кој е 

сместен до седиштето (109); 

меѓучлен (115) кој е сместен до првиот 

заптивен или затегачки елемент (111); 

втор заптивен или затегачки елемент (123) кој е 

сместен до меѓучленот (115); 

краен член (131) кој е сместен до вториот 

заптивен или затегачки елемент (123); и 

најмалку еден притегнувач (159) кој налегнува 

на крајниот член (131) и конфигуриран е да го 

помести истиот аксијално према внатре во 

однос на ракавецот (103) при затегнување; 

 

каде што оваа цевна врска понатаму опфаќа: 

најмалку еден подупирач (151) кој е сместен 

околу најмалку еден притегнувач (159), со 

најмалку еден притегнувач (159) кој се простира 

низ најмалку еден подупирач (151), и поставен 

е помеѓу еден ракавец (103) и меѓучлен (115) 

или меѓучленот (115) и крајниот член (131), 

каде што најмалку еден подупирач (151) е 

конфигуриран да го одржува ракавецот (103) и 

меѓучленот (115) или меѓучленот (115) и 

крајниот член (131) во претходно одреден 

размакнат однос во тек на примена на силата 

на притегнување помеѓу ракавецот (103) и 

меѓучленот (115) или меѓучленот (115) и 

крајниот член (131) која го надминува 

претходно одредениот праг, со што крајниот 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

член (131) се поместува во однос на 

меѓучленот (115) поради поместување на 

вториот заптивен или затегачки елемент (123) 

пред поместувањето на меѓучленот (115) во 

однос на ракавецот (103) поради поместување 

на првиот заптивен или затегачки елемент (111) 

или меѓучленот (115) се поместува во однос на 

ракавецот (103) поради поместување на првиот 

заптивен или затегачки елемент (111) пред 

поместувањето на крајниот член (131) во однос 

на меѓучленот (115) поради поместување на 

вториот заптивен или затегачки елемент (123). 

  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 7/00, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 

38/04, A 61P 35/00  

(11)  12594   (13) Т1 

(21)  2021/659   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB201423016  23/12/2014  GB; 

GB201501017  21/01/2015  GB and 

US201462096165P  23/12/2014  US 

(96)  16/12/2015 EP19170191.1 

(97)  21/07/2021 EP3545965 

(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; Fritsche, Jens; Mahr, 

Andrea; Müller, Phillip; Wiebe, Anita and Missel, 

Sarah 

(54)  Нови пептиди и комбинација од 

пептиди за употреба во имунотерапијата 

против хепатоцелуларен карцином и други 

канцери 

(57)  1  Пептид што содржи аминокиселинска 

секвенца одбрана од групата од SEQ ID No. 6 

или фармацевтски прифатлива сол од него, при 

што спомнатиот пептид има вкупна должина до 

30 аминокиселини, при што спомнатиот пептид 

има способност да се врзува со молекул на 

хуманиот главен хистокомпатибилен комплекс 

(MHC) I класа, и при што спомнатиот пептид, 

кога е врзан со MHC, има способност да биде 

препознаен од CD8 T-клетки. 

има уште 14 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  A 61K 31/4164, A 61K 47/14, A 61K 47/16, A 

61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 5/14  

(11)  12595   (13) Т1 

(21)  2021/660   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB201411310  25/06/2014  GB 

(96)  23/06/2015 EP18197341.3 

(97)  21/07/2021 EP3441063 

(73)  Norbrook Laboratories Limited 

105 Armagh Road Newry, County Down BT35 

6PU , 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)  REYNOLDS, Louise and UMRETHIA, Manish 

(54)  ТЕЧНИ СОСТАВИ НА ТИОУРЕИЛЕН 

(57)  1  Орален течен состав кој содржи: 

i) 0,25% до 1% w/v метимазол, негова 

фармацевтски прифатлива сол, негов солват, 

или негови комбинации; 

ii) најмалку 0,2% w/v на анјонски полисахарид, 

што е гума за џвакање; и 

iii) течен преносител, 

За употреба во третманот или превенција на 

хипертироидизам кај мачки. 

има уште 12 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  F 03D 9/00  

(11)  12596   (13) Т1 

(21)  2021/661   (22) 18/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  EP3538821  19/05/2021  EP 

(96)  11/11/2016 EP16795316.5 

(97)  19/05/2021 EP3538821 

(73)  Logic Swiss AG Seestrasse 61 6052 

Hergiswil , CH 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHWERTNER, Heiko and MAGGI, Romeo 

(54)  МОДУЛАРНА ПЛОЧКА 

(57)  1  Плочка, по можност кровна плочка (1), 

за собирање енергија од кинетички, термички и 

светлински извори, кои содржат куќиште (2) со 

 

-најмалку една фотоволтаична ќелија (3) за 

собирање енергија од извор на светлина 

-барем еден термален колектор 

 

каде што плочката содржи најмалку еден канал 

(5) со ветерна турбина (6). 

има уште 8 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  C 07K 14/435, C 07K 14/62, C 07K 19/00, A 

61K 38/28, A 61K 38/00  

(11)  12597   (13) Т1 

(21)  2021/662   (22) 19/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201662432268P  09/12/2016  US; 

US201762514427P  02/06/2017  US; 

US201762514449P  02/06/2017  US and 

US201762514460P  02/06/2017  US 

(96)  08/12/2017 EP17878116.7 

(97)  30/06/2021 EP3551209 

(73)  Akston Biosciences Corporation 100 

Cummings Center Beverly, Massachusetts 

01915 , US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  LANCASTER, Thomas M.; ZION, Todd C.;  

SATHIYASEELAN, Thillainayagam and 

MURIKIPUDI, Sylaja 

(54)  ИНСУЛИН-FC ФУЗИИ И ПОСТАПКИ ЗА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Инсулин-Fc фузиран протеин којшто 

содржи инсулин полипептид фузиран за Fc 

домен, кадешто инсулинскиот полипептид 

содржи B-низа пептид, C-низа пептид и A�низа 

пептид, во којшто аминокиселинската секвенца 

на инсулинскиот-Fc фузиран  

протеин е SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID 

NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ 

ID NO: 7, или SEQ ID NO: 8.  

има уште 9 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

 

(51)  B 29C 70/38  

(11)  12598   (13) Т1 

(21)  2021/663   (22) 19/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201461968511P  21/03/2014  US 

(96)  19/03/2015 EP15765717.2 

(97)  21/07/2021 EP3119592 

(73)  Ingersoll Machine Tools, Inc. 707 Fulton 

Avenue Rockford, IL 61103, US 

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

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)   OLDANI, Tino 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

ФЛЕКСИБИЛЕН ФИБЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА МАЛИ КОМПОЗИТНИ ДЕЛОВИ И МЕТОДИ 

 

(57)  1  Систем за поставување на фибер:  

систем за глава (H) кој вклучува кошница (2) и 

глава за поставување фибер (1) фиксно  

монтирана на кошницата (2);  

кој се карактеризира по тоа што,  

системот дополнително се состои од: 

основа (13) за носење на системот за глава (H); 

робот (8) на одредено растојание од системот 

за глава (H); и 

шаржер (30) за носење склопка за калап (4), 

шаржерот (30) се движи за да ја 

насочи склопката за калап (4) на прва локација, 

каде што роботот (8) може да ја  

врати склопката за калап (4) и втора локација 

надвор од работниот простор на  

роботот (8). 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 12N 9/22, C 12N 15/85  

(11)  12599   (13) Т1 

(21)  2021/664   (22) 19/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)   

(96)  16/04/2014 EP18187581.6 

(97)  14/07/2021 EP3456831 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 , 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)  LAI, Ka-Man Venus; AUERBACH, Wojtek; 

MUJICA, Alexander; VALENZUELA, David; LEE, 

Jeffrey and YANCOPOULOS, George 

(54)  ТАРГЕТИРАНА МОДИФИКАЦИЈА НА 

ГЕНОМ НА СТАОРЕЦ 

(57)  1  Метод за таргетирана модификација на 

геномски локус од интерес во плурипотентна 

клетка на стаорец, кој содржи:  

(a) внесување голем таргетиран вектор во 

плурипотентна клетка на стаорец (LTVEC) што 

содржи инсерт нуклеинска киселина опкружена 

со 5' хомолошка рака комплементарна со 

првата низа на нуклеинска киселина во 

геномскиот локус од интерес и 3' хомолошка 

рака комплементарна на втората нуклеинска 

киселина низа во геномскиот локус од интерес, 

при што 5' хомолошката рака е најмалку 5 kb, а 

3' хомолошката рака е најмалку 5 kb; и 

(б) идентификување на генетски модифицирана 

плурипотентна клетка на стаорец, која содржи 

од таргетирана генетска модификација во 

геномскиот локус од интерес, при што 

таргетираната генетска модификација е 

подобно да се пренесе преку герминална 

линија, и 

при што плурипотентната клетка на стаорец 

што ќе се користи за таргетирана модификација 

на геномскиот локус што е од интерес може да 

се добие со култивирање на изолирани 

ембрионални матични клетки на стаорци на 

фибробласт што не е модифициран за да 

изрази инхибиторен фактор на леукемија (LIF) 

со медиум кој содржи околу 50 U/mL до околу 

150 U/mL LIF и комбинација на инхибитори кои 

се состојат од инхибитор на патот МЕК и 

инхибитор на GSK3.  

има уште 21 патентни барања 
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(51)  B 65G 1/06, B 65G 1/04  

(11)  12601   (13) Т1 

(21)  2021/666   (22) 20/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  BE20180005914  20/12/2018  BE 

(96)  17/12/2019 EP19216828.4 

(97)  07/07/2021 EP3670390 

(73)  STOW INTERNATIONAL N.V.Industriepark 

6b 8587 Spiere-Helkijn, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VANDEMERGEL, Luc 

(54)  ШАТЛ ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА 

ПАЛЕТИ 

(57)  1  Шатл (1) за транспортирање на палети 

(23) во структура на полици, каде што шаталот 

(1) е поместлив по прва насока и по втора 

насока која е виртуелно во десните агли на 

првата насока, каде што првата и втората 

насока се наменети да се продолжуваат 

виртуелно хоризонтално при употреба, каде 

што шатлот (1) се состои од рамка (9), први 

тркала (2) кои се така подредени да бидат 

ротирачки околу први оски на ротација кои се 

продолжуваат преку центарот на соодветните 

први тркала (2) и виртуелно по втората насока 

со цел да го движат шатлот (1) по првата 

насока, и втори тркала (3) кои се така 

подредени да бидат ротирачки околу втори 

оски на ротација кои се продолжуваат преку 

центарот на соодветните втори тркала (3) и 

виртуелно по првата насока со цел да го 

движат шатлот (1) по втората насока, каде што 

шатлот (1) се состои од уред за поместување 

(4, 5, 6, 7) за поместување нагоре и надолу на 

првите тркала (2) при употреба на шатлот (1), 

така што првите тркала (2) се поместливи 

барем помеѓу прва позиција во која шатлот (1) е 

конфигуриран да биде потпрен на првите 

тркала (2) и поместлив по првата насока, и 

втора позиција во која шатлот (1) е 

конфигуриран да биде потпрен на вторите 

тркала (3) и е поместлив по втората насока, 

каде што шаталот (1) се состои од еден или 

неколку потпорни елементи (13) кои заедно 

формираат барем една потпорна површина за 

потпирање на палети (23), овие еден или 

неколку потпорни елементи (13) се поврзани на 

рамката (9) на таков начин што потпорната 

површина се продолжува на горната страна од 

рамката (9), карактеризиран со тоа што едниот 

или неколкуте потпорни елементи (13) се 

нагоре и надолу поместливи во однос на 

рамката (9) помеѓу најниска позиција, во која 

растојанието помеѓу потпорната површина и 

рамката (9) е минимално и едниот или повеќето 

потпорни елементи (13) лежат на рамката (9), и 

највисока позиција, во која растојанието помеѓу 
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потпорната површина и рамката (9) е 

максимално, каде што поместувањето нагоре и 

надолу на едниот или повеќето потпорни 

елементи (13) е споено со поместувањето 

нагоре и надолу на првите тркала (2).  

има уште 14 патентни барања 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 491/107, C 07D 

491/10, C 07D 471/10, C 07D 239/48, C 07D 

403/04, C 07D 403/12, C 07D 405/14, C 07D 

413/14, C 07D 471/06, C 07F 9/53, A 61K 31/675, 

A 61K 31/506, A 61K 31/505  

(11)  12602   (13) Т1 

(21)  2021/667   (22) 23/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  CN201410534203  11/10/2014  CN 

(96)  30/09/2015 EP15849629.9 

(97)  04/08/2021 EP3205650 

(73)  Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. 

and Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group 

Co., Ltd. Building 2 No.3728 Jinke Road 

Zhangjiang Hi-Tech Park Shanghai 201203 , CN 

and The 10th Industrial Sub-zone of 

Development Zone Lianyungang 

Jiangsu 222047 , CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WEI, Mingsong; SUN, Guangjun; TAN, 

Songliang; GAO, Peng; WANG, Shaobao; XIU, 

Wenhua; ZHANG, Fujun and BAO, Rudi  

(54)  EGFR ИНХИБИТОР И ПОДГОТВУВАЊЕ И 

НЕГОВА ПРИМЕНА 

(57)  1  Соединение со формула (I), или 

неговиот стереоизомер или фармацевтска 

прифатлива сол: 

 

  

кадешто: 
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прстен A е:  

  

Q е врска; R е водород; 

XX2 и X3 се секој независно избрани од групата 

составена од NR7 и CR8, кадешто барем еден 

од XX2 и X3 е NR7; 

R1 е е избран од групата составена од: 

 

  

кадешто три R6 во  

 

  

се опционално истите или различни 

супституенти; 

R2 е избран од групата составена од C1-8 

алкил и C3-8 циклоалкил, кадешто C1-8 алкил и 

C3-8 циклоалкил се секој опционално 

супституирани со една или повеќе групи е 

избран од групата составена од халоген, 

хидрокси, C1-8 алкил, C1-8 алкокси, халоC1-8 

алкокси, C3-8 циклоалкил и C3-8 циклоалкокси; 

R3 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, халоген, цијано, нитро, C1-8 алкил, 

C1-8 алкокси, C3-8 циклоалкил, 

трифлуорометил, трифлуорометокси, SO2R9, 

C(O)R10, C(O)OR10 и P(O)R11R12; 

R4 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, халоген, хидрокси, сулфхидрил, 

цијано, нитро, азидо, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, 

C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3-до 8-член 

хетероциклил, 3- до 8-член хетероциклилокси, 

3- до 8-член хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-

10 арилокси, C5-10 арилтио, 5- до 10- член 

хетероарил, 5- до 10-член хетероарилокси, 5- 

до 10-член хетероарилтио, -C0-8-P(O)R11R12, -

C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -C0-8-C(O)R10, -C0-

8-C(O)OR10, -C0-8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -

C0-8-C(O)NR7R8, -N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-

C(O)OR10,  

кадешто C1-8 алкил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-

член хетероциклил, C5-10 арил, 5- до 10- член 

хетероарил, 5- до 7-член карбоциклил , 5- до 7-

член хетероциклил, C5-7 арил и 5- до 7-член 

хетероарил се секој опционално супституирани 

со една или повеќе групи е избран од групата 

составена од халоген, хидрокси, сулфхидрил, 

цијано, нитро, азидо, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, 

C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3-до 8-член 

хетероциклил, 3- до 8-член хетероциклилокси, 

3- до 8-член хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-

10 арилокси, C5-10 арилтио, 5- до 10-член 

хетероарил, 5- до 10-член хетероарилокси, 5- 

до 10-член хетероарилтио, -C0-8-S(O)rR9, -C0-

8-O-R10, -C0-8-C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-

8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NR7R8, -

N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-C(O)OR10;  

R6 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, C1-8 алкил, халоC1-8 алкил и 

C(O)R10; 

R7 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C2-8 

алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-член 

хетероциклил, C5-10 арил, 5- до 10-член 
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хетероарил, -C0-8-S(O)rR9, -C0-8-C(O)R10, 

кадешто C1-8 алкил ако е супституиран е 

супституиран со една или повеќе групи избрани 

од групата составена од халоген, хидрокси, 

сулфхидрил, цијано, нитро, азидо, C1-8 алкил, 

C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, 

3- до 8- член хетероциклил, 3- до 8-член 

хетероциклилокси, 3- до 8-член 

хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-10 арилокси, 

C5-10 арилтио, 5- до 10-член хетероарил, 5- до 

10-член хетероарилокси, 5- до 10-член 

хетероарилтио, -C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -

C0-8-C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-8-O-

C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NR7R8, -

N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-C(O)OR10; C3-8 

циклоалкил, 3- до 8-член хетероциклил, C5-10 

арил и 5-до 10- член хетероарил се секој 

опционално супституирани со една или повеќе 

групи избрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, сулфхидрил, цијано, нитро, азидо, 

C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, C3-8 

циклоалкил, 3- до 8-член хетероциклил, 3-до 8-

член хетероциклилокси, 3- до 8-член 

хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-10 арилокси, 

C5-10 арилтио, 5- до 10-член хетероарил, 5- до 

10-член хетероарилокси, 5- до 10-член 

хетероарилтио, -C0-8-S(O)rR9, -C0-8-O-R10, -

C0-8-C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-8-O-

C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NR7R8, -

N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-C(O)OR10; 

R8 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, халоген, хидрокси, сулфхидрил, 

цијано, нитро, азидо, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, 

C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3-до 8-член 

хетероциклил, 3- до 8-член хетероциклилокси, 

3- до 8-член хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-

10 арилокси, C5-10 арилтио, 5- до 10- член 

хетероарил, 5- до 10-член хетероарилокси, 5- 

до 10-член хетероарилтио, -C0-8-S(O)rR9, -C0-

8-O-R10, -C0-8-C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-

8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NR7R8, -

N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-C(O)OR10, 

кадешто C1-8 алкил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-

член хетероциклил, C5-10 арил и 5- до 10- член 

хетероарил се секој опционално супституирани 

со една или повеќе групи е избран од групата 

составена од халоген, хидрокси, сулфхидрил, 

цијано, нитро, азидо, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, 

C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, 3- до 8-член 

хетероциклил, 3- до 8-член хетероциклилокси, 

3- до 8-член хетероциклилтио, C5-10 арил, C5-

10 арилокси, C5-10 арилтио, 5- до 10-член 

хетероарил, 5- до 10-член хетероарилокси, 5- 

до 10-член хетероарилтио, -C0-8-S(O)rR9, -C0-

8-O-R10, -C0-8-C(O)R10, -C0-8-C(O)OR10, -C0-

8-O-C(O)R10, -C0-8-NR7R8, -C0-8-C(O)NR7R8, -

N(R7)-C(O)R10 и -N(R7)-C(O)OR10; 

R9 е избран од групата составена од водород, 

деутериум, C1-8 алкил, C3-8 циклоалкил, 

халоC1-8 алкил, бис- C1-8 алкиламино, фенил 

и p-метилфенил; 

R10, R11 и R12 се секој независно избрани од 

групата составена од водород, деутериум, C1-8 

алкил, C3-8 циклоалкил, халоC1-8 алкил и 

хидроксиC1-8 алкил; 

m е 0, 2, 3 или 4; 

r е 0, 1 или 2; 

q е 0, 2, 3 или 4; и  

  значи дека супституентот R може да e Z или E 

конфигурација, 

кадешто ако R7 е избран од групата составена 

од водород, деутериум, или несупституиран C1-

8 алкил, тогаш соединението е избрано од 

групата составена од:  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07C 229/50, A 61K 31/196, A 61P 25/24

  

(11)  12603   (13) Т1 

(21)  2021/668   (22) 24/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  JP2016083147  18/04/2016  JP 

(96)  18/04/2017 EP17724459.7 

(97)  04/08/2021 EP3445743 
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(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.24-Takada 

3-chome Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MASUDA, Seiji; HASHIHAYATA, Takashi; 

OTAKE, Norikazu; MATSUDA, Yohei and 

YAMAUCHI, Yuko 

(54)  ПРОЛЕК НА ДЕРИВАТ НА АМИНО 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I-A): 

  

назначено со тоа, што 

R1 претставува C1-6 алкил група, хетероарил 

група опционално супституирана со еден 

халоген атом, или следнава формула (IIIA): 

  

каде што Rx претставува водороден атом, 

халоген атом, C1-6 алкил група, или C1-6 

алкокси група, при што C1-6 алкил групата и 

C1-6 алкокси групата се секоја опционално 

супституирана со еден до три халоген атоми, и 

Ry претставува водороден атом, флуор атом, 

C1-6 алкил група, или  C1-6 алкокси група, при 

што C1-6 алкил групата и C1-6 алкокси групата 

се секоја опционално супституирана со еден до 

три халоген атоми, 

R1' претставува водороден атом или C1-6 

алкил група, 

или R1 и R1' опционално формира C3-8 

циклоалкан заедно со јаглеродниот атом 

соседно на истиот, 

R2 претставува C3-6 алкил група, C3-8 

циклоалкил група опционално супституирана со 

еден до три C1-6 алкил групи, C3-8 

циклоалкокси група опционално супституирана 

со еден до три C1-6 алкил групи и опционално 

има C1-5 алкилен група што вкрстено поврзува 

два различни јаглеродни атоми во прстенот, 

адамантил група опционално супституирана со 

еден до три C1-6 алкил групи, или фенил група, 

R3 претставува водороден атом или C1-6 алкил 

група, и 

R4 претставува водороден атом или флуор 

атом, 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 

31/4985, A 61P 25/28  

(11)  12604   (13) Т1 

(21)  2021/669   (22) 24/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201662382942P  02/09/2016  US; 

US201662423445P  17/11/2016  US; 

US201762468598P  08/03/2017  US and 

US201762482486P  06/04/2017  US 

(96)  01/09/2017 EP17768311.7 

(97)  26/05/2021 EP3507291 

(73)  Cyclerion Therapeutics, Inc.245 First 

Street  Riverview II, 18th Floor Cambridge, MA 

02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JIA, Lei; NAKAI, Takashi; MERMERIAN, Ara; 

IYER, Karthik; JUNG, Joon; RENNIE, Glen, 

Robert; IYENGAR, Rajesh, R.; LEE, Thomas, Wai-

Ho;  IM, G-Yoon, Jamie; RENHOWE, Paul, Allan; 

GERMANO, Peter; BARDEN, Timothy, Claude and 

TANG, Kim 

(54)  ФУЗИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ SGC 

СТИМУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формула I, или негова 

фармацевтски прифатлива сол, 

  

при што: јадрото формирано од прстените E и A 

заедно со супституентите (Jc)p е претставено 

со следнава формула: 

  

при што атомот C со симбол * претставува 

точка на прицврстување на прстенот што 

содржи G, Z и Q; а атомот C со симбол ** ја 
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претставува точката на прицврстување на 2-те 

инстанци на J; 

W е  

прстен B што е фенил; при што секој J е 

независно избран од водород и метил; n е 1; а 

JB е халоген; 

секој JC е независно избран од водород, 

халоген, C1-4 алифатик, C1-4 алкокси или -CN; 

при што секој наведен C1-4 алифатик и C1-4 

алкокси е опционално и независно 

супституиран со до 3 случаи на C1-4 алкокси, 

C1-4 халоалкокси, -OH или халоген; 

Q, G и Z се секој независно N, S или O, при што 

најмалку две од Q, G и Z се N; q е 0, 1 или 2; 

R10 е C1-6 алкил опционално и независно 

супституиран со 0-3 појави на R15, фенил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави R15, 5- или 6-член хетероарил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R15, C3-8 циклоалкил опционално и 

независно супституиран со 0-3 појави на R15 

или 3-8 член хетероциклил опционално и 

независно супституиран со 0-3 појави на R15; 

при што секој од наведените 5- до 6-член 

хетероарил прстен и секој од наведените 3-8 

член хетероциклил содржи до 3 прстенести 

хетероатоми независно избрани од N, O или S; 

R11 е H, -NRa2Rb2, -C(O)NRa2Rb2, -C(O)R15a, 

-SO2Rb2, -SRb2, хало, -OCF3, -CN, хидроксил, 

C2-6 алкенил опционално и независно 

супституиран со 0-2 појави на Rb2, C2-6 

алкинил опционално и независно супституиран 

со 0-2 појави на Rb2; C1-6 алкил опционално и 

независно супституиран со 0-5 појави на R15, 

C1-6 алкокси опционално и независно 

супституиран со 0-5 појави на R15, фенил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R15, 5- до 6-член хетероарил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R15, C3-8 циклоалкил опционално и 

независно супституиран со 0-3 појави R15 или 

3-8 член хетероциклил опционално и независно 

супституиран со 0-3 појави R15; при што секој 

од наведените 5- до 6-член хетероарил и секој 

од наведените 3-8 член хетероциклил содржи 

до 3 прстенести хетероатоми независно 

избрани од N, O или S; или кога R10 е 

супституент на Z, R10 и R1земен заедно со Z и 

јаглеродот на кој е прикачен R1формира 3-10 

член хетероцикличен прстен опционално и 

независно супституиран со 0-3 појави на R15; 

при што секој од наведените 3-10 член 

хетероциклил содржи до 3 прстенести 

хетероатоми независно избрани од N, O или S; 

R15 е хало, -ORb2, -SRb2, -NRa2Rb2, -C(O)Rb2, 

-C(O)NRa2Rb2, -NRb2C(O)ORb2, - 

OC(O)NRa2Rb2, C2-4 алкенокси, C3-8 

циклоалкил опционално и независно 

супституиран со 0-3 појави на R18, фенил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R18, 5- или 6-член хетероарил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R18 или 3-10-член хетероциклил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R18; каде што секој од наведениот 5- 

или 6-член хетероарил прстен и секој од 

споменатиот 3-10-член хетероциклил содржи до 

3 прстенести хетероатоми независно избрани 

од N, O или S; R15a е C3-8 циклоалкил 

опционално и независно супституиран со 0-3 

појави на R18, фенил опционално и независно 

супституиран со 0-3 појави на R18, 5- или 6-

член хетероарил опционално и независно 

супституиран со 0-3 појави на R18 или 3-10-

член хетероциклил по избор и независно 

супституиран со 0-3 појави на R18; каде што 

секој од наведениот 5- или 6-член хетероарил 

прстен и секој од споменатиот 3-10-член 

хетероциклил содржи до 3 прстенести 

хетероатоми независно избрани од N, O или S; 

секој R18 е независно избран од хало, 

хидроксил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил или фенил; Ra2 е водород, -

C(O)Rb2, C1-6 алкил или C1-6 халоалкил; и Rb2 

е водород, C1-6 алкил или C1-6 халоалкил. 
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  има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/90, A 01N 43/78, A 01N 43/76, A 

01N 43/60, A 01N 43/58, A 01P 13/00, C 07D 

409/14, C 07D 413/12, C 07D 417/12, C 07D 

471/04, C 07D 487/04, C 07D 405/14, C 07D 

403/14, C 07D 403/12, C 07D 513/04, C 07D 

401/12, C 07D 237/16, C 07D 401/14  

(11)  12605   (13) Т1 

(21)  2021/670   (22) 24/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  JP20160067797  30/03/2016  JP 

(96)  29/03/2017 EP17775293.8 

(97)  16/06/2021 EP3438095 

(73)  Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.3-15 Edobori 

1-chome Nishi-ku Osaka-shi,Osaka 550-0002,JP 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  UEKI Toshihiko; YAMADA Ryu and TANAKA 

Hisaki 

(54)  ПИРИДАЗИНОН СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ 

НЕГОВА СОЛ И ХЕРБИЦИД КОЈШТО ГО 

СОДРЖИ ТОА 

(57)  1  Пиридазинон соединение коешто е 

претставено со формулата (I) или негова сол:  

  

кадешто X е -O-, -S-, -SO-, -SO2- или -N(Y)-; 

Q е моноцикличен арил којшто може да биде 

супституиран со Z, моноцикличен хетероарил 

којшто може да биде супституиран со Z, 

бицикличен арил којшто може да биде 

супституиран со Z, или бицикличен хетероарил 

којшто може да биде супституиран со Z; 

Y е водороден атом или алкил; 

R1 е алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, халоалкил, моноцикличен 

арил којшто може да биде супституиран со Z, 

моноцикличен арилалкил којшто може да биде 

супституиран со Z, алкилтиоалкил, 

алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил, 

диалкиламиноалкил, алкоксиалкил, амино, 

нитро, алкилкарбонилалкил, 

алкоксикарбонилалкил или 

хидроксикарбонилалкил; 

R2 е водороден атом, алкил, халоалкил, 

циклоалкил, халоген, алкокси, алкилтио, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил или цијано;  

R3 е халоген, хидрокси, алкил, халоалкил, 

алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, 

алкокси, халоалкокси, нитро, амино, 

алкилкарбонил или циклоалкил; 

R4 е водороден атом, алкил, -C(O)R6, -C(S)R6, -

SR7, -SOR7, -SO2R7, моноцикличен арилалкил 

којшто може да биде супституиран Z, 

алкоксиалкил, -CH(J1)OCOOJ2, 

алкилкарбонилалкил, моноцикличен арил 

којшто може да биде супституиран со Z, 

моноцикличен арилкарбонилалкил којшто може 

да биде супституиран Z, алкенил, 

алкоксиалкоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, 

алкинил, цијано алкил, халоалкоксиалкил или 

диалкиламиноалкил; 
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R6 е алкил, алкокси, морфолино, 

диалкиламино, (моноцикличен арил којшто 

може да биде супституиран со Z)(алкил)амино, 

циклоалкил, алкоксиалкил, алкилтиоалкил, 

халоалкил, алкилтио, алкенил, алкинил, 

алкоксикарбонилалкил, циклоалкилалкил, 

цијано алкил, алкоксиалкоксиалкил, 

моноцикличен арил којшто може да биде 

супституиран со Z, моноцикличен хетероарил 

којшто може да биде супституиран со Z, 

моноцикличен арилалкил којшто може да биде 

супституиран со Z, моноцикличен арилокси 

којшто може да биде супституиран со Z, 

моноцикличен арилтио којшто може да биде 

супституиран со Z, моноцикличен 

арилоксиалкил којшто може да биде 

супституиран со Z, моноцикличен арилтиоалкил 

којшто може да биде супституиран со Z, 

алкоксикарбонил, алкоксиалкокси, халоалкокси, 

халоалкоксиалкокси, алкилтиоалкокси, 

циклоалкоксиалкокси, моноцикличен 

арилалкокси којшто може да биде супституиран 

со Z, моноцикличен арилоксиалкокси којшто 

може да биде супституиран со Z, моноцикличен 

хетероарилоксиалкокси којшто може да биде 

супституиран со Z, алкенилоксиалкокси, 

алкоксиалкоксиалкокси, алкинилокси, 

алкенилокси, халоалкенил, 

диалкиламиноалкил, алкилтиоалкоксиалкокси, 

циклоалкилалкокси, циклоалкилалкоксиалкокси, 

моноцикличен арилалкоксиалкокси којшто може 

да биде супституиран со Z, моноцикличен 

хетероарилалкоксиалкокси којшто може да 

биде супституиран со Z или циклоалкокси 

којшто може да биде супституиран со Z; 

R7 е алкил, халоалкил, циклоалкил or 

моноцикличен арил којшто може да биде 

супституиран со Z; 

Z е халоген, алкил, халоалкил, алкокси, 

халоалкокси, циклоалкил, цијано , нитро, -

C(O)OR5, формил, алкилтио, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, -CH=NOJ3 или 

диалкиламинокарбонил; 

R5 е водороден атом или алкил; 

J1 е водороден атом или алкил; 

J2 е алкил или циклоалкил; 

J3 е водороден атом, алкилкарбонил или 

алкоксиалкил; и 

n е цел број од 0 до 4.  

има уште 4 патентни барања 

(51)  C 11D 3/38, A 61K 8/99, A 61Q 19/10, A 61Q 

17/00  

(11)  12616   (13) Т1 

(21)  2021/671   (22) 25/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  IT201600095070  22/09/2016  IT 

(96)  21/09/2017 EP17791732.5 

(97)  18/08/2021 EP3515563 

(73)  Copma S.C.A.R.L.Via Veneziani 32 44100 

Ferrara , IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  RODOLFI, Alberto and CASELLI, Elisabetta 

(54)  ДЕТЕРГЕНТСКИ ПРОИЗВОД ЗА 

КОЗМЕТИЧКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Детергентски козметички производ кој 

содржи: основно соединение со дејство за 

детергент; спори на пробиотички бактерии 

измешани со основното соединение; се 

карактеризира со тоа што понатаму содржи 

бактериофагни елементи измешани со 

основното соединение и имаат бактерицидна 

активност на предодредени присутни несакани 

бактериски видови, бактериофагните елементи, 

во соработка со спорите на пробиотичките 

бактерии, можат да вршат комбинирано и 

синергично дејство против штетните 

микроорганизми.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 307/79, C 07D 471/04, C 07D 409/12, 

C 07D 407/10, C 07D 209/08, C 07D 231/56, C 

07D 235/08, C 07D 239/70, C 07D 261/20, C 07D 

487/04, C 07D 307/8C 07D 333/54, C 07D 403/10, 

C 07D 405/12, C 07D 407/04, A 61P 9/00, A 61P 

37/00, A 61P 25/28, A 61P 13/12  

(11)  12617   (13) Т1 

(21)  2021/672   (22) 25/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201862654108P  06/04/2018  US 

(96)  05/04/2019 EP19780738.1 

(97)  07/07/2021 EP3687506 

(73)  Biocryst Pharmaceuticals, Inc.4505 

Emperor Blvd. Suite 200 Durham, North 

Carolina 27703 , US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

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

WU, Minwan; CHINTAREDDY, Venkat R.; 

KUMAR, V. Satish; ZHANG, Weihe; RAMAN, 

Krishnan; LU, Peng-Cheng; LV, Wei; NGUYEN, 

Trung Xuan and DANG, Zhao 

(54)  СУПСТИТУИРАН БЕНЗОФУРАН, 

БЕНЗОПИРОЛ, БЕНЗОТИОФЕН И 

СТРУКТУРАЛНО ПОВРЗАНИ 

КОМПЛЕМЕНТАРНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I), или 

негова фармацевтски прифатлива сол: 

  

каде што: 

прстен 

  

е арил, хетероарил, циклоалкил или 

хетероциклоалкил; 

прстен 

  

е фурил; 

прстен 

  

е арил или хетероарил; 

Ra, независно за секоја појава, е избран од 

групата која се состои од халоген, цијано, 

хидрокси, -NH2, -NH(Ac), -NH(алкил), -

N(алкил)2, -NHC(O)(алкил), -

CH2NHC(O)(алкил), -C(O)NH2, -C(O)(алкил), 

опционално супституиран арил, опционално 
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супституиран хетероарил, циклоалкил, алкокси, 

алкил, (циклоалкил)алкил, хидроксиалкил, 

аминоалкил и халоалкил; 

Rb, независно за секоја појава, е избран од 

групата која се состои од халоген, цијано, -

NRjRk, алкил, халоалкил, хидроксиалкил, 

алкоксиалкил, (хидрокси)халоалкил, хидрокси 

(циклоалкил)алкил, (циклоалкил)алкил, 

(хетероциклоклокил)алкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, опционално супституиран 

арил, опционално супституиран хетероарил, -

алкилен-NRjRk, тозил, -SO2(алкил), -

SO2(циклоалкил), -CO(алкил), -CO(циклоалкил), 

-CONH(алкил), -CON(алкил)2, и –

CONH(циклоалкил); 

Rc, независно за секоја појава, е избран од 

групата која се состои од халоген, -OH, -NRjRk, 

алкокси и алкил; 

R1 е избран од групата што се состои од -NH2, -

CH2COOH, -CH(NH(CO)(алкил))COOH, -

CH(NH(CO)(арилалкил))COOH, -

CH(NH(CO)(циклоалкил))COOH, -

CH(NH(CO)(арил супституиран 

циклоалкил))COOH, -CO(NH)CH2арил, -

CO(NH)CH2хетероарил, -CO(NH)арил и -

CO(NH)хетероарил; 

n е 0, 1 или 2; 

m е 0, 1 или 2; 

p е 0, 1 или 2; 

J е -C(O)-, -NH-, -CH2-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -

N(алкил)-, или -CH(алкил)-; 

K е -C(O)-, -NH-, -CH2-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -

N(алкил)-, или -CH(алкил)- ; каде што барем 

еден од J и K е -C(O)-, -CH2- или -CH(алкил)-; 

L е избран од групата која се состои од врска, -

CH2-, -CH2CH2-, -CHR2-, -CF2-, -CPR2-, -C(O)-, 

-C(=NRL)- и -C(=CHRL)-; 

каде што RL е H или алкил; 

или каде што RL и појава на Rc земени заедно 

со интервенираните атоми формираат заменет 

или несупституиран хетероарил прстен; 

R2 е алкил, хидроксиалкил или халоалкил; 

Rj и Rk се секој независно избран од групата 

која се состои од H, алкил, аминоалкил, 

(хетероциклоалкил)алкил и хетероциклоалкил; 

U е N или CR3; 

R3 е H, халоген, алкил, алкокси, или халоалкил; 

и 

V е N, или CH. 

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/08, C 07K 14/7C 07K 16/22, C 12N 

15/86, C 12N 9/12, A 61K 48/00, A 61K 45/06, A 

61K 39/00, A 61K 38/45, A 61K 38/17, A 61K 

31/7088, A 61K 9/00, A 61P 27/02, A 61P 27/10

  

(11)  12618   (13) Т1 

(21)  2021/673   (22) 25/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201261670535P  11/07/2012  US; 

US20126167461P  15/05/2012  US; 

US201261678555P  01/08/2012  US; 

US201261691660P  21/08/2012  US and 

US201361775440P  08/03/2013  US 

(96)  07/05/2013 EP18198081.4 

(97)  23/06/2021 EP3501549 

(73)  Avalanche Australia Pty Ltd.c/o MPR 

Group Pty Ltd. Floor 19, Building HWT Tower 

40 City Road Southbank, VIC 3006, AU 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Constable, Ian J. ; Rakoczy, Elizabeth P.; Lai, 

Chooi-may and Chalberg, Thomas W., Jr. 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА AMD СО УПОТРЕБА НА 

AAV SFLT-1 

(57)  1  Рекомбинантен адено-поврзан вирус 

(rAAV) за употреба во постапка за лекувањето 

на влажна макуларна дегенерација поврзана со 

возраст (влажна AMD) кај човечки субјект 

којшто има влажна AMD, постапката содржи: 

 

i) администрирање на барем една доза на 
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инхибитор на васкуларен ендотелијален 

фактор на раст (VEGF) избран од анти-VEGF 

антитело и растворлив VEGF рецептор или 

фузиран протеин или негов фрагмент со 

интравитреална инјекција помеѓу 1 до 30 дена 

пред администрирањето на rAAV кај човечки 

субјект; 

ii) инјектирање во окото на човечки субјект на 

единечна доза којашто содржи барем 1 x 106 и 

најмногу 1 x 1015 вектор геноми на rAAV и 

фармацевтски прифатлив носач, кадешто rAAV 

содржи нуклеинска киселинска секвенца 

којашто го кодира анти-VEGF протеин и 

кадешто анти-VEGF протеин содржи човечки 

sFLT1 или негов функционален фрагмент; и 

опционално 

iii) администрирање на една до две дози на 

VEGF инхибитор на i) со интраокуларна 

инјекција во 30 ден интервал следејќи 

администрација на rAAV. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61P 35/00  

(11)  12620   (13) Т1 

(21)  2021/674   (22) 25/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB20170002031  08/02/2017  GB; 

GB20170019391  22/11/2017  GB; 

GB20170019393  22/11/2017  GB and 

GB20170019398  22/11/2017  GB 

(96)  08/02/2018 EP18706437.3 

(97)  11/08/2021 EP3579883 

(73)  Medimmune Limited and ADC 

Therapeutics SA Milstein Building Granta Park 

Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH 

, GB and Route de la Corniche 3B 1066 

Epalinges , CH 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  VAN BERKEL, Patricius Hendrikus Cornelis 

(54)  ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИН-АНТИЕЛНИ 

КОЊУГАТИ 

(57)  1  Коњугат со формула (I): 

 

         Ab - (DL)p     (I) 
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при што: 

Ab е антитело кое се врзува за DLK1; 

DL е 

  

при што: 

X е избран од групата составена од: една врска, 

-CH2- и -C2H4-; 

n е од 1 до 8; 

m е 0 или 1; 

R7 е или метил или фенил; 

кога постои двојна врска помеѓу C2 и C3, R2 е 

избрана групата составена од: 

(ia) C5-10 арил група, опционално 

супституирана со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата која содржи: хало, нитро, 

цијано, алкокси, карбокси, С1-7 алкил, С3-7 

хетероциклил, bis-oxy-С1-3 алкилен, и -C (= 

O)OR, каде што R е C1-7 алкил група, С3-20 

хетероциклилна група или С5-20 арил група; 

(ib) В1-5 заситен алифатичен алкил; 

(ic) В3-6 заситен циклоалкил; 

(id) 

  

при што секој од R2R22 и R23 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R2 

групата не е повеќе од 5; 

(ie) 

  

при што еден од R25a и R25b е H, а другото е 

избрано од: фенил, кој фенил е евентуално 

супституиран со група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(if) 

  

каде R24 е избрано од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 

фенил, кој фенил е евентуално супституиран со 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои една врска помеѓу C2’ и C3’, R2 е 

  

каде R26a и R26b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои алкил 

и алкенил групи се опционално супституирани 

со група избрана од С1-4 алкил амидо и C1-4 

алкил естер; или, кога еден од R26a и R26b е H, 

другото е избрано од нитрил и C1-4 алкил 

естер; 

кога постои двојна врска помеѓу C2' и C3', R12 е 

избрана групата составена од: 

(iia) C5-10 арил група, опционално 

супституирана со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата која содржи: хало, нитро, 

цијано, алкокси, карбокси, С1-7 алкил, C3-7 

хетероциклил, bis-oxy-С1-3 алкилен, и -C (= 

O)OR, каде што R е C1-7 алкил група, С3-20 

хетероциклилна група или С5-20 арил група; 

(iib) C1-5 заситен алифатичен алкил; 

(iic) C3-6 заситен циклоалкил; 

(iid) 

  

при што секој од R3R32 и R33 се независно 

избрани од H, C1-3 заситен алкил, C2-3 

алкенил, C2-3 алкинил и циклопропил, каде што 

вкупниот број на јаглеродни атоми во R12 

групата не е повеќе од 5; 

(iie) 

  

при што еден од R35a и R35b е H, а другото е 

избрано од: фенил, кој фенил е евентуално 

супституиран со група избрана од хало, метил, 

метокси; пиридил; и тиофенил; и 

(iif) 

  

каде Р34 е избрано од: H; C1-3 заситен алкил; 

C2-3 алкенил; C2-3 алкинил; циклопропил; 

фенил, кој фенил е евентуално супституиран со 

група избрана од хало, метил, метокси; 

пиридил; и тиофенил; 

кога постои единствена врска помеѓу C2 'и C3', 

R12 е 

  

каде R36a и R36b се независно избрани од H, 

F, C1-4 заситен алкил, C2-3 алкенил, кои алкил 
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и алкенил групи се опционално супституирани 

со група избрана од С1-4 алкил амидо и C1-4 

алкил естер; или, кога еден од R36a и R36b е H, 

другото е избрано од нитрил и C1-4 алкил 

естер; 

 p е од 1 до 8. 

 

  

  

има уште 25 патентни барања 

 

 (51)  A 61K 38/17, A 61P 3/10  

(11)  12621   (13) Т1 

(21)  2021/675   (22) 25/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201562165743P  22/05/2015  US; 

US201562254175P  11/11/2015  US and 

US201662329850P  29/04/2016  US 

(96)  23/05/2016 EP16800621.1 

(97)  07/07/2021 EP3297654 

(73)  The Board of Trustees of the Leland 

Stanford Junior University Office of the General 

Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad 

P.O. Box 20386 Stanford, CA 94305-2038 , US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  MCLAUGHLIN, Tracey L. and CRAIG, 

Colleen M. 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ПОСТБАРИЈАТРИСКА 

ХИПОГЛИКЕМИЈА СО ЕКСЕНДИН(9-39) 

(57)  1  Ексендин(9-39) за употреба во лекување 

или превенција на хиперинсулинемична 

хипогликемија кај пациент, кој опфаќа субкутана 

инјекција на композиција која опфаќа 10-30 mg 

ексендин(9-39) два пати дневно (BID). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  G 06F 9/50  

(11)  12622   (13) Т1 

(21)  2021/676   (22) 26/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  EP20160192430  05/10/2016  EP 

(96)  05/10/2017 EP17777304.1 

(97)  16/06/2021 EP3523723 

(73)  ParTec AG Possartstr.20 81679 München, 

DE 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)   LIPPERT, Thomas 

(54)  КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ СО ВИСОКИ 

ПЕРФОРМАНСИ И МЕТОД 

(57)  1  Модуларен компјутерски систем (100) за 

изведување на пресметки во апликативни 

програми, модуларниот компјутерски систем 

вклучува разни модули (130, 140, 150, 160, 170), 

секој модул вклучува повеќе јазли (208, 210, 

212, 310, 320, 330), модуларниот компјутерски 

систем понатаму вклучува модуларен 

компјутерски слој за абстракција (120) за да му 

дозволи на апликативниот слој да ги внеси 

ресусрсите во системот, модуларниот 

компјутерски слој за абстракција е 

дистрибуиран преку јазлите и обезбедува 

надворешна и внатрешна комуникација помеѓу 

модулите и функција на менаџирање на јазлите 

од разните модули, како и функција на 

менаџирање за модулите, процесите и 

ресурсите,  

назначено со тоа што модуларниот 

компјутерски слој за абстракција вклучува 

менаџери на јазлите (209, 309) 

имплементирани врз секој јазол, 

што секој од манаџерите на јазлите одржува 

сет од информација за статусот на секој јазол и 

секоја врска помеѓу јазлите, и менаџерите на 

јазлите разменуваат информација со меѓусебна 

комуникација преку административна мрежа 

(224), и каде што ресурсите се распоредливи на 

јазлите користејќи го множеството  од 

информации за динамично подесување на 

работата на системот, повратна јамка која го 
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регистрира широкиот импакт на системот од 

распоредените одлуки. 

 

  

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 47/18, A 

61K 9/00, A 61K 38/00, A 61K 39/395  

(11)  12623   (13) Т1 

(21)  2021/678   (22) 26/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US201361895143P  24/10/2013  US 

(96)  23/10/2014 EP14855343.1 

(97)  25/08/2021 EP3060229 

(73)  Astrazeneca AB151 85 Södertälje,SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEACH, William; LEWUS, Rachael; 

MCGIVNEY, James; NEWELL, Kelcy and 

STEWART, Kevin Douglas 

(54)  СТАБИЛНИ, ВОДЕНИ АНТИТЕЛО 

ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Стабилна, водена антитело 

формулација што не била подложена на 

температури на замрзнување назначено со тоа, 

што содржи:  

а. 30 mg/mL антитело, каде што 

антителото содржи тежок ланец што СЕК ИД 

БР: 4 и лесен ланец што содржи СЕК ИД БР: 2; 

и 

б. 0.006 полисорбат-20; и 

ц. 20 mM хистидин/хистидин Hel; и 

д. 250 mM трехалоза, каде што 

формулацијата е pH 6.0.  

 

  

има уште 3 патентни барања 
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(51)  B 01D 69/10, B 01D 71/54, B 01D 71/80, C 

08J 7/04, F 24F 12/00, F 24F 3/147, F 28F 13/04, 

F 28F 13/18, F 28F 17/00  

(11)  12624   (13) Т1 

(21)  2021/679   (22) 26/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  US179026P  18/05/2009  US 

(96)  17/05/2010 EP10777263.4 

(97)  23/06/2021 EP2435171 

(73)  Zehnder Group International AG 

Moortalstrasse 1 5722 Gränichen , CH 

(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)  HUIZING, Ryan, Nicholas 

(54)  ОБЛОЖЕНИ МЕМБРАНИ ЗА РАЗМЕНА 

НА ЕНТАЛПИЈА И ДРУГИ АПЛИКАЦИИ 

(57)  1  Водна транспортна мембрана (201) која 

содржи порозна полиетиленска подлога 

натопена со силика (400, 500) со обвивка (401) 

која содржи вкрстено поврзан, водопропустлив, 

не-јонски полиуретан-полиетер полимер 

формиран на една негова површина.  

  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 495/04, C 07D 471/04, C 07D 487/04, 

A 61K 31/437, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 

61P 35/00  

(11)  12625   (13) Т1 

(21)  2021/680   (22) 26/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  GB201606631  15/04/2016  GB and 

GB201619277  14/11/2016  GB 

(96)  18/04/2017 EP17719687.0 

(97)  09/06/2021 EP3442980 

(73)  Cancer Research Technology Limited 

Angel Building 407 St. John Street London, 

Greater 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; PAOLETTA, Silvia; 

JORDAN, Allan; NEWTON, Rebecca; 

WASZKOWYCZ, Bohdan; SUTTON, Jonathan 

Mark and FORDYCE, Euan Alexander Fraser 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО RET КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение, или негова фармацевтска 

прифатлива сол, хидрат или солват, коeшто ја 

има структурната формула le како што е 

прикажано подолу:  

  

кадешто: 

HET е избран од еден од следните:  

  

 

кадешто  

  

 

ја означува точката 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 

избрани 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-
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10C)циклоалкенил, хетероарил или 

хетероциклил; кадешто Q е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституирани 

групи 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)yRc кадешто y 

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

Si(Rd)(Rc)Re и (CH2)zNRcRd кадешто z 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 може да биде 

поврзан така што, заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани, формира 4-7 член 

хетероцикличен прстен којшто 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 и хидроксил; или 

Q е опционално супституиран со група со 

формулата:  

 

-L1-LQ1-Z1  

 

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

Z1 е водород, (1-6C)алкил, арил, арил(1-

2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-

8C)циклоалкенил, хетероарил или 

хетероциклил; кадешто Z1 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)yaRh 

кадешто ya е 0, 1 или 2, SO2N(Ri)Rh, 

N(Ri)SO2Rh и (CH2)zaNRiRh кадешто za е 2 или 

3; кадешто Rh и Ri се секој независно избрани 

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

 

R1a и R1b се секој избрани од водород, (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 NRj, кадешто Rj е избран 

од H и (1-2C)алкил; 

X1 и X2 се секој независно избрани од N и CRk;  

кадешто  

 

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

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

4C)диалкиламино, цијано, (2C)алкинил, 

C(O)RkC(O)ORkOC(O)RkC(O)N(Rk2)Rc, 

N(Rk2)C(O)RkS(O)ybRk1 кадешто yb е 0, 1 или 

2, SO2N(Rk2)RkN(Rk2)SO2Rk1 и 

(CH2)zbNRk1Rk2 кадешто zb 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  

Rk1 и Rk2 се секој независно избрани од 

водород и (1-4C)алкил;  

 

X3 е избран од N и CRm;  

кадешто  

 

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

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

4C)диалкиламино, цијано, (2C)алкинил, 

C(O)RmC(O)ORmOC(O)RmC(O)N(Rm2)RmN(Rm

2)C(O)RmS(O)ycRm1 кадешто yc е 0, 1 или 2, 
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SO2N(Rm2)RmN(Rm2)SO2Rm1 и 

(CH2)zcNRm1Rm2 кадешто zc 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  

Rm1 и Rm2 се секој независно избрани од 

водород и (1-4C)алкил;  

 

Ro е избран од хало, (1-4C)алкил, (1-

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

4C)диалкиламино, цијано, (2C)алкинил, 

C(O)RoC(O)ORoOC(O)RoC(O)N(Ro2)RoN(Ro2)C

(O)RoS(O)ydRo1 кадешто yd е 0, 1 или 2, 

SO2N(Ro2)RoN(Ro2)SO2Ro1 и 

(CH2)zdNRo1Ro2 кадешто zd 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  

Ro1 и Ro2 се секој независно избрани од 

водород и (1-4C)алкил; R2 е избран од 

водород, (1-4C)алкил и група со формулата:  

 

-L2-Y2-Q2  

 

кадешто:  

 

L2 е отсутен или е (1-3C)алкилен опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од (1-2C)алкил и оксо; 

Y2 е отсутен или е C(O), C(O)O, или C(O)N(Rp), 

кадешто Rp е избран од водород и (1-4C)алкил; 

и Q2 е водород, (1-6C)алкил, арил, (3-

8C)циклоалкил, (3-8C)циклоалкенил, 

хетероарил или хетероциклил; кадешто Q2 е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституирани групи избрани од (1-4C)алкил, 

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

амино, цијано, хидрокси, карбокси, карбамоил, 

сулфамоил, NRqRr, и ORq, кадешто Rq и Rr се 

секој независно избрани од водород, (1-

4C)алкил и (3-6C)циклоалкил;  

 

R3 е избран од група со формулата:  

-Y3-Q3  

 

кадешто:  

 

Y3 е C(O), C(O)N(Ry), C(O)N(Ry)O, N(Ry)(O)C, 

C(O)O, OC(O), N(Ry)C(O)N(Ry1), SO2N(Ry), 

N(Ry)SO2, оксазолил, триазолил, 

оксадиазолил, тиазолил, имидазолил, 

тиадиазолил, пиридинил, пиразолил, пиролил 

или тетразолил, кадешто Ry и Ry1 се независно 

избрани од водород и (1-2C)алкил; и 

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

2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-

8C)циклоалкенил, хетероарил или 

хетероциклил; кадешто Q3 е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституирани 

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

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

цијано, хидрокси, карбокси, карбамоил, 

сулфамоил, NRzRaa, и ORz, кадешто Rz и Raa 

се секој независно избрани од водород, (1-

4C)алкил и (3-6C)циклоалкил; или Q3 е 

опционално супституиран со група со 

формулата:  

 

-L4-LQ4-Z4  

 

кадешто:  

 

L4 е отсутен или е (1-3C)алкилен опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од (1-2C)алкил и оксо; 

LQ4 е отсутен или е избран од O, S, SO, SO2, 

N(Rab), C(O), C(O)O, OC(O), C(O)N(Rab), 

N(Rab)C(O), N(Rac)C(O)N(Rab), N(Rab)C(O)O, 

OC(O)N(Rab), S(O)2N(Rab), и N(Rab)SO2, 

кадешто Rab и Rac се секој независно избрани 

од водород и (1-2C)алкил; и  

Z4 е водород, (1-6C)алкил, арил, арил(1-

2C)алкил, (3-8C)циклоалкил, (3-

8C)циклоалкенил, хетероарил или 
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хетероциклил; кадешто Z4 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, NRadRae, ORad, C(O)Rad, 

C(O)ORad, OC(O)Rad, C(O)N(Rae)Rad, 

N(Rae)C(O)Rad, S(O)yeRad кадешто  

ye е 0, 1 или 2, SO2N(Rae)Rad, N(Rae)SO2Rad 

и (CH2)zeNRadRae кадешто ze е 2 или 3; 

кадешто Rad и Rae се секој независно избрани 

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

или 

Q3 и Ry се поврзани така што, заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

формираат 4-7 член хетероцикличен прстен 

којшто 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 и 

хидроксил;  

со клаузулата дека само еден или два од XX2 

или X3 може да биде N.  

 

  

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  A 23B 7/152, A 23L 3/3445, B 65D 81/20, B 

65D 85/34  

(11)  12615   (13) Т1 

(21)  2021/686   (22) 27/08/2021 

(45) 28/02/2023 

(30)  DE201710105725  16/03/2017  DE 

(96)  05/02/2018 EP18706211.2 

(97)  02/06/2021 EP3481208 

(73)  Einenkel / Wirth Gbr Zörbiger Str. 5 06188 

Landsberg, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  DE BORTOLI, Valdir 

(54)  КОМОРА ЗА ЗРЕЕЊЕ И ПОСТАПКА ЗА 

ЗРЕЕЊЕ НА ПЛОДОВИ 

(57)  1  Постапка за зреење на плодови, 

особено банани, каде што плодовите што треба 

да созреат се распоредени во простор за 

зреење што не пропушта гас (2), a додека 

плодовите зреат, се мери активноста на 

нивната респирацијата, при што, во просторот 

за зреење (2), се поставува и контролира 

однапред одредена концентрација на етилен 

која се променува во текот на времетраењето 

на процесот на созревање, назначенао со тоа 

што  

концентрацијата на етилен се променува врз 

основа на пораст на концентрацијата на CO2 

и/или врз основа на пад на концентрација на 

O2. 

 

  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  12611   (13) Т1 

(21)  2022/331   (22) 15/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  30/09/2016 EP16774691.6 

(97)  25/05/2022 EP3368572 

(73)  Symphogen A/S Pederstrupvej 93 2750 

Ballerup, DK 

(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)  GAD, Monika; KOEFOED, Klaus; KRAGH, 

Michael; BOUQUIN, Thomas; GALLER, Gunther; 

HORAK, Ivan D. and PEDERSEN, Mikkel 

(54)  АНТИ-PD-1 АНТИТЕЛА И СОСТАВИ 

(57)  1  Анти-PD-1 антитело или негов дел што 

врзува антиген што се врзува за епитоп на 

човечки PD-1 кој содржи остатоци од 

аминокиселини V64, L128, P130, K131 и A132 

од СЕКВ ИД БР: 1.   

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 10L 1/185, C 10L 1/00  

(11)  12612   (13) Т1 

(21)  2022/332   (22) 15/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  05/11/2013 EP19179744.8 

(97)  11/05/2022 EP3564344 

(73)  Dow Global Technologies LLC 2040 Dow 

Center Midland, MI 48674, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GREEN, George David; SWEDO, Raymond; 

GRAS, Ronda L. and LUONG, Jim C. 

(54)  МАРКЕРИ ЗА ДЕСТИЛИРАНО ГОРИВО  

(57)  1  Петролеум јаглеводород или течно 

биолошко добиено гориво избрано од биодизел 

гориво, етанол гориво, бутанол, етил терц-

бутил етер или нивна смеса којашто содржи 

барем едно соединение коешто ја има 

формулата (I): 

 

  

кадешто R1 е C1-C12 алкил или C2-C12 

алкенил, R2 е C1-C12 алкил или C3-C12 

алкенил, m е цел број од нула до пет и n е цел 

број од еден до три, 

кадешто секоe од барем едно соединение со 

формула (I) е присутно на ниво од 0.01 ppm до 

100 ppm.  

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 37/06, A 

61P 35/00, A 61P 1/16, A 61P 31/12  

(11)  12628   (13) Т1 

(21)  2022/333   (22) 16/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  28/02/2019 EP19708817.2 

(97)  04/05/2022 EP3759083 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely Ringaskiddy, Co Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; MC GOWAN, 

David, Craig; GUILLEMONT, Jérôme, Émile, 

Georges; EMBRECHTS, Werner, Constant, Johan 

and COOYMANS, Ludwig, Paul 

(54)  2,4-ДИАМИНОХИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ И 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ ВО ТРЕТМАНОТ НА 

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ, РАК ИЛИ АЛЕРГИИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

  

или фармацевтски прифатлива сол, солват или 

полиморф на истото, назначено со тоа, што 

- R1 е C4-8 алкил супституиран со хидроксил, 

- јаглеродот од R1 врзан за аминот во 4-

позицијата на хиназолинот е во (R)-

конфигурација, 

- R2 е водород, деутериум, флуор, хлор, метил, 

метокси, циклопропил, трифлуорометил, или 

карбоксилен амид, каде што секој од метил, 

метокси и циклопропил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно селектирани од флуор и нитрил, 

- R3 е водород или деутериум, 

- R4 е водород, деутериум, флуор, метил, 

карбоксилен естер, карбоксилен амид, нитрил, 

циклопропил, C4-7хетероцикл, или 5-члена 

хетероарил група, каде што секој од метил, 

циклопропил, C4-7хетероцикл и 5-члена 

хетероарил група е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти независно 

селектирани од флуор, хидроксил, или метил, 

и 

- R5 е водород, деутериум, флуор, хлор, метил, 

или метокси, 

под услов да барем еден од R2, R3, R4 и R5 не 

е водород. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/127, A 61K 39/39  

(11)  12613   (13) Т1 

(21)  2022/334   (22) 16/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  31/08/2011 EP21207859.6 

(97)  25/05/2022 EP3970742 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de 

l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GEALL, Andrew and VERMA, Ayush 

(54)  ПЕГИЛИРАНИ ЛИПОЗОМИ ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РНК КОЈАШТО 

КОДИРА ИМУНОГЕН 

(57)  1  Липозом во којшто РНК е енкапсулирана 

којашто кодира имуноген од интерeс, кадешто 

липозомот содржи барем еден липид којшто 

вклучува полиетилен гликол половина, како што 

е полиетилен гликол којшто е присутен во 

надворешната страна на липозомот, кадешто 

просечната молекуларна маса на полиетилен 

гликол е помеѓу 1kDa и 3kDa; 

кадешто РНК вклучува 5’ кап којшто содржи 7’-

метилгванозин и првиот 2 или 3 5’ 
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рибонуклеиди се метилирани на 2’ позицијата 

од рибозата. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/12, A 61K 9/127, A 61K 39/39  

(11)  12608   (13) Т1 

(21)  2022/335   (22) 17/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  31/08/2011 EP21205422.5 

(97)  25/05/2022 EP3981427 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart , BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GEALL, Andrew and VERMA, Ayush 

(54)  ПЕГИЛИРАНИ ЛИПОЗОМИ ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА РНК КОЈАШТО 

КОДИРА ИМУНОГЕН 

(57)  1  Липозом во којшто РНК е енкапсулирана 

којашто кодира имуноген од интерес, кадешто 

липозомот содржи барем еден липид којшто 

вклучува полиетилен глигол половина, како што 

е полиетилен гликол којшто е присутен во 

надворешната страна на липозом, кадешто 

просечната молекуларна маса на полиетилен 

гликолот е помеѓу 1kDa и 3kDa, кадешто 

имуногенот е спајк гликопротеин или адхезин.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 413/14, C 07D 295/155  

(11)  12609   (13) Т1 

(21)  2022/336   (22) 20/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  25/07/2018 EP18838173.5 

(97)  15/06/2022 EP3658553 

(73)  Yuhan Corporation 74 Noryangjin-ro 

Dongjak-gu Seoul 06927, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OH, Sang-Ho; KHOO, Ja-Heouk; LIM, Jong-

Chul; LEE, Doo-Byung; LEE, Jung-Ae; LEE, Jun-

Sup; JU, Hyun; SHIN, Woo-Seob and JEON, 

Sang-Seol 

(54)  ИНТЕРМЕДИЕРИ КОРИСНИ ЗА 

СИНТЕЗАТА НА АМИНОПИРИМИДИН 

ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ИСТИТЕ И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

АМИНОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ СО 

УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Постапка за добивање на N-(5-(4-(4-

((диметиламино)метил)-3-фенил-1H-пиразол-1-

ил)пиримидин-2-иламино)-4-метокси-2-

морфолинофенил)акриламид или негова 

фармацевтска прифатлива сол, постапката 

содржи  

 

(a) реагирање на N-(5-(4-(4-формил-3-фенил-

1H-пиразол-1-ил)пиримидин-2-иламино)-4-

метокси-2-морфолинофенил)акриламид со 

диметиламин или негова дополнителна 

киселинска сол во присуството на редуцирачки 

агенс и база за да се формира N-(5-(4-(4-

((диметиламино)метил)-3-фенил-1H-пиразол-1-

ил)пиримидин-2-иламино)-4-метокси-2- 

морфолинофенил)акриламид; и  

(b) изолирање на N-(5-(4-(4-

((диметиламино)метил)-3-фенил-1H-пиразол-1-

ил) пиримидин-2-иламино)-4-метокси-2-

морфолинофенил)акриламид од реакционата 

смеса од чекор (a).  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/47, C 07K 14/725, C 07K 7/06, A 

61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  12610   (13) Т1 

(21)  2022/337   (22) 21/06/2022 

(45) 28/02/2023 

(96)  09/05/2016 EP20193185.4 

(97)  13/04/2022 EP3795177 

(73)  BioNTech Cell & Gene Therapies GmbH 

and TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH 

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and 

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, 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)  SAHIN, Ugur; TÜRECI, Özlem; SIMON, 

Petra; OMOKOKO, Tana; BREITKREUZ, Andrea; 

MROZ, Karolina Anna and HEBICH, Lisa 

(54)  КЛАУДИН-18.2-СПЕЦИФИЧНИ 

ИМУНОРЕЦЕПТОРИ И Т-КЛЕТОЧНИ 

ЕПИТОПИ 

(57)  1  Химерен антигенски рецептор (CAR) кој 

опфаќа домен за врзување со клаудин-18.2 

(CLDN18.2), трансмембрански домен, домен на 

ко-стимулација и домен за сигнализација,  

каде што доменот за врзување со CLDN18.2 

опфаќа 

(a) варијабилен регион со тежок синџир на 

антитела (VH) кој содржи аминокиселинска 

секвенца претставена со СЕКВ ИД БР: 23 или 

VH што содржи CDRCDR2 и CDR3 од 

споменатиот VH, каде што споменатите 

CDRCDR2 и CDR3 се состојат од 

аминокиселинска секвенца претставена со 

СЕКВ ИД БР: 42, 43 и 44;  

и 

(б) варијабилен регион со лесен синџир на 

антитела (VL) кој содржи аминокиселинска 

секвенца претставена со СЕКВ ИД БР: 30 или 

VL што содржи CDRCDR2 и CDR3 од 

споменатиот VL, каде што споменатите 

CDRCDR2 и CDR3 се состојат од 

аминокиселинска секвенца претставена со 

СЕКВ ИД БР: 45, 46 и 47. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5517, A 61P 25/18

  

(11)  12585   (13) Т1 

(21)  2022/496   (22) 23/09/2022 

(45) 28/02/2023 

(30)  201662310409 P  18/03/2016  US 

(96)  20/03/2017 EP17767701.0 

(97)  29/06/2022 EP3439665 
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(73)  UWM Research Foundation, Inc.; Centre 

For Addiction And Mental Health and University 

of Belgrade-Faculty of Pharmacy 

1440 East North Avenue Milwaukee, WI 53202 , 

US; 1001 Queen Street West Toronto, ON M6J 

1H4, CA and Vojvode Stepe 450 Belgrade 

1122RS 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  COOK, James M.; LI, Guanguan; POE, 

Michael, Ming-Jin; SAVIC, Miroslav M. and 

SIBILLE, Etienne 

(54)  ТРЕТМАН НА КОГНИТИВНИ И 

СИМПТОМИ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ КАЈ 

НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ И 

НЕУРОПСИХИЈАТРИСКИ НАРУШУВАЊА СО 

АГОНИСТИ НА АЛФА5-СОДРЖАЈНИ GABAA 

РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Соединение избрано од група која се 

состои од 

  

и 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 31/519, 

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

(11)  12586   (13) Т1 

(21)  2022/497   (22) 23/09/2022 

(45) 28/02/2023 

(30)  201721044886  13/12/2017  IN; 

201821024634  02/07/2018  IN and 

201821040029  23/10/2018  IN 

(96)  13/12/2018 EP18836520.9 

(97)  06/07/2022 EP3724190 

(73)  Lupin Limited Kalpataru Inspire 3rd Floor 

Off Western Express Highway Santacruz (East), 

Maharashtra Mumbai 400 055, IN 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  PALLE, Venkata, P.; KAMBOJ, Rajender, 

Kumar; HAJARE, Anil, Kashiram; KULKARNI, 

Sanjeev, Anant; NAIR, Prathap, Sreedharan; 

GUDADE, Ganesh, Bhausaheb; SETHI, Sachin; 

LAGAD, Dipak, Raychand;  PAWAR, Chetan, 

Sanjay; TRYAMBAKE, Mahadeo, Bhaskar; 
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KULKARNI, Chaitanya, Prabhakar; GORE, 

Balasaheb, Arjun and SINDKHEDKAR, Milind, 

Dattatraya 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА PRMT5 

(57)  1  Соединение со општата формула (I), 

негов стереоизомер или негова фармацевтски 

прифатлива сол, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каде што, 

L1 е одбрано од -CRaRb-, -NRa-, S, и O;  

Z е одбрано од CH и N; 

Ra и Rb при секоја појава се независно одбрани 

од водород, супституиран или несупституиран 

алкил и циклоалкил; 

 прстенот A е одбран од, 

 

 

   

Rc и Rd се одбрани од супституиран или 

несупституиран алкил или заедно со 

јаглеродните атоми на кои се прикачени 

формираат C3-C6 циклоалкилен прстен; 

R е одбрано од -NR4R5, водород, халоген, 

супституиран или несупституиран алкил, 

супституиран или несупституиран алкокси, 

супституиран или несупституиран хетероарил и 

циклоалкил; 

R1 и R2 заедно со јаглеродните атоми на кои се 

прикачени формираат врска со цел да 

формираат -C=C-; или R1 и R2 заедно со 

јаглеродните атоми на кои се прикачени 

формираат циклопропански прстен; 

R2’ и R2a кои можат да бидат исти или 

различни и се независно одбрани од водород и 

супституиран или несупституиран алкил; 

R3 при секоја појава е независно одбрано од 

халоген, цијано, нитро, супституиран или 

несупституиран алкил, -OR6, -NR7R8, 

циклоалкил, -C(O)OH, - C(O)O-алкил, -C(O)R9, -

C(O)NR7R8, -NR7C(O)R9, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран хетероарил и супституиран или 

несупституиран хетероциклил; 

R4 и R5 се независно одбрани од водород, 

супституиран или несупституиран алкил и 

циклоалкил;  

R6 е одбрано од водород, супституиран или 

несупституиран алкил и циклоалкил; 

R7 и R8 се независно одбрани од водород, 

супституиран или несупституиран алкил и 

циклоалкил;  

R9 е одбрано од супституиран или 

несупституиран алкил и циклоалкил; 

R10 е одбрано од водород, халоген и 

супституиран или несупституиран алкил;  

’n’ е цел број кој се движи од 0 до 4, вклучувајќи 

ги обата броја; 

кога е супституирана алкилна група, таа е 

супституирана со 1 до 4 супституенти 

независно одбрани од оксо (=O), халоген, 

цијано, циклоалкил, арил, хетероарил, 

хетероциклил,-OR7a, -C(=O)OH, -

C(=O)O(алкил), -NR8aR8b, -NR8aC(=O)R9a и -

C(=O)NR8aR8b; 

кога е супституирана хетероарилната група, таа 

е супституирана со 1 до 4 супституенти 

независно одбрани од халоген, нитро, цијано, 

алкил, халоалкил, перхалоалкил, циклоалкил, 
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хетероциклил, арил, хетероарил,-OR7a, -

NR8aR8b, -NR7aC(=O)R9a, - C(=O)R9a, -

C(=O)NR8aR8b, -SO2-алкил, -C(=O)OH и -

C(=O)O-алкил; 

кога е супституирана хетероциклистичната 

група, таа е супституирана или на прстенест 

јаглероден атом или на прстенест хетеро атом, 

а кога е супституирана на прстенест јаглероден 

атом, таа е супституирана со 1 до 4 

супституенти независно одбрани од оксо (=O), 

халоген, цијано, алкил, циклоалкил, 

перхалоалкил, -OR7a, -C(=O)NR8aR8b, -

C(=O)OH, -C(=O)O-алкил, -N(H)C(=O)(алкил), -

N(H)R8a, и -N(алкил)2; а кога 

хетероциклистичната група е супституирана на 

прстенест азот, таа е супституирана со 

супституенти независно одбрани од алкил, 

циклоалкил, арил, хетероарил, -SO2(алкил), -

C(=O)R9a, и - C(=O)O(алкил); кога 

хетероциклистичната група е супституирана на 

прстенест сулфур, таа е супституирана со 1 или 

2 оксо (=O) група(групи); 

R7a е одбрано од водород, алкил, 

перхалоалкил и циклоалкил; 

R8a и R8b се поединечно независно одбрани од 

водород, алкил и циклоалкил; и 

R9a е одбрано од алкил и циклоалкил. 

  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  B 01D 45/08  

(11)  12587   (13) Т1 

(21)  2022/498   (22) 26/09/2022 

(45) 28/02/2023 

(30)  ATA2602014  07/04/2014  AT 

(96)  02/03/2015 EP16192585.4 

(97)  20/07/2022 EP3167948 

(73)  Brain Flash-Patententwicklungs GmbH 

Bründlangerweg 12 9900 Lienz, AT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо 

Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  GAVRAN, Jadranko and EDER, Michael 

(54)  СИСТЕМ ЗА СЕПАРАЦИЈА 

ЗАПРЕКУМЕРНО ПРСКАЊЕ НА БОЈА 

(57)  1  Склоп изработен од шупливо тело (5) 

кое содржи еден влезниот отвор (6) за влез на 

проточен воздух за истиот да биде прочистен и 

излезен отвор за излез на проточниот воздух 

како прочистен воздух и повеќекратни 

пречистувачки подструктури (7) за 

прочистување на проточниот на воздух со 

таложење на честички и/или за филтрирање на 

воздушниот протек, кои пречистувачки 

подструктури вклучуваат таложење структури 

(1) за прочистување на проточниот воздух, каде 

што структурите за таложење (1) опфаќаат 

најмалку два ударни ѕида (2) кои се во 

континуитет во насока на воздушниот протек, 

кои се обезбедени со отвори (3), каде што 

подструктурите за прочистување (7) се 

последователно распоредени во шупливото 

тело (5) во насока на воздушниот протек, 

 

се карактеризира со тоа што 

 

најмалку две различни комбинации на 

прочистувачки подструктури (7) кои се 

распоредливи во шупливо тело (5),  со тоа што 

наталожените структури (1) со големина на 

отворите (3), се усогласени со таложењето на 

честичките со различна големина, и со тоа што 

наталожените структури (1) се испорачуваат во 

различни дебелини (100, 200, 300). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/46, C 

12N 9/12  

(11)  12588   (13) Т1 

(21)  2022/499   (22) 26/09/2022 

(45) 28/02/2023 

(30)  201762594944P  05/12/2017  US; 

201762594946P  05/12/2017  US; 
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201762609241P  21/12/2017  US and 

201762609251P  21/12/2017  US 

(96)  04/12/2018 EP18821945.5 

(97)  21/09/2022 EP3720279 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

1059US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MCWHIRTER, John; MURPHY, Andrew J.; 

GUO, Chunguang and  MACDONALD, Lynn 

(54)  ГЛУШЕЦ КОЈ ШТО ИМА ИЗГРАДЕНА 

ИМУНОГЛОБУЛИНСКА ЛАМБДА ЛЕСНА 

НИЗА И НЕГОВИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Генетски модифициран глушец, чијшто 

геном на гермлинија содржи: 

 

прв изграден локус на ендогена 

имуноглобулинска κ лесна низа којашто содржи: 

 

(a) еден или повеќе човечки Vλ генетски 

сегменти, 

(b) еден или повеќе човечки Jλ генетски 

сегменти, и 

(c) еден Cλ ген од глушец, 

 

кадешто едниот или повеќе човечки Vλ генетски 

сегменти од (a) и едниот или повеќе човечки Jλ 

генетски сегменти од 

(b) се наместо еден или повеќе ендогени Vκ 

генетски сегменти од глушец и еден или повеќе 

ендогени Jκ генетски сегменти од глушец; 

кадешто едниот или повеќе човечки Vλ генетски 

сегменти од (a) и едниот или повеќе човечки Jλ 

генетски сегменти од 

(b) се оперативно поврзани со едниот Cλ ген од 

глушец од (c); 

кадешто генетски модифицираниот глушец 

содржи популација на B клетки коишто 

изразуваат антитела,  

кадешто антителата вклучуваат 

имуноглобулински λ лесни низи при што секоја 

вклучува човечка имуноглобулинска λ лесна 

низа на варијабилен домен; и 

кадешто генетски модифицираниот глушец има 

недостаток на Cκ ген од глушец на првиот 

изграден локус на ендогена имуноглобулинска k 

лесна низа. 

има уште 15 патентни барања 

 

 (51)  A 61K 31/4375, A 61P 25/14  

(11)  12589   (13) Т1 

(21)  2022/500   (22) 27/09/2022 

(45) 28/02/2023 

(30)  201562129616 P  06/03/2015  US; 

201562175112 P  12/06/2015  US and 

201562180012P  15/06/2015  US 

(96)  07/03/2016 EP16711733.2 

(97)  20/07/2022 EP3265085 
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(73)  Auspex Pharmaceuticals, Inc. 400 

Interpace Parkway, Parsippany NJ 07054 

, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STAMLER, David and HUANG, Michael, 

Fangching 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

НАРУШУВАЊА НА АБНОРМАЛНИ НЕВОЛНИ 

ДВИЖЕЊА 

(57)  1  Деутетрабеназин, или состав што 

содржи деутетрабеназин, за употреба во 

третирање абнормално неволно движење кај 

субјект што содржи: 

а) администрирање на субјектот почетна 

дневна количина на деутетрабеназин од барем 

околу 6 mg дневно; 

б) одредување после околу една недела на 

степенот на контрола на абнормално неволно 

движење постигнат со почетната дневна 

количина и подносливоста на почетната дневна 

количина; 

ц) зголемување на дневната количина на 

деутетрабеназинот за 6 мг на ден или повеќе 

до наредна дневна количина доколку степенот 

на контрола на абнормално неволно движење е 

несоодветен и дневната количина е 

поднослива; 

д) опционално, повторување на чекорите б) и ц) 

се додека степенот на контрола на абнормално 

неволно движење е соодветен и дневната 

количина на деутетрабеназинот е поднослива; 

и 

e) доколку која било наредна количина не е 

поднослива, намалување на дневната количина 

за 6 мг на ден или повеќе до наредна дневна 

количина. 

  

  

има уште 32 патентни барања 

 

(51)  F 24C 7/00  

(11)  12593   (13) Т1 

(21)  2023/2   (22) 04/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  20180020239  12/12/2018  GB 

(96)  11/12/2019 EP19215407.8 

(97)  09/11/2022 EP3667171 

(73)  FOCAL POINT FIRES LIMITED 10 Avon 

Trading Park Christchurch, Dorset BH23 2BT , 

GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DAVISON, Peter James 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ 
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(57)  1  Апаратура за загревање (1) се состои 

од: 

куќиште кое има опрема за симулација на 

пламен (5) и прозор за гледање за да се гледа 

наведената опрема и пламените симулирани 

таму; 

симулатор на пламен (2) за симулирање на 

пламени во наведената опрема за симулација 

на пламен;  

единица за електрично загревање во 

непосредна близина на опремата за симулација 

на пламен, единицата за загревање вклучува: 

 

грејач (12),    

влез за воздух (9, 9’), 

канал за влез на воздух (13) кој ги поврзува 

влезот за воздух со грејачот, 

излез за воздух (10), 

канал за излез на воздух (14) кој ги поврзува 

грејачот со излезот за воздух, и 

перка за водење на воздухот во влезот за 

воздух, потоа проток низ каналот за влезот на 

воздух кој го поминува грејачот, преку каналот 

за излезот за воздух и потоа преку излезот за 

воздух, 

каде што површината на попречниот пресек на 

каналот за излезот на воздухот (14) во 

рамнината нормална на насоката на протокот 

на воздух се зголемува со зголемување на 

растојанието од грејачот, и карактеризирана е 

со тоа што наведениот попречен пресек на 

каналот за излезот на воздух (14) преоѓа од 

попречен пресек кој е соодветен на излезот од 

електричниот грејач на просторот во отворот на 

каналот за излез на воздух кој има поголема 

лонгитудинална или хоризонтална димензија и 

помала вертикална димензија.  

има уште 11 патентни барања 

 

(11)  12600   (13) Т1 

(21)  2023/9   (22) 09/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(96)  02/10/2020 EP20199809.3 

(97)  09/11/2022 EP3978825 

(73)  Mounting Systems GmbH Mittenwalder 

Strasse 9ª 15834 Rangsdorf , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VACA RICO, Txaber and PHILIPPI, Carsten 
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(54)  УРЕД ЗА ПОДДРШКА НА СОЛАРНИ 

МОДУЛИ, ОПРЕМА, ПРОИЗВОДСТВЕН 

МЕТОД И СКЛОП НА СОЛАРЕН МОДУЛ 

(57)  1  Уред за поддршка на соларни модули, 

се состои од: 

- основна шина (1) која има прв отвор за 

примање (8а); 

- поддршка (2) подредена на основната шина 

(1) за држење на еден крај од соларниот модул 

(101), се состои од прв елемент за поврзување 

(7а) кој е подреден во првиот отвор за примање 

(8а); и 

- шина за осигурување (12) која е подредена на 

основната шина (1) така што барем делумно ја 

опфаќа основната шина (1) и е подвижна по 

должината на основната шина (1) помеѓу прва 

позиција и втора позиција, 

каде што 

- шината за осигурување (12) барем делумно го 

затвора првиот отвор за примање (8а) во 

втората позиција на таков начин што 

движењето на првиот елемент за поврзување 

(7а) надвор од првиот отвор за примање (8а) е 

спречено; и  

- шината за осигурување (12) го деблокира 

првиот отвор за примање (8а) во првата 

позиција на таков начин што движењето на 

првиот елемент за поврзување (7а) надвор од 

првиот отвор за примање (8а) е направено да е 

возможно.     

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 515/22, C 07D 513/22, A 61K 31/437, 

A 61P 11/00  

(11)  12606   (13) Т1 

(21)  2023/10   (22) 10/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  201862631453P  15/02/2018  US 

(96)  14/02/2019 19707648.2 

(97)  07/12/2022 EP3752510 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MCCARTNEY, Jason; ZHOU, Jinglan; 

PARASELLI, Prasuna; MILLER, Mark Thomas; 

CLEMENS, Jeremy J.; CLEVELAND, Thomas; 

COON, Timothy Richard; KHATUYA, Haripada; 

UY, Johnny; KANG, Ping; GROOTENHUIS, Peter; 

ABELA, Alexander Russell; ANDERSON, Corey 

Don; BUSCH, Brett B.; CHEN, Weichao George; 

FRIEMAN, Bryan; GHIRMAI, Senait G.; 

GULEVICH, Anton V.; HADIDA RUAH, Sara 

Sabina; HSIA, Clara Kuang-Ju; PIERRE, Fabrice; 

SWIFT, Sara E.; TERMIN, Andreas and VOGEL, 

Carl V. 

(54)  МАКРОЦИКЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

РЕГУЛАТОР НА ТРАНСМЕМБРАНСКА 

СПРОВОДЛИВОСТ НА ЦИСТИЧНА 

ФИБРОЗА, НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ 
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СОСТАВИ, НИВНА УПОТРЕБА ВО 

ЛЕКУВАЊЕТО НА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ  

 

(57)  1  Соединение со формула (III-A) или (III-

B):  

  

негова фармацевтска прифатлива сол, или 

деутериран дериват од било кој од 

горенаведените, кадешто:  

- јаглеродот означен со ∗  има S-стереохемија 

или R- стереохемија; 

- прстен A е фенил, 5-член хетероарил прстен, 

или 6-член хетероарил прстен; 

- прстен D е фенил прстен, 5-член 

хетероциклил прстен, 6- член хетероциклил 

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

хетероарил прстен; 

- секој R1 е независно избран од C1-C2 алкил 

групи, C1-C2 алкоксил групи, C1-C2 халоалкил 

групи, C1-C2 халоалкоксил групи, халогени, 

цијано група, и хидроксил група; 

- m е 0, 2, 3, или 4; 

- секој R2 е независно избран од C1-C2 алкил 

групи, C1-C2 алкоксил групи, C1-C2 халоалкил 

групи, C1-C2 халоалкоксил групи, халогени, 

цијано група, и хидроксил група; 

- n е 0, или 2; 

- секој R3 е метил; 

- секој R4 е независно избран од халогени, оксо 

група, хидроксил група, цијано група, и -(Y)k-R7 

групи или опционално две R4, заедно со 

атом(и) кон коишто тие се сврзани за, 

формираат 5-6 член циклоалкил или 

хетероциклил прстен којшто е опционално и 

независно супституиран со една или повеќе 

групи избрани од халогени, C1-C2 алкил групи, 

халоалкил групи, хидроксил група, C1-C2 

алкоксил групи, и C1-C2 халоалкоксил групи, 

кадешто:  

 

- k е 0, 2, 3, 4, 5, или 6; 

- секој Y е независно избран од C(R5)(R6) група, 

-O-, и -NRa-група, кадешто хетероатом во -(Y)k-

R7 не е поврзан за друг хетероатом во -(Y)k-R7, 

кадешто:  

 

- секој R5 и R6 е независно избран од водород, 

халогени, хидроксил група, C1-C4 алкил групи, 

и C3-5 циклоалкил групи, или R5 и R6 на истиот 

јаглерод заедно формираат C3-5 циклоалкил 

група или оксо;  

- секој R5 и R6 е опционално независно 

супституиран со една или повеќе групи избран 

од C1-C2 алкил групи, C1-C2 халоалкил групи, 

халогени, хидроксил група, C1-C2 алкоксил 

групи, и C1-C2 халоалкоксил групи; и  

- секој Ra е независно избран од водород и C1-

C2 алкил групи; и  

- R7 е избран од водород, халогени, цијано 

група, и C3-C10 циклоалкил групи опционално 

супституиран со една или повеќе групи избран 

од C1-C2 алкил групи, C1-C2 халоалкил групи, и 

халогени;  

- q е 1 или 2; 

- Z е дивалентен поврзувач со формула (L)r, 

кадешто:  

- r е 3, 4, или 5; 

- секој L е независно избран од C(R8)(R9) група, 

-O-, и -NRb-група, кадешто хетероатомот во Z 

не е поврзан за друг хетероатом во Z, кадешто:  

- секој R8 и R9 е независно избран од водород, 

халогени, C1-C2 алкил групи, хидроксил група, 

C1-C2 алкоксил групи, и C1-C2 халоалкоксил 

групи; и 

- секој Rb е независно избран од водород и C1-

C2 алкил групи.  

има уште 44 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/124  

(11)  12607   (13) Т1 

(21)  2023/11   (22) 11/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  20100079530  17/08/2010  KR and 

20110064306  30/06/2011  KR 

(96)  12/08/2011 EP16188174.3 

(97)  21/12/2022 EP3145188 

(73)  M&K Holdings Inc. 2F., Miraesoft Building, 

35 Nambusunhwan-Ro 337-Gil Seocho-gu 

Seoul 06725, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  МЕТОДА ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА ИНТЕР 

ПРОДУКЦИЈА 

(57)  1  Апарат за декодирање на подвижни 

слики, кој што вклучува: 

единица за инверзно скенирање (215) 

конфигурирана за да ја конвертира секвенцата 

на квантизирани коефициенти во 

дводимензионален, 2D, квантизиран блок со 

инверзно скенирање на квантизираните 

коефициенти; 

единица за инверзна квантизација (220) 

конфигурирана за да детерминира предиктор 

на вредноста на чекорот на квантизација, 

обезбеди вредност на чекорот на квантизација 

со собирање на предикторот на вредноста на 

чекорот на квантизација и примената 

резидуална вредност на чекорот на 

квантизација, и инверзно да го квантизира 

квантизираниот блок користејќи ја вредноста на 

чекорот на квантизација; 

единица за инверзно трансформирање (225) 

конфигурирана за да повторно го воспостави 

резидуалниот блок со инверзно 

трансформирање на инверзно квантизираниот 

блок; 

единица за интра предикција (230) 

конфигурирана за да повторно го воспостави 

модот на интра предикција од постоечката 

единица за предикција и да генерира блок за 

предикција од постоечката единица за 

предикција во согласност со модот на интра 

предикција од постоечката единица за 

предикција кога постоечката единица за 

предикција е кодирана во мод на интра 

предикција; и  

собирач (270) конфигуриран за да повторно 

воспостави блок на слики со собирање на 

повторно воспоставениот резидуален блок и 

блокот за предикција, 

каде што првата достапна вредност на чекорот 

на квантизација е детерминирана како 

предиктор на вредноста на чекорот на 

квантизација на постоечката единица за 
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кодирање кога се скенира по редослед од 

левата кодирачка единица соседна на левата 

страна од постоечката кодирачка единица, 

горната кодирачка единица соседна на горната 

страна од постоечката кодирачка единица и 

претходната кодирачка единица, 

каде што, кога вредноста на блокот на 

единицата за трансформирање е поголема од 

4х4, низата на квантизирани коефициенти е 

инверзно скенирана во единицата од 4х4 

подмножеството, и 

каде што моделот на скенирање за инверзно 

скенирање на квантизираните коефициенти од 

секое подмножество е избран врз база на 

модот на интра предикција од постоечката 

единица за предикција, и каде што моделот на 

скенирање за инверзно скенирање на групата 

подмножества е ист со моделот на скенирање 

за инверзно скенирање на квантизираните 

коефициенти од секое подмножество. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/67, C 12P 19/34, A 61K 48/00  

(11)  12614   (13) Т1 

(21)  2023/12   (22) 11/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  710164  23/08/2005  US 

(96)  21/08/2006 EP19168984.3 

(97)  09/11/2022 EP3611266 

(73)  The Trustees of the University of 

Pennsylvania 3160 Chestnut Street, Suite 200 

Philadelphia, PA 19104-6283 , US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  KARIKO, Katalin and  WEISSMAN, Drew 

(54)  RNA КОЈА ШТО СОДРЖИ 

МОДИФИЦИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ И МЕТОДИ 

ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Употреба на Ψ или m1Ψ (1-

метилпсеудоуридин) во ин витро синтетизирана 

mRNA, молекул на олигорибонуклеотид или 

полирибонуклеотид за да се редуцира 

имуногеноста на наведената ин витро 

синтетизирана mRNA, молекулот на 

олигорибонуклетид или полирибонуклеотид, 

каде што редукцијата на имуногеноста на 

наведената ин витро синтетизирана mRNA, 

молекулот на олигорибонуклеотид или 

полирибонуклеотид кој што го содржи Ψ или 

m1Ψ може да се детектира со најмалку 

следната метода, каде што методата ги содржи 

чекорите на: 

 а) контактирање на глувчешка или 

човечка дендритска клетка со ин витро 

синтетизираната  mRNA, молекулот на 

олигорибонуклеотид или полирибонуклеотид кој 

што го содржи Ψ или m1Ψ, и одделно, 

контактирање на глувчешка или човечка 

дендритска клетка со ин витро синтетизираната 
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mRNA, молекулот на олигорибонуклеотид или 

полирибонуклеотид кој што не го содржи Ψ или 

m1Ψ; и 

 б) мерење на количеството на IL-12, 

IFN-α, TNF-α, RANTES, MIP-1α, MIP-1β, IL-6, 

IFN-β или IL-8 излачени како одговор на 

контактирањето на глувчешката или човечката 

дендритска клетка со ин витро синтетизираната 

mRNA, молекулот на олигорибонуклеотид, или 

полирибонуклеотид кој што го содржи Ψ или 

m1Ψ, и одделно, мерење на количеството на IL-

12, IFN-α, TNF-α, RANTES, MIP-1α, MIP-1β, IL-6, 

IFN-β или IL-8 излачени како одговор на 

контактирањето на глувчешката или човечката 

дендритска клетка со ин витро синтетизираната 

mRNA, молекулот на олигорибонуклеотид, или 

полирибонуклеотид кој што не го содржи Ψ или 

m1Ψ, 

 каде што количеството на IL-12, IFN-α, 

TNF-α, RANTES, MIP-1α, MIP-1β, IL-6, IFN-β или 

IL-8 излачени од глувчешката или човечката 

дендритска клетка како одговор на наведеното 

контактирање со ин витро синтетизираната 

mRNA, молекулот на олигорибонуклеотид, или 

полирибонуклеотид кој што го содржи Ψ или 

m1Ψ е помало од соодветното количество на 

IL-12, IFN-α, TNF-α, RANTES, MIP-1α, MIP-1β, 

IL-6, IFN-β или IL-8 излачени од глувчешката 

или човечката дендритска клетка како одговор 

на наведеното контактирање со ин витро 

синтетизираната mRNA, молекулот на 

олигорибонуклеотид, или полирибонуклеотид 

кој што не го содржи Ψ или m1Ψ, од друга 

страна. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 47/26, A 61K 9/08, A 

61P 27/14  

(11)  12619   (13) Т1 

(21)  2023/14   (22) 12/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  201815890131  06/02/2018  US; 

201862685049P  14/06/2018  US; 

201862734550P  21/09/2018  US and 

201862784057P  21/12/2018  US 

(96)  06/02/2019 EP19751807.9 

(97)  26/10/2022 EP3678649 
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(73)  Aegis Therapeutics, LLC and ARS 

Pharmaceuticals Inc.3430 Carmel Mountain 

Road, Suite 300 San Diego CA 92121 , US and 

11682 El Camino Real, Suite 120 San Diego, 

California 92130 , US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

(72)  LOWENTHAL, Richard; MAGGIO, Edward T.; 

BELL, Robert G. and SHAH, Pratik 

(54)  ИНТРАНАЗАЛНИ ЕПИНЕФРИН 

ФОРМУЛАЦИИ И МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

БОЛЕСТ 

(57)  1  Фармацевтска формулација за назален 

спреј што содржи помеѓу 0,40 mg и 2,4 mg 

епинефрин, или негова сол, во единечна доза 

од фармацевтската формулација за назален 

спреј; 

каде што фармацевтската формулација за 

назален спреј дополнително содржи засилувач 

на апсорпција, каде што подобрувачот на 

апсорпција е алкилгликозид; 

каде што фармацевтската формулација за 

назален спреј е воден раствор; 

каде што фармацевтската формулација за 

назален спреј има pH помеѓу 3,0 и 5,0; и 

каде што епинефринот, или неговата сол, е 

единственото фармацевтски активно 

соединение во фармацевтската формулација. 

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07D 285/36, A 61K 31/554, A 61P 9/00, A 

61P 3/08, A 61P 1/16, A 61P 3/06  

(11)  12626   (13) Т1 

(21)  2023/16   (22) 12/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  201911004690  06/02/2019  IN; 

201911049981  04/12/2019  IN and 20190050464  

12/04/2019  SE 

(96)  06/02/2020 EP20705305.9 

(97)  09/11/2022 EP3921028 

(73)  Albireo AB Arvid Wallgrens Backe 20 413 

46 Göteborg, SE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MATTSSON, Jan; GILLBERG, Per-Göran; 

STARKE, Ingemar and KULKARNI, Santosh S. 

(54)  БЕНЗОТИАДИАЗЕПИН СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

ЖОЛЧНА КИСЕЛИНА  

(57)  1  Соединение со формула (I)  
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кадешто  

R1 и R2 се секој независно C1-4 алкил; 

R3 е независно избран од групата составена од 

водород, халоген, хидрокси, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, 

цијано, нитро, амино, N-(C1-4 алкил)амино, 

N,N-ди(C1-4 алкил)амино и N-(арил-C1-4 

алкил)амино; 

n е цел број 2 или 3; 

R4 е избран од групата составена од водород, 

халоген, хидрокси, цијано, C1-4 алкил, C3-6 

циклоалкил, C1-4 алкокси, C3-6 

циклоалкилокси, C1-4 алкилтио, C3-6 

циклоалкилтио, амино, N-(C1-4 алкил)амино и 

N,N-ди(C1-4 алкил)амино; 

R5A, R5B, R5c и R5D се секој независно 

избрани од групата составена од водород, 

халоген, хидрокси, амино и C1-4 алкил; и  

R6 е избран од групата составена од водород и 

C1-4 алкил;  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61P 35/02, A 61P 35/00  

(11)  12627   (13) Т1 

(21)  2023/18   (22) 13/01/2023 

(45) 28/02/2023 

(30)  20180305427  10/04/2018  EP 

(96)  09/04/2019 EP19715931.2 

(97)  26/10/2022 EP3773738 

(73)  NATHERYS 4 Rue Pierre Fontaine 

Pépinière Génopole Entreprise Campus 1 

91058 Evry Cedex, FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BELANGER, Coralie; LAUNAY, Pierre and 

SOUCHET, Hervé 

(54)  АНТИТЕЛО-ЛЕК КОЊУГАТИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК 

(57)  1  Антитело-лек коњугат со формулата (I): 

Ab-L-Z-X-D, кадешто: 

 

- Ab е анти-TfR антитело, 

- L е поврзувачка молекула поврзана за 

споменатото антитело, споменатата 

поврзувачка молекула е со формула (II): 

  

кадешто n е цел број којшто содржи помеѓу 2 и 

20, 

- Z е дипептид на валин-цитрулин поврзан за L, 

- X е аминобензил естер само-имолативна 

група поврзана со Z, 

- D е лек поврзана за X. 

има уште 14 патентни барања 
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                  Патенти / Patentat 
 

Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
 

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) 

8C07K14/725 8C07K14/725 12578 T1 

8C07D235/08 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D407/10 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 12618 T1 

8A61K45/06 8A61K38/17 12618 T1 

8A61K9/00 8A61K38/17 12618 T1 

8A61P27/14 8A61K31/137 12619 T1 

8C07D513/22 8C07D513/22 12606 T1 

8A61K9/127 8A61K39/39 12608 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 12611 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12611 T1 

8A23B7/152 8A23B7/152 12615 T1 

8B65D81/20 8A23B7/152 12615 T1 

8A61Q17/00 8A61Q17/00 12616 T1 

8A61Q19/10 8A61Q17/00 12616 T1 

8A61K31/13 8A61K31/166 12582 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/166 12582 T1 

8A61P35/02 8A61P35/00 12627 T1 

8A61K31/4045 8C07D209/04 12581 T1 

8A61P31/12 8C07D209/04 12581 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 12586 T1 

8A01N43/90 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D403/12 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D403/14 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D405/14 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D417/12 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D487/04 8C07D237/16 12605 T1 

8A61P5/14 8A61K9/00 12595 T1 

8C07K16/00 8A01K67/027 12588 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 12589 T1 

8A61P25/14 8A61K31/4375 12589 T1 

8B65G43/08 8B65G43/08 12591 T1 

8F16L21/04 8F16L21/04 12592 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12623 T1 

8A61K39/00 8A61K38/00 12623 T1 

8F24F3/147 8C08J7/04 12624 T1 

8C07D471/04 8C07D495/04 12625 T1 

8C07D231/56 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K48/00 8A61K38/17 12618 T1 

8C07K14/71 8A61K38/17 12618 T1 

8C12N9/12 8A61K38/17 12618 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 12611 T1 

8A61K9/127 8A61K39/39 12613 T1 

8A61P37/06 8C07D239/95 12628 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 12627 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 12586 T1 

8A01N43/60 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D413/12 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D471/04 8C07D237/16 12605 T1 

8C12N9/12 8A01K67/027 12588 T1 

8C07K19/00 8A61K38/00 12597 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 12599 T1 

8A61K39/395 8A61K38/00 12623 T1 

8A61K9/00 8A61K38/00 12623 T1 

8C07K16/28 8A61K38/00 12623 T1 

8C08J7/04 8C08J7/04 12624 T1 

8F28F17/00 8C08J7/04 12624 T1 

8A61K31/4985 8C07D495/04 12625 T1 

8A61P35/00 8C07D495/04 12625 T1 

8A61P13/12 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D403/10 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D471/04 8A61P9/00 12617 T1 

8A61P27/02 8A61K38/17 12618 T1 
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8A61P27/10 8A61K38/17 12618 T1 

8C07K16/22 8A61K38/17 12618 T1 

8A61K31/137 8A61K31/137 12619 T1 

8C07D515/22 8C07D513/22 12606 T1 

8H04N19/124 8H04N19/124 12607 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 12610 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 12613 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D403/04 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D491/107 8C07D239/48 12602 T1 

8C07F9/53 8C07D239/48 12602 T1 

8A61K31/196 8C07C229/50 12603 T1 

8A01P13/00 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D401/14 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D513/04 8C07D237/16 12605 T1 

8A61K31/4164 8A61K9/00 12595 T1 

8A61K47/16 8A61K9/00 12595 T1 

8B01D45/08 8B01D45/08 12587 T1 

8A61P27/16 8C07H19/048 12590 T1 

8C07K7/00 8A61K38/04 12594 T1 

8F03D9/00 8F03D9/00 12596 T1 

8B29C70/38 8B29C70/38 12598 T1 

8A61P3/10 8A61K38/17 12621 T1 

8G06F9/50 8G06F9/50 12622 T1 

8C07D239/70 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D261/20 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K47/26 8A61K31/137 12619 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 12620 T1 

8A61K31/437 8C07D513/22 12606 T1 

8A61K39/12 8A61K39/39 12608 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 12608 T1 

8C07K14/47 8A61K39/395 12610 T1 

8C10L1/00 8C10L1/00 12612 T1 

8A61K48/00 8C12N15/67 12614 T1 

8C12N15/67 8C12N15/67 12614 T1 

8C12P19/34 8C12N15/67 12614 T1 

8B65D85/34 8A23B7/152 12615 T1 

8A61K31/198 8A61K31/166 12582 T1 

8A61K31/428 8A61K31/166 12582 T1 

8B65G1/04 8B65G1/04 12601 T1 

8C07D405/12 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D405/14 8C07D239/48 12602 T1 

8A61P31/14 8C07D209/04 12581 T1 

8A61K31/53 8C07D471/04 12586 T1 

8A01N43/78 8C07D237/16 12605 T1 

8C07D409/14 8C07D237/16 12605 T1 

8A61P21/00 8C07H19/048 12590 T1 

8A61P3/00 8C07H19/048 12590 T1 

8C07H19/048 8C07H19/048 12590 T1 

8A61P35/00 8A61K38/04 12594 T1 

8A61K38/28 8A61K38/00 12597 T1 

8C07K14/62 8A61K38/00 12597 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 12621 T1 

8B01D71/54 8C08J7/04 12624 T1 

8F28F13/18 8C08J7/04 12624 T1 

8A61P9/00 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D307/81 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D333/54 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 12618 T1 

8A61P1/16 8C07D239/95 12628 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D403/12 8C07D239/48 12602 T1 

8A61K31/554 8A61P1/16 12626 T1 

8C07D285/36 8A61P1/16 12626 T1 

8A01N43/58 8C07D237/16 12605 T1 

8A61K47/14 8A61K9/00 12595 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 12588 T1 

8A61K31/706 8C07H19/048 12590 T1 

8F28F13/04 8C08J7/04 12624 T1 

8C07D487/04 8C07D495/04 12625 T1 

8C07D409/12 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K9/08 8A61K31/137 12619 T1 

8A61P11/00 8C07D513/22 12606 T1 

8C07D295/155 8C07D413/14 12609 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 12609 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 12610 T1 

8C07K14/725 8A61K39/395 12610 T1 

8C07K7/06 8A61K39/395 12610 T1 

8C10L1/185 8C10L1/00 12612 T1 

8A23L3/3445 8A23B7/152 12615 T1 

8A61K8/99 8A61Q17/00 12616 T1 

8C11D3/38 8A61Q17/00 12616 T1 
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8A61P25/18 8A61K31/5517 12585 T1 

8A61P31/12 8C07D239/95 12628 T1 

8A61K31/505 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D413/14 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D471/10 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D491/10 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D209/04 8C07D209/04 12581 T1 

8A61P25/28 8C07D487/04 12604 T1 

8A01N43/76 8C07D237/16 12605 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12595 T1 

8A61P25/00 8C07H19/048 12590 T1 

8A61K47/18 8A61K38/00 12623 T1 

8B01D71/80 8C08J7/04 12624 T1 

8C07D495/04 8C07D495/04 12625 T1 

8C07D209/08 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D307/79 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D405/12 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D407/04 8A61P9/00 12617 T1 

8C07D487/04 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K38/45 8A61K38/17 12618 T1 

8C12N15/86 8A61K38/17 12618 T1 

8C07D487/04 8A61K31/5517 12585 T1 

8A61K31/517 8C07D239/95 12628 T1 

8A61P35/00 8C07D239/95 12628 T1 

8A61K31/166 8A61K31/166 12582 T1 

8A61K45/06 8A61K31/166 12582 T1 

8A61P25/28 8A61K31/166 12582 T1 

8A61K31/675 8C07D239/48 12602 T1 

8C07D471/06 8C07D239/48 12602 T1 

8A61P1/16 8A61P1/16 12626 T1 

8A61P3/08 8A61P1/16 12626 T1 

8A61P9/00 8A61P1/16 12626 T1 

8C07D209/32 8C07D209/04 12581 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 12586 T1 

8A61P25/24 8C07C229/50 12603 T1 

8C07C229/50 8C07C229/50 12603 T1 

8A61K31/4985 8C07D487/04 12604 T1 

8C07D471/04 8C07D487/04 12604 T1 

8C07D401/12 8C07D237/16 12605 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12595 T1 

8F16L21/08 8F16L21/04 12592 T1 

8F24C7/00 8F24C7/00 12593 T1 

8A61K38/04 8A61K38/04 12594 T1 

8C07K7/06 8A61K38/04 12594 T1 

8C07K14/435 8A61K38/00 12597 T1 

8B01D69/10 8C08J7/04 12624 T1 

8F24F12/00 8C08J7/04 12624 T1 

8A61K31/437 8C07D495/04 12625 T1 

8A61K31/519 8C07D495/04 12625 T1 

8A61P25/28 8A61P9/00 12617 T1 

8A61P37/00 8A61P9/00 12617 T1 

8A61K31/7088 8A61K38/17 12618 T1 

8C07K16/08 8A61K38/17 12618 T1 

8A61K31/5517 8A61K31/5517 12585 T1 

8C07D239/95 8C07D239/95 12628 T1 

8A61K31/165 8A61K31/166 12582 T1 

8B65G1/06 8B65G1/04 12601 T1 

8A61P3/06 8A61P1/16 12626 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12584 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12586 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12604 T1 

8C07D237/16 8C07D237/16 12605 T1 

8C07K16/46 8A01K67/027 12588 T1 

8C07H19/02 8C07H19/048 12590 T1 

8B65G15/12 8B65G43/08 12591 T1 

8C07K7/08 8A61K38/04 12594 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12597 T1 

8C12N9/22 8C12N15/85 12599 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË 

DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

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

dokumentit 

 

 

(73) (51) (11) (13) 

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

ARS Pharmaceuticals Inc. A 61P 27/14 MK/P/2023/0014 T1 

ARS Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/08 MK/P/2023/0014 T1 

ARS Pharmaceuticals Inc. A 61K 47/26 MK/P/2023/0014 T1 

ARS Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/137 MK/P/2023/0014 T1 

Akston Biosciences Corporation A 61K 38/00 MK/P/2021/0662 T1 

Akston Biosciences Corporation A 61K 38/28 MK/P/2021/0662 T1 

Akston Biosciences Corporation C 07K 14/435 MK/P/2021/0662 T1 

Akston Biosciences Corporation C 07K 19/00 MK/P/2021/0662 T1 

Akston Biosciences Corporation C 07K 14/62 MK/P/2021/0662 T1 

Albireo AB A 61P 1/16 MK/P/2023/0016 T1 

Albireo AB A 61K 31/554 MK/P/2023/0016 T1 

Albireo AB A 61P 3/08 MK/P/2023/0016 T1 

Albireo AB A 61P 9/00 MK/P/2023/0016 T1 

Albireo AB C 07D 285/36 MK/P/2023/0016 T1 

Albireo AB A 61P 3/06 MK/P/2023/0016 T1 

Astrazeneca AB A 61K 9/00 MK/P/2021/0678 T1 

Astrazeneca AB C 07K 16/28 MK/P/2021/0678 T1 

Astrazeneca AB A 61K 47/18 MK/P/2021/0678 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/395 MK/P/2021/0678 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/00 MK/P/2021/0678 T1 

Astrazeneca AB A 61K 38/00 MK/P/2021/0678 T1 

Auspex Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/14 MK/P/2022/0500 T1 

Auspex Pharmaceuticals, Inc. 
A 61K 
31/4375 MK/P/2022/0500 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 48/00 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 45/06 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 39/00 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 38/45 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 38/17 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K MK/P/2021/0673 T1 
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31/7088 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61P 27/10 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. C 07K 14/71 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. C 07K 16/08 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. C 07K 16/22 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. C 12N 15/86 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. C 12N 9/12 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61P 27/02 MK/P/2021/0673 T1 

Avalanche Australia Pty Ltd. A 61K 9/00 MK/P/2021/0673 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 13/12 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 209/08 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 231/56 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 235/08 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 239/70 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 261/20 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 307/79 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 307/81 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 333/54 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/10 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 407/04 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 407/10 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 409/12 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0672 T1 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0672 T1 

Brain Flash-Patententwicklungs GmbH B 01D 45/08 MK/P/2022/0498 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/437 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited 
A 61K 
31/4985 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/519 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 495/04 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 487/04 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 471/04 MK/P/2021/0680 T1 

Cancer Research Technology Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0680 T1 

Copma S.C.A.R.L. C 11D 3/38 MK/P/2021/0671 T1 

Copma S.C.A.R.L. A 61Q 19/10 MK/P/2021/0671 T1 

Copma S.C.A.R.L. A 61K 8/99 MK/P/2021/0671 T1 

Copma S.C.A.R.L. A 61Q 17/00 MK/P/2021/0671 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell A 61P 27/16 MK/P/2021/0656 T1 
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University (CTL) 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) A 61P 3/00 MK/P/2021/0656 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) C 07H 19/02 MK/P/2021/0656 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) 

C 07H 
19/048 MK/P/2021/0656 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) A 61P 21/00 MK/P/2021/0656 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) A 61K 31/706 MK/P/2021/0656 T1 

Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell 
University (CTL) A 61P 25/00 MK/P/2021/0656 T1 

Crane Limited F 16L 21/08 MK/P/2021/0658 T1 

Crane Limited F 16L 21/04 MK/P/2021/0658 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. 
A 61K 
31/4985 MK/P/2021/0669 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2021/0669 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0669 T1 

Cyclerion Therapeutics, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0669 T1 

Dow Global Technologies LLC C 10L 1/185 MK/P/2022/0332 T1 

Dow Global Technologies LLC C 10L 1/00 MK/P/2022/0332 T1 

Einenkel / Wirth Gbr B 65D 81/20 MK/P/2021/0686 T1 

Einenkel / Wirth Gbr A 23L 3/3445 MK/P/2021/0686 T1 

Einenkel / Wirth Gbr A 23B 7/152 MK/P/2021/0686 T1 

Einenkel / Wirth Gbr B 65D 85/34 MK/P/2021/0686 T1 

EmeraMed Limited A 61K 31/428 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited 
A 61K 
31/4745 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61K 45/06 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61K 31/198 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61K 31/166 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61P 25/28 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61K 31/13 MK/P/2021/0652 T1 

EmeraMed Limited A 61K 31/165 MK/P/2021/0652 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG C 07K 16/28 MK/P/2021/0655 T1 

FOCAL POINT FIRES LIMITED F 24C 7/00 MK/P/2023/0002 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 39/39 MK/P/2022/0334 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 9/127 MK/P/2022/0334 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 39/39 MK/P/2022/0335 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 39/12 MK/P/2022/0335 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. A 61K 9/127 MK/P/2022/0335 T1 

Ingersoll Machine Tools, Inc. B 29C 70/38 MK/P/2021/0663 T1 
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Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 43/76 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 43/78 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 43/90 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01P 13/00 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 237/16 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 401/12 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 401/14 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 403/12 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 403/14 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 405/14 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 409/14 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 413/12 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 417/12 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 471/04 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 487/04 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. C 07D 513/04 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 43/58 MK/P/2021/0670 T1 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 43/60 MK/P/2021/0670 T1 

JOT Automation Oy B 65G 15/12 MK/P/2021/0657 T1 

JOT Automation Oy B 65G 43/08 MK/P/2021/0657 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/12 MK/P/2022/0333 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 37/06 MK/P/2022/0333 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 239/95 MK/P/2022/0333 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 1/16 MK/P/2022/0333 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/517 MK/P/2022/0333 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 35/00 MK/P/2022/0333 T1 

Katholieke Universiteit Leuven 
A 61K 
31/4045 MK/P/2021/0649 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/12 MK/P/2021/0649 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/32 MK/P/2021/0649 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/04 MK/P/2021/0649 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2021/0649 T1 

Logic Swiss AG F 03D 9/00 MK/P/2021/0661 T1 

Lupin Limited A 61K 31/53 MK/P/2022/0497 T1 

Lupin Limited C 07D 471/04 MK/P/2022/0497 T1 

Lupin Limited C 07D 487/04 MK/P/2022/0497 T1 

Lupin Limited A 61K 31/519 MK/P/2022/0497 T1 

Lupin Limited A 61P 35/00 MK/P/2022/0497 T1 

M&K Holdings Inc. 
H 04N 
19/124 MK/P/2023/0011 T1 

Medimmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0674 T1 

NATHERYS A 61P 35/00 MK/P/2023/0018 T1 
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NATHERYS A 61P 35/02 MK/P/2023/0018 T1 

Norbrook Laboratories Limited A 61K 47/16 MK/P/2021/0660 T1 

Norbrook Laboratories Limited A 61K 9/00 MK/P/2021/0660 T1 

Norbrook Laboratories Limited A 61K 9/08 MK/P/2021/0660 T1 

Norbrook Laboratories Limited A 61P 5/14 MK/P/2021/0660 T1 

Norbrook Laboratories Limited 
A 61K 
31/4164 MK/P/2021/0660 T1 

Norbrook Laboratories Limited A 61K 47/14 MK/P/2021/0660 T1 

ParTec AG G 06F 9/50 MK/P/2021/0676 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2021/0664 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/22 MK/P/2021/0664 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/12 MK/P/2022/0499 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/00 MK/P/2022/0499 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2022/0499 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2022/0499 T1 

STOW INTERNATIONAL N.V. B 65G 1/06 MK/P/2021/0666 T1 

STOW INTERNATIONAL N.V. B 65G 1/04 MK/P/2021/0666 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 403/04 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. 
C 07D 
491/107 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 491/10 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. A 61K 31/505 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. A 61K 31/506 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. A 61K 31/675 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 239/48 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07F 9/53 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 403/12 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 405/12 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 405/14 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 413/14 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 471/06 MK/P/2021/0667 T1 

Shanghai Hansoh Biomedical Co., Ltd. C 07D 471/10 MK/P/2021/0667 T1 

Symphogen A/S A 61K 39/00 MK/P/2022/0331 T1 

Symphogen A/S A 61P 35/00 MK/P/2022/0331 T1 

Symphogen A/S C 07K 16/28 MK/P/2022/0331 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH C 07K 7/06 MK/P/2022/0337 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH A 61P 35/00 MK/P/2022/0337 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige A 61K 39/395 MK/P/2022/0337 T1 
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GmbH 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH C 07K 14/725 MK/P/2022/0337 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH C 07K 14/47 MK/P/2022/0337 T1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61P 25/24 MK/P/2021/0668 T1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/196 MK/P/2021/0668 T1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. C 07C 229/50 MK/P/2021/0668 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University A 61P 3/10 MK/P/2021/0675 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University A 61K 38/17 MK/P/2021/0675 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12P 19/34 MK/P/2023/0012 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania A 61K 48/00 MK/P/2023/0012 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 15/67 MK/P/2023/0012 T1 

University of Belgrade-Faculty of Pharmacy 
A 61K 
31/5517 MK/P/2022/0496 T1 

University of Belgrade-Faculty of Pharmacy C 07D 487/04 MK/P/2022/0496 T1 

University of Belgrade-Faculty of Pharmacy A 61P 25/18 MK/P/2022/0496 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/437 MK/P/2023/0010 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 515/22 MK/P/2023/0010 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 513/22 MK/P/2023/0010 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61P 11/00 MK/P/2023/0010 T1 

Yuhan Corporation C 07D 413/14 MK/P/2022/0336 T1 

Yuhan Corporation 
C 07D 
295/155 MK/P/2022/0336 T1 

Zehnder Group International AG B 01D 69/10 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG B 01D 71/54 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG B 01D 71/80 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG C 08J 7/04 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 17/00 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG F 24F 3/147 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 13/04 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 13/18 MK/P/2021/0679 T1 

Zehnder Group International AG F 24F 12/00 MK/P/2021/0679 T1 

immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/04 MK/P/2021/0659 T1 

immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0659 T1 

immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2021/0659 T1 

immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2021/0659 T1 

immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/00 MK/P/2021/0659 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

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

Република 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  2021/969 (220) 23/09/2021 

(442) 28/02/2023 

(731) Елена Бубало Михајловска ул. 

„Козјак“ 3Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  размена на вести и информации во 

областа на здравјето, исхраната, фитнес, 

мрежен маркетинг и развој на мали и 

средни претпријатија, едукација што се 

однесува на обезбедување на обука и 

забава, спортски и културни активности; 

електронски публикации  

кл. 25  облека  

кл. 35  услуги за помош на другите со 

директен маркетинг, рекламирање, 

водечка генерација, процесирање на 

нарачки и процесирање на плаќања; 

услуги за управување со електронски 

податоци поврзани со управување со 

тежината, здравјето на луѓето и фитнес, 

мрежен маркетинг и развој на мали 

бизниси; услуги на малопродажба што се 

нудат онлајн во врска со додатоци во 

храна и ужинки направени од преработени 

масла, масти и јаткасти плодови, закуска, 

ужинки што содржат варени јаткасти 

плодови, закуски кои содржат сушени 

јаткасти плодови, закуски што содржат 

печени зрна соја, закуски што содржат 

протеини, протеини во прав за исхрана на 

човекот; услуги на малопродажба што се 

нудат онлајн во врска со протеини за 

исхрана на човекот, пијалоци што содржат 

протеини, витамини и минерали  

кл. 41  обезбедување образовни услуги 

преку размена на вести и информации во 

областа на здравјето, исхраната, фитнес, 

мрежен маркетинг; образование; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2022/299 (220) 25/03/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за услуги "ПАДАМА" 

дооел Куманово ул.Панчевачка бр.2-

1/12 Куманово, MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул."Браќа 

Миладинови" бр.406/6, Тетово 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 11.01.03;11.01.04;26.01.04;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава ; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2022/324 (220) 31/03/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) АСПЕКТ ДОО Скопје ул.11-ти 

Октомври бр.25/9, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

LTAS CLOUD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; компјутерски бази 
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на податоци (собирање и систематизација 

на информации во компјутерски бази на 

податоци)  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено пренос 

на податоци; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; адаптација, 

локализација, создавање на упатства и 

дистрибуција на слободен софтвер, 

изработка на веб сајтови и веб апликации; 

работа на електронски информациски 

мрежи; консалтинг услуги и услуги на 

дизајн во областа на информативни 

технологии, компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на 

податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web сајтови, 

web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање 

комјутерски софтверски апликации за 

трети лица; услуги на автентификација во 

областа на телекомуникација и мрежа; 

дизајн во областа на компјутеризирани 

комуникации и мрежи на податоци; 

обезбедување на информации во областа 

на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на 

податоци  

 

(210) TM  2022/561 (220) 27/05/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, жолта, црна 

(531) 26.05.22;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2022/606 (220) 13/06/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена 

(531) 05.09.17;26.04.22;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  доматен сос  

 

(210) TM  2022/622 (220) 21/06/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за продукција и медиска 

содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО 

Скопје 
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ул.Славејко Арсов бр.38/6, Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Настевска Манасијеска Гордана ул. 

Јордан Мијалков бр.46 стан 3, Центар, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, жолта 

(531) 01.01.03;11.07.07;19.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  рециклирање на отпад и ѓубре, 

рециклирање (рециклирање отпад), 

прочистување на воздух, третман на 

воздух, процесирање на отпад, третман на 

отпад, третман на вода, прочистување на 

вода, уништување на отпад, собирање на 

отпад, третман на отпад, третман на 

токсичен отпад, рециклирање на отпадни 

продукти, рециклирање на отпадни 

материјали, уништување на отпад и ѓубре, 

согорување на отпад и ѓубре, сортирање 

на отпад и материјал за рециклирање, 

селектирање на отпад и материјал за 

рециклирање, третирање на отпадни 

материјали во областа на контрола на 

загадување на околината  

кл. 41  едукациски услуги поврзани со 

заштита на околината, едукациски услуги 

поврзани со зачувување на природата, 

тренинзи поврзани со зачувување на 

природата и околината, планирање на 

специјални настани, консултации за 

планирање на настани, организирање на 

настани поврзани со околината, 

организирање на настани за чистење на 

околината, спроведување на едукациски 

настани, спроведување на настани за 

туризам  

кл. 42  консултациски услуги поврзани со 

околината, услуги на мониторинг на 

околината, услуги на проценка на 

околината, консултации за заштита на 

околината, компилација на информации за 

околината, истражувања поврзани со 

заштита на околината, консултациски 

услуги поврзани со загадување на 

околината, собирање на информации 

поврзани со околината, истражувања во 

областа на екологијата, научни 

истражувања поврзани со екологијата  

 

(210) TM  2022/635 (220) 27/06/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ШРИ ЧИНМОЈ-МИР-СЛУЖЕЊЕ 

Скопје Ул.Љубљанска бр.16/1-12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Sri Chinmoy-Peace-Service 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  објавување книги; организирање 

спортски натпревари; организирање и 

водење концерти; организирање изпожби 

за културни или образовни цели; 

организирање и водење работилници; 

организирање и водење семинари; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; објавување текстови со исклучок 

на рекламни текстови; електронско 

издаваштво; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 
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конгреси; организирање и водење 

симпозиуми; изнајмување книги 

(библиотеки за изнајмување книги); звучни 

записи (изнајмување звучни записи); 

обезбедување услови за рекреирање; 

снимање микрофилмови; одржување 

претстави во живо; прикажување 

филмови; продукција на радио и 

телевизиски програми; производство на 

филмови  

 

(210) TM  2022/646 (220) 01/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

REGLAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/647 (220) 01/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

TILSEPTIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за лечење 

на воспалено грло; пастили со лековито 

дејство; бонбони за медицинска употреба; 

медицински спрееви за грло; таблетки за 

лижење за фармацевтска употреба; 

пастили за кашлица за медицинска 

употреба  

кл. 30  немедицински слаткарски 

производи; слаткарски производи во 

форма на пастили; пастили [слаткарски 

производи]  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; обезбедување 

комерцијални информации и советување 

на потрошувачите при изборот на 

производи и услуги  

 

(210) TM  2022/648 (220) 01/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски  бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FLENTY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба; лекови за луѓе, диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

додатоци во исхраната; минерални 

додатоци на храната за луѓе, витамински 

производи за луѓе  

 

(210) TM  2022/650 (220) 04/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

"Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

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

крем, бела, сива 
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(531) 05.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб, леб без квасец  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2022/651 (220) 04/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

"Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, окер, црвена, жолта, крем, 

бела, сива 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб, леб без квасец  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2022/652 (220) 04/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, окер, црвена, жолта, крем, 

бела, сива 

(531) 05.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб, леб без квасец  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2022/655 (220) 05/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Viatris Healthcare d.o.o.Bulevar 

Mihajla Pupina 115a, 11 070 Novi Beograd, 

RS 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул.Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

Sorafenib Viatris 

(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  2022/661 (220) 06/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(300) 2017-436  02/06/2017  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, CA 95014, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

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

 

 

(531) 26.11.03;26.11.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за полнење за дигитапни 

електронски уреди; безжични уреди за 

полнење за компјутери, дигитални 

електронски уреди, мобилни телефони, 

медиа плеери, паметни часовници, 

компјутер за носење, слушалки, футроли 

за слушалки, и компјутерски периферии; 

безжични полначи; футроли за безжично 

полнење  

 

(210) TM  2022/662 (220) 06/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за угостителство и 

трговија ЧИА БОДИ ДОО Скопје 

ул.Бојмија бр.8/локал 5, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, зелена, темна зелена 

(531) 05.03.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2022/670 (220) 14/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(300)  

(731) Осигурително брокерско друштво 

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола 

ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

SN GROUP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2022/671 (220) 14/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(300)  

(731) Осигурително брокерско друштво 

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола 

ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(591) сива, црна 

(531) 26.11.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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(210) TM  2022/672 (220) 14/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Осигурително брокерско друштво 

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола 

ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(591) сива, сина 

(531) 26.11.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2022/673 (220) 15/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

SIMLERIDMIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на дијабетес  

 

(210) TM  2022/674 (220) 15/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

INZOLFI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2022/675 (220) 15/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

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

(540)  

SIMLERID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на дијабетес  

 

(210) TM  2022/678 (220) 20/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Univar Solutions B.V. 

Schouwburgplein 30-34 3012 CL 

Rotterdam, NL 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА-

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

CUFENCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/681 (220) 20/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА 



 

 

77 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. 

Рузвелтова бр. 17/7, Битола, MK 

(540)  

 
(591) зелена, портокалова, светло сина, 

темно сина 

(531) 26.01.16;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња;смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата; препарати за 

согорување [хемиски додатоци за моторни 

горива; лепливи материи за иидустријата; 

сол за коизервирање што не се користи за 

ирехранбени производи; помошни 

течности за употреба со абразиви; 

раствори против пенење за акумулатори; 

ацетати [хемиски производи]; ацетат на 

целулоза во сурова состојба; 

бактериолошки препарати за скиснување; 

оцетен анхидрид; ацетон; ацетилен; 

ацетиленски тетрахлорид; киселини; 

производи за кондензација (хемиски 

производи за кондензација); хемиски 

смеси отпорни на киселини; препарати за 

завршна обработка на челикот; хемиски 

додатоци на раствори за дупчење; 

хемиски додатоци на моторните горива; 

додатоци за прочистување на бензинот; 

лепливи материи за хируршки завои; 

производи за омекнување на водата; 

козлична смола што се користи во 

производството; активен јаглен; гас за 

исфрлање аеросоли; редуктори што се 

користат за фотографии; лепила за 

лепење плакати; агар-агар; аглутинати за 

бетон; хемиски производи за 

земјоделството, со исклучок на фунгициди, 

хербициди, инсекти циди и средства 

против штетници; внатрешни гуми за 

возила (смеси за поправање внатрешни 

гуми за возила); белтачини [животински 

или растителни како суровина]; јодирани 

белтачини; белтачински слад; 

албуминизирана хартија; алкалии; 

каустична база; алкално-земјени метали; 

алкохол*; етил алкохол; алдехиди*; алги 

[ѓубре]; прехранбени производи (хемиски 

супстанции за конзервирање прехранбени 

производи); хемиски средства за 

олеснување на правењето на легури на 

метали; алумина; алуминиумова стипса; 

алуминиумов хидрат; алуминиумов 

силикат; алуминиумов хлорид; 

алуминиумов јодид; стипса; производи за 

одржување обработлива земја; 

америциум; скроб за индустриска 

употреба; хемиски средства за 

растечнување скробни лепила [агенси за 

одлепување]; амонијакова сол; алкохолни 

раствори на сол; амонијачки соли; 

амонијак*; амониумов алдехид; 

амонијакова сол; амонијакова стипса; 

амил ацетат; амил алкохол; анхидратен 

амониак; анхидриди; животински дрвен 

јаглен; животински белтачини [суровини]; 

антранилна киселина; материи против 

тропање за мотори со внатрешно 

согорување; антифриз; средства против 



 

 

78 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

наслаги; антимон; антимонов оксид; 

антимонов сулфид; производи за 

премачкување и завршна обработка на 

текстил; гумарабика за индустриска 

употреба; лепливи производи за 

премачкување дрвја; пополнувачи за 

празнини на дрвја [шумарство]; раствори 

на сребрена сол за посребрување, аргон; 

оловен арсенат; арсен; арсенова 

киселина; астатин; гориво за нуклеарни 

реактори; хемиски средства за 

декарбонизирање на мотори; самобоечка 

хартија [фотографија]; хемиски производи 

за осветлување на текстилните 

материјали; нитроген; азотен оксид –

протоксид; азотни ѓубрива; азотни 

ѓубриња; азотна киселина; енолошки 

бактерициди [хемиски материи што се 

користат во производството на вино]; 

раствори за фиксирање [фотографија]; 

раствори за галванизација; раствори за 

развивање [фотографија]; сода во прав; 

бариум; бариум хидроксид; баритна 

хартија; бариумови смеси; производи за 

спречување на отпуштањето котелци на 

чорапи; бази [хемиски производи]; емајл 

(хемиски препарати, со исклучок на бои за 

производство на емајл); боксит; бентонит; 

киселини на база на бензен; бензенови 

деривати; бензиева киселина; бензиев 

сулфинид; сахарин; беркелиум; хемиски 

производи за проветрување на бетонот; 

производи за конзервирање бетон, освен 

бои и масла; бихлорид на калај; бихромат 

на калиум; бихромат на сода; агенси за 

бистрење и конзервирање на пивото; 

биохемиски катализатори; калиум 

диоксалат; манганов диоксид; бизмут; 

базична сол на бизмутот; средства за 

потопување што се користат при белење; 

хемиски средства за белење восок; дрво 

за штавење; дрвен алкохол; дрвена 

кашеста маса; пиролигниска киселина 

[дрвена киселина]; боракс; борна киселина 

за индустриска употреба; кал за 

олеснување при дупчење; препарати за 

лемење; хемиски производи за 

спречување кондензација; каша; каинит; 

калциум цијанамид [ѓубре], калифорниум, 

пластифицирачки средства, средства за 

конзервирање гума; карбонати; магнезиум 

карбонат; јаглерод; јаглероден сулфид; 

јаглеродна киселина; карбид; калциум 

карбид; литециум [касиопиум]; 

катализатори; целулоза; хартиена кашеста 

маса; вискоза; цемент [металургија]; 

фермиум; керамички емајл; цериум; соли 

од реткоземјени метали; цезиум; кетон; 

производи од животински јаглен; јаглен за 

филтри; коскен дрвен јаглен; крвен дрвен 

јаглен; конзервирање јаглен; сврзувачки 

средства за чевли; вар ацетат; вар 

карбонат; вар хлорид; хемиски средства за 

чистење оцаци; хемиски производи за 

освежување на кожата; индустриски 

хемиски производи; хемиски препарати за 

научи цели, што не се за медицинска или 

ветеринарна употреба; хемиски реагенси, 

што не се за медицинска или ветеринарна 

употреба; модератори за нуклеарни 

реактори; фисиони хемиски елементи; 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба; хлорати; хлор; 

хлорохидрати; хлороводородна киселина; 

холна киселина; хромати; хромна стипса; 

хром оксид; соли на хром; хромна 

киселина; кит за кожа; сврзувачки 

средства за пневматски гуми; сврзувачки 

средства за поправка на скршени 

производи; хемиски средства за 

постигнување водонепропустливост на 

цементот, освен бои; производи за 

конзервирање на цементот, со исклучок на 

бои и масла; течности за хидраулични 

системи; восок за калемење дрвја; 
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лимонска киселина за индустриска 

употреба; производи за чистење мувла; 

лепила за премачкување основни бои; 

лепила за ѕидни тапети; средства за 

чистење вино; колодиум*; соли за 

бојосување метали; средства за 

омекнување при обработка на кожата; 

производи за конзервирање цвеќе; 

производи за конзервирање за 

фармацевтски производи; фотографии 

(хемиски производи што се користат за 

фотографии); сензибидизирана ткаенина 

за фотографии; фотосензитивни пдочи; 

корозивни производи; препарати за 

обработка на кожени производи; 

препарати за обработка на кожата; крем 

од вински камен кој не е за фармацевтска 

употреба; кротонски аддехид; 

нискотемпературни производи; лепила за 

кожа; хемиски средства за обработка на 

кожа; хемиски средства за импрегнација 

на кожата; бакарен сулфат [витриол]; 

куриум; цијанотипови (раствори за 

цијанотипови); цијаниди [соли на 

циановодородна киселина]; фероцијаниди; 

цимен; препарати за одмастување што се 

користат во производствените процеси; 

производи за одвојување и одлепување, 

хемиски производи за одвојување на 

маслата; средства за плавење сурова 

свила; средства за уништување лисје од 

растенија; производи за олеснување на 

вадењето од калапи; средства за 

отстранување на сјајот; средства за 

дехидрација, за индустриска употреба; 

производи против каменец; детергенти 

што се користат во производствените 

процеси; декстрин [скроб]; препарати за 

дијагноза, што не се за медицинска или 

ветеринарна употреба; дијастази за 

индустриска употреба; дијазо хартија; 

производи за обновување грамофонски 

плочи; дестилирана вода; доломит за 

индустриска употреба; производи за 

калење метали [стврднување]; диспозиум, 

закиселена вода за полнење акумулатори; 

глицерин за индустриска употреба; тешка 

вода; препарати за бистрење; изменувачи 

на јони [хемиски производи]; блиц – 

препарати; средства за заштеда на 

горивата; реагенсна хартија; средства 

против статички електрицитет што не се за 

употреба во домаќинствата; соли за 

галвански батерии; емајл (производи за 

постигнување на проѕирност на емајл); 

стакло (средства за постигнување 

непроѕирност на стакло); хемиски 

производи за одземање на сјајот од 

емајлот; емулзии на фотографии; 

емулгатори; сензибилизирани 

фотографски плочи; средства за 

премачкување со лепак; губриња; 

ензимски препарати за индустриска 

употреба; ензими за индустриска 

употреба; епоксидна смола во сурова 

состојба; средства за чистење на гасот; 

ербиум; алкохолни раствори на киселина 

[разблажена оцетна киселина]; хемиска 

хартија за опити; естери*; етан; етери*; 

етил етер; гликолен етер; метил етер; 

сулфурен етер; хемиски средства против 

создавање дамки на ткаенини; европиум; 

смеси за гаснење пожар; брашно за 

индустриска употреба; железни соли; 

ферменти за хемиска употреба; 

феротипски плочи [фотографија]; 

препарати за ѓубрење; препарати за 

заштита од оган; нижење (смеси за 

нижење); средства за филтрирање во 

индустријата на пијалаци; фисионен 

материјал за нуклеарна енергија; 

фиксатори [фотографија]; сулфурен 

прашок за хемиска употреба; средства за 

стврднување на варовникот; флуор; 

флуорни смеси; флуороводородна 

киселина; графит за индустриска 
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употреба; леарници (сврзувачки средства 

за леарници); производи за правење 

одливки во леарница; хемиски додатоци 

на инсектицидите; хемиски додатоци на 

фунгицидите; мравска киселина; мравски 

алдехид за хемиска употреба; производи 

за валање што се користат во текстилната 

индустрија; производи за валање; 

франциум; течност за сопирање; гарежно 

црнило за индустриска употреба; хемиски 

производи за чадење на месото; 

гадолиниум; шишарки; танинска киселина 

за производство на мастило; галиум; 

хартија за фотографии; галотанинска 

киселина; препарати за галванизација; 

малајски гамбир; заштитни гасови за 

заварување; гасови во цврста состојба за 

индустриска употреба; желатин кој се 

користи за фотографии; желатин за 

индустриска употреба; камена сол; гетери 

[хемиски активни супстанции]; сув мраз 

[јаглероден диоксид]; лепило; гликозиди; 

глицериди; гликол; хемиски средства за 

белење масти; масни киселини; кит за 

калемење дрвја; гуано балсам од гурјун 

[гурјон, гурјан] за производство на лакови; 

хелиум; холмиум; хормони за забрзување 

на созревањето на овошјата; хемиски 

производи за градинарството со исклучок 

на фунгициди, хербициди, инсектициди и 

паразитициди; масла за конзервирање на 

храната; масла за прва обработка на 

кожата во процесот на производството; 

масла за кожарници; средства за 

разложување на бензинот; средства за 

разложување на маслата; хемиски 

средства за белење масла; хемиски 

средства за прочистување на маслата; 

хумус; хидрати; јаглеродни хидрати; 

хидразин; водород; натриум хипохлорит; 

хипосулфити; хемиски производи за 

постигнување водонепропустливост на 

текстилните материјали; хемиски 

производи за импрегнација на текстил; 

хемиски производи за постигнување 

непропусливост на кожата; јод за хемиска 

употреба; јодирани соли; јодна киселина; 

јод за индустриска употреба; изотопи за 

индустриска употреба; каолин; хидриран 

силициум диоксид; криптон; млечна 

киселина; ферменти на млеко за хемиска 

употреба; лантан; леќи (средства против 

заматување леќи); литиум оксид; литиум; 

средства за конзервирање ѕидови, со 

исклучок на бои и масла; ѕидарски 

производи за конзервирање освен бои и 

масла; магнезит; магнезиум хлорид; 

манганат; кора од ризофора за 

индустриска употреба; хемиски средства 

за матирање стакло; жива; живини соли; 

живин оксид; металоиди; соли на 

благородни метали за индустриска 

употреба; производи за отпуштање 

метали; метан; мувла (хемиски производи 

за заштита од мувла); минерални 

киселини; соли за индустриска употреба; 

средства за потопување што се користат 

во бојаџилници; нафталин; неодимиум; 

неон; нептуниум; неутрализирачки 

средства за отровни гасови; хемиски 

препарати за заштита од житен плевел; 

нитрат на ураниум; сензибилизирани 

плочи за офсет печатење; олеинска 

киселина; оливин [хемиски производи]; 

соли на злато; калиум оксалат; оксалати; 

оксална киселина; кислород; водород 

пероксид; паладиум хлорид; хартија 

добиена со нитрација; фонометричка 

хартија; сензибилизирана хартија; 

лакмусова хартија; пектин [фотографија]; 

натриум перборат; перкарбонати; 

перхлорати; персулфати; персулфурна 

киселина; фенол за индустриска употреба; 

фосфати [ѓубрива]; фосфати [ѓубриња]; 

згура [ѓубрива]; згура [ѓубре]; фосфатиди 

фосфор; суперфосфати [ѓубрива]; 
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суперфосфати [ѓубре]; хартија за 

фотокопирање; фосфорна киселина; 

ткаенина за фотокопии; фотографски 

развивачи; фотографски сензибилизатори; 

пикринска киселина; пластични маси во 

сурова состојба; пластисол; оловен 

ацетат; оловен оксид; плутониум; 

полониум; компирово брашно за 

индустриска употреба; саксии од тресет за 

градинарството; поташ; калиум; поташна 

вода; прасеодиниум; прометиум; 

протактиниум; протеин [суровина]; 

пирогалична киселина; кебрачо за 

индустриска употреба; синтетички смоли 

во сурова состојба; вештачки смоли во 

сурова состојба; радиоактивии елементи 

за научна употреба; радон; радиум за 

научна употреба; производи за 

разладување; остатоци од обработката на 

житата за индустриска употреба; акрилна 

смола во сурова состојба; рениум; рендген 

филмови, сензибилизирани но 

неекспонирани; смеси за репарација на 

гуми; рубидиум; песок за леарница; 

салицилна киселина; шалитра; самариум; 

течност за подготвување на тутунот; сапун 

[метален] за индустриска употреба; 

скандиум; себастична киселина; соли 

[хемиски производи]; сол, сурова; хромни 

соли; соли [ѓубрива]; соли [ѓубре]; селен; 

средства за заштита на семето; силикати; 

силикон; силикони; натриум; сулфиди; 

хемиски производи за заварување; 

калциумова сода; каустици за индустриска 

употреба; каустична сода за индустриска 

употреба; соли на натриум [хемиски 

производи]; сулфур; нитрит на бизмутот за 

хемиска употреба; минерал на бариум 

сулфат; шпинел [хемиски производи]; 

стеаринска киселина; стронциум; саѓи за 

индустриска или земјоделска употреба; 

течности за отстранување сулфати од 

акумулатори; сулфонски киселини; 

сулфуреста киселина; сулфурна киселина; 

рус кој се користи во кожарници; хемиски 

производи за шумарството, освен 

фунгициди, хербициди, инсектициди и 

паразитициди; талк [магнезиум силикат]; 

штавило; танин; средства за штавење; 

калциумови соли; танинска киселина; 

брашно од тапиока за индустриска 

употреба; тартар што не е за 

фармацевтска употреба; винска киселина; 

текнециум; телур; површински активни 

хемиски агенси; тербиум; хемиски 

средства за бојосување стакло; стакло 

(средства за заштита од губење на сјајот 

на стаклото); хемиски средства против 

губење на сјајот на прозорските стакла; 

земја за одгледување растенија; глина за 

рафинирање масла која се користи во 

текстилната индустрија; ретки земји; 

керпич; јаглероден тетрахлорид; 

тетрахлориди; средства за потопување 

што се користат во текстилната 

индустрија; талиум; тиокарбанилит; 

тулиум; ториум; титаниум диоксид за 

индустриска употреба; титанит; толуен; 

тресет [ѓубриво]; тресет [ѓубре]; производи 

за конзервирање за тули со исклучок на 

бои и масла; волфрамова киселина; 

ураниум; ураниум оксид; водено стакло 

[течно стакло]; производи за омекнување 

на месото за индустриска употреба; 

хемиски производи за заштита од болести 

на виновата лоза; вински алкохол; соли за 

бојосување, [фотографија]; препарати за 

вулканизација; минерал на бариум 

карбонат; ксенон; итербиум; итриум; 

хлориди; сулфати; циркониум оксид; 

готвење (средства за поттикнување на 

готвењето) за индустриска употреба; 

амонијак [испарливи алкалии] за 

индустриска употреба; алкални јодиди за 

индустриска употреба; алкални метали; 

соли на алкални метали; алкалоиди*; 



 

 

82 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

алгинати [желатински и надувни 

препарати] што не се користат во 

исхраната; апуминиумов ацетат*; скробна 

паста [адхезив] која не се користи за 

канцелариски материјали или за 

домаќинството; амониумови соли; 

животински јаглен; сребрен нитрат; 

хемиски производи за осветлување на 

боите, за индустриска употреба; средства 

против 'ртење на зеленчукот; нитрати; 

лепила за ѕидни плочки; бариумов сулфат; 

хемиски производи за производство на 

бои; метил бензол; метил бензен; сода 

бикарбона за хемиска употреба; биолошки 

препарати што не се за медицинска или 

ветеринарна употреба; препарати за 

белење [деколоранти] за индустриска 

употреба; сензибилизирани филмови, 

неекспозициоиирани; препарати добиени 

со дестилација на дрвен алкохол; 

раствори за лемење; раствори за 

заварување; бром за хемиска употреба; 

карбонил за заштита на растенијата; 

флокулатори; лецитин [суровина]; 

субстрати за површински посеви 

[земјоделство]; целулозни естери за 

индустриска употреба; казеин за 

индустриска употреба; целулозни 

деривати [хемиски производи]; целулозни 

етери за индустриска употреба; 

бактериски препарати што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

бактериолошки препарати што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

култури на микроорганизми што не се за 

медицинска и ветеринарна употреба; црн 

јаглен за индустриска употреба; 

кинематографски филмови, 

сензибилизирани но не експонирани; 

кобалтен оксид за индустриска употреба; 

лепило за индустриска употреба; масла за 

обработка на кожата; креозот за хемиска 

употреба; смеси за производство на 

грамофонски плочи; масти (производи за 

разложување масти); средства за 

разложување пластика; разредувачи за 

лакови; вештачки засладувачи [хемиски 

производи]; хемиски средства за 

прочистување на водата; омекнувачи за 

индустриска употреба; филтрирачки 

материи [пластични маси во сурова 

состојба]; филтрирачки материи [хемиски 

производи]; филтрирачки материи 

[минерални супстанции], филтрирачки 

материи [растителни супстанции]; гликоза 

за индустриска употреба; глутен [лепило], 

што не се користи за канцелариски 

материјали или домаќинството; лепила 

[адхезиви] што не се користат за 

канцелариски материјали или во 

домаќинството; средства против влага на 

ѕидови со исклучок на бои; рибино лепило 

што не се користи за канцелариски 

материјали, за домаќинство или за 

прехранбени цели; агенси за 

конзервирање пиво; апсорбирање масла 

(синтетички материјали за апсорбирање 

масла); керамички материјали во честички 

за филтри; компост; керамика (смеси за 

производство на техничка керамика); земја 

со алги кременарки; нагризувачки 

средства за метали; производи за 

регулирање на растот на растенијата; 

средства за отстранување бигор што не се 

користат во домаќинството; морска вода 

за индустриска употреба; производи од 

траги на елементи, за растенија; камфор 

за индустриска употреба; хемиски 

интензификатори за хартија; хемиски 

интензификатори за гума; површинско 

ѓубре за хумус; магнетен флуид за 

индустриска употреба; течност за серво 

управување; течност за пренесување; 

средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; керамички смеси 

за сврзување [зрна и прав]; разладувачи 
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за мотори на возила; хемиски производи 

за прочистување радијатори; пополнувачи 

за каросерии на автомобили; 

електрофорезни гелови; стакларски кит; 

глина за хидрофонично одгледување 

растенија [супстрат]; препарати за 

отстранување тапети; хемиски додатоци 

за масла; маслен цемент [кит]; гени на 

семиња за земјоделско производство; 

матични клетки што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба; култури на 

биолошки ткива што не се за медицински 

или ветеринарни цели; ѓубриво од рибно 

брашно; ензимски препарати за 

прехранбената индустрија; ензими за 

прехранбената индустрија; гликоза за 

прехранбената индустрија; лецитин за 

прехранбената индустрија; лецитин за 

индустриска намена; пектин за 

прехранбената индустрија; пектин за 

индустриска намена; калиум битартрат за 

прехранбената индустрија; калиум 

битартрат за индустриска намена; 

алгинати за прехранбената индустрија; 

глутен за прехранбената индустрија; 

глутен за индустриска намена; лактоза за 

прехранбената индустрија; лактоза за 

индустриска намена; лактоза [суровина]; 

млечни ферменти за прехранбената 

индустрија; млечни ферменти за 

индустриска намена; казеин за 

прехранбената индустрија; шпиритус на 

амониум хлорид; хемикалии за 

производство на пигменти; препарати за 

микроорганизми различни од оние за 

медицинска и ветеринарна употреба; 

хумус; препарати за калење метал; 

глутаминска киселина за индустриска 

употреба; флавоноиди за индустриска 

употреба [соединенија на фенол]; тимол 

за индустриска употреба; површински слој 

на земјата; трансмисионо масло; 

полимерни смоли, непреработени; 

хемиски премази за офталмолошки леќи; 

каломел [живин хлорид]; животинско 

ѓубриво; ксилол; ксилен; бензен; бензол  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и опитички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар; светлечки дискови за 

закачување, за превенција од сообраќајни 

незгоди; заштитни уреди за лична 

употреба против незгоди; облека за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган; акумулатори, електрични, за возила; 

садови за батерии; кутии за батерии; 

мерачи за киселина за батерии; 

хидрометри; плочи за батерии; свиркачки 

аларми; звучни аларми, акустични цевки; 

дискови за снимање звук; домофони; 

актинометри; машини за собирање; 

аерометри; апарати за зголемување 

[фотографија]; електро-динамички апарати 

за далечинско управување на покажувачи 

за железнички сообраќај; магнети, 

електромагнетни калеми; апарати за 

вршење анализа на воздухот; аларми*; 

мерачи за алкохол; алидади [инструменти 

за премер со телескоп]; апарати за 

вршење анализа на храна; електрични 

апарати за далечинско палење; батерии 
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за осветлување; висиномери; ракавици од 

азбест за заштита при несреќи; облека од 

азбест за заштита од пожар; амперметри; 

засилувачи; цевки и ламби за засилување; 

анемометри; прстени за калибрирање; 

апарати за гаснење пожар; аноди; анодни 

батерии; антени; очила против 

заслепување; штитници против 

ослепување; уреди против 

интерференција [електрицитет]; 

трансформатори [електрична енергија]; 

апертометри [оптика]; машини за броење и 

сортирање пари; разводни кутии 

[електрицитет]; инструменти за премер на 

земјиште; вериги за премер на земјиште; 

леќи за астрофотографија; термионски 

ламби [радио]; аудиовизуелии апарати за 

настава; музички автомати на паричка 

[џубокси]; механизми за апарати што се 

вклучуваат со паричка; апарати со броила 

(механизми за апарати со броила); 

шестар; компаратори; аларми за пожар; 

автоматски индикатори на низок притисок 

во гуми на возила; заштитни одела за 

пилоти; ѕвона за аларм, електрични; 

прачки за откривање вода; сплавови за 

спасување; ваги; метереолошки балони; 

апарати за демагнетизирање за магнетни 

ленти; магнетофони; магнетни ленти; 

барометри; машини за мерење тежина; 

колски ваги; противпожарникарски 

мавалки; полначи за електрични батерии; 

бетатрони; автомати за билети; кутии за 

звучници; капаци за објектив; терминали 

[електрична енергија]; индикатори на 

притисокот за вентили; галванометри; 

копчиња за ѕвона; разделни кутии 

[електрицитет]; рачки од грамофони; 

либели; машини за перфорирани картички 

за канцеларии; обвивки за електрични 

кабли; рамки за фотографски слајдови; 

дискови за сметање; шибери; машини за 

сметање; лизгачки шестари; шаблони 

[инструменти за мерење]; апарати за 

копирање планови и проекти; 

кинематографски камери; капиларни 

цевки; преносни снимачи на звук; 

заштитни шлемови; заштитини маски што 

не се за вештачко дишење; лемачки 

шлемови; синџирчиња за очила; апарати 

за регулирање топлина; темни простории 

[фотографија]; инструменти за 

контролирање на бојлери; полици за 

сушење [фотографија]; апарати за 

едитирање кинематографски; печатени 

кола; трепкачи [светла за сигнализирање]; 

сигнални ѕвона; кутии за микроскопски 

стакла; колектори, електрични; електрични 

инсталации за далечинско управување со 

индустриските процеси; кутии со 

електрични прекинувачи [електрична 

енергија]; преклопници; поморски компаси; 

окулари; бројачи на нишки; педометри; 

бројачи; метрономи; кондензатори; 

спроводници, електрични; цевки за 

електрични кабли; затворачи на струјни 

кола]; конектори [електрицитет]; спојни 

кутии [електрицитет]; разводни табли; 

електрични контакти; франкирање 

(апарати за проверка на франкирање); 

електрични апарати за регулирање; 

електрични апарати за надгледување; 

апарати за контрола на брзина за возила; 

конвертори, електрични; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

врвки за очила; реторти; држачи за 

реторти; леќи за коригирање [оптика]; 

објективи [леќи] [оптика]; космографски 

инструменти; одела за нуркање; 

преклопување (електрични апарати за 

преклопување); електрични прекинувачи; 

ограничувачи [електрицитет]; штекери, 

приклучоци и други електрични спојки; 

исправувачи на електрична струја; 

прекинувачи за ќелии [електрицитет]; 

кројачки инструменти за мерење; садови 
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за топење метали [лабораторија]; кожа 

(уреди за мерење на дебелината на 

кожата); циклотрони; детектори за 

фалсификувани метални парички; 

отворачи на бленди [фотографија]; 

дензиметри; анимирани цртани филмови; 

лабораториски послужавници; детектори 

на метал за индустриска или воена 

употреба; сонари; детектори; бленди 

[фотографија]; мембрани [акустика]; 

апарати за центрирање за фотографски 

слајдови; фотоапарати [фотографија]; 

дијапозитиви [фотографија]; слајд-

проектори; апарати за мерење растојанија; 

диктофони; апарати за дифракција 

[микроскопи]; звучници; автоматски 

преклопници; грамофони; микроскопи; 

апарати за бележење растојание; 

телеметри; разводни табли 

[електрицитет]; разводни конзоли 

[електрицитет]; компаси за мерење; мерки; 

апарати за мерење; динамометри; 

индикатори за нивото на водата; скали во 

случај на пожар; блиц-сијалички 

[фотографија]; телефонски слушалки; 

флуросцентни екрани; екрани за 

проекција; работнички заштитни маски за 

лице; екрани [фотографија]; сушални за 

употреба при правење фотографии; 

индикатори за загуба на електрична 

енергија; електрични уреди за мерење; 

кабли, електрични; цевки за спроведување 

кабли [електрицитет]; контролни пултови 

[електрична енергија]; галвански ќелии; 

конекториза електрични водови; 

електрични спојки; електрични релеи; 

апарати за електролиза; предаватели на 

електронски сигнали; предавателни уреди 

[телекомуникации]; апарати за чистење, за 

дискови за снимање звук; ленти за 

снимање звук; бележници на километри за 

возила; ролни [фотографија]; механички 

знаци; епидијаскопи; епрувети; апарати за 

вагање; термостати; ергометри; 

инструменти и машини за тестирање на 

материјали; апарати за проверка на 

јајцата со светлина; мерни инструменти; 

мерни инструменти за бензин; заштитници 

од искрење; кутии посебно направени за 

фотографски апарати и инструменти; 

апарати за испитување што не се за 

медицинска употреба; рефрактометри; 

светлиномери [експозиметри]; машини за 

фактурирање; ферментација (апарати за 

ферментација) [лабораториски апарати]; 

безбедносни уреди за железнички 

сообраќај; електрични жици; магнетни 

жици; олова за висоци; висоци; мрежи за 

заштита од несреќи; заштитни мрежи; 

заштитни церади; апарати за сечење 

филм; филтри за респираторни маски; 

филтри [фотографија]; полначи за 

батерии; високо фрекфентни апарати; 

мерачи на фрекфенција; бушони; радија; 

кристали од галенит [детектори]; галвански 

батерии; заштитни ракавици за несреќни 

случаи; ракавици за возачи; ракавици за 

заштита од рендгенски зраци за 

индустриска употреба; инструменти за 

анализа на гасови; гасомери; апарати и 

инструменти за премер на земјиште; 

прачки [инструменти за премер]; апарати 

за сушење за фотографско печатење; 

апарати за светнување на фотографските 

снимки; ленири [инструменти за мерење]; 

стакларија за мерење; екрани за 

фотографирање; решетки за батерии; 

пожар (облека за заштита од пожар); 

приемници (аудио и видео приемници); 

хелиографски апарати; холограми; 

хигрометри; идентификациони нишки за 

електрични жици; идентификациони 

обвивки за електрични жици; апарати и 

опрема за спасување; прскалки за 

противпожарникарски црева; моторно 

противпожарно возило; противпожарно 
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возило; апарати за мерење косини; 

таксиметри; мерни инструменти за 

количество; вакумметри; мерни 

инструменти за брзина; индуктори 

[електрицитет]; проводници 

[електрицитет]; апарати за обработка на 

податоци; огледала за контрола на 

работа; апарати за меѓусебна 

комуникација; држачи за темни плочи 

[фотографија]; инвертори [електрицитет]; 

апарати за јонизација што не се за 

обработка на воздухот; шпионки [леќи за 

зголемување] за врати; маркери за 

должина на здолништа; мебел специјално 

изработен за лаборатории; 

лактодензиметри; лактометри; ламби за 

темни простории [фотографија]; оптички 

светилки; жироскопи; сигнални ламби; 

ласери што не се за медицинска употреба; 

оптички леќи; ваги за писма; авионски и 

бродски дневници [инструменти за 

мерење]; кабли за сондирање; лупи 

[оптика]; знаци, светлечки; неонски 

натписи; очила; окулари (инструменти што 

содржат окулари); геометарски либели; 

стакла за очила; оптички стоки; мерни 

инструменти за притисок; перископи; 

заштитни маски*; математички 

инструмети; механизми што се вклучуваат 

со паричка за телевизиски приемници; 

мегафони; компјутерски мемории; метра 

за дрводелци; либели со жива; апарати за 

мерење брзина [фотографија]; апарати за 

прецизно мерење; инструменти за 

мерење; метереолошки инструменти; 

линијари [инструменти за мерење]; 

микрометрички штрафови за оптички 

инструменти; микрофони; микротоми; 

автоматски временски прекинувачи; 

огледала [оптика]; апарати за дишење за 

подводно пливање; наутички апарати и 

инструменти; поморски апарати за 

сигнализирање; навигациони инструменти; 

рамки за очила; цвикери (рамки за 

цвикери); батерии, електрични; 

акумулатори, електрични; нивелирки 

[инструменти за одредување на 

хоризонталноста]; инструменти за 

израмнување; призми [оптика]; 

инструменти за набљудување; октанти; 

омометри; бранометри; оптички апарати и 

инструменти; оптички стакла; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; 

осцилографи; кислородни трансвазивни 

апарати; озонери [озонатори]; микрометри; 

табли за сигнализирање, светлечки или 

механички; спроводници [громобрани]; 

паркинг-часовници; астрономија (апарати 

и инструменти за астрономија); кожи 

(апарати за мерење на дебелината на 

кожата); хидрометри за киселина; апарати 

и инструменти за вагање; салинометри; 

садови за миење [фотографија]; држачи за 

фотографски апарати; фотографски 

визири; фотометри; фототелеграфни 

апарати; физика (апарати и инструменти 

за физика); автоматски апарати за 

управување, за возила; очила; пипети; 

табли за изработка на планови 

[инструменти за премер]; планиметри; 

чепчиња за уши за нуркачи; ѕвона [уреди 

за тревожење]; тегови; полариметри; 

радиотелефонски прибори; 

радиотелеграфски прибори; апарати за 

мерење притисок; индикатори на притисок; 

апарати за проекција; катодни апарати 

против 'рѓа; заштитници за заби; 

пирометри; радарски апарати; радија за 

возила; радиолошки апарати за 

индустриска употреба; агломери 

[инструменти за мерење]; апарати и 

инсталации за произведување рендгенски 

зраци, што не се за медицинска употреба; 

рендгенски цевки што не се за медицинска 

употреба; уреди за заштита од рендгенски 

зраци што не се за медицинска употреба; 
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телефонски апарати; рефрактори; рендген 

апарати што не се за медицинска 

употреба; спектроскопи; електрични 

отпорници; термометри што не се за 

медицинска употреба; респиратори за 

прочистување на воздухот; апарати за 

дишење што не се за вештачко дишење; 

реостати; ваги [кантари]; знаци, светлечки 

или механички; сахарометри; сонди за 

научна употреба; сателити за научни цели; 

мембрани за апарати за употреба во 

науката; апарати за држење настава; 

блокади против промени на струја 

[импеданца]; спојки за жици 

[електрицитет]; електрични брави; 

секстанти; сигнални свирки; 

предупредувачки триаголници при дефект 

на возила; електро-динамички апарати за 

далечинско управување на знаци; 

симулатори за управување и контрола на 

возила; сирени; апарати за емитување 

звук; апарати за снимање звук; апарати за 

репродукција на звук; апарати и машини за 

сондирање; звучни патокази; уреди за 

одредување на местопожбата на звукот; 

спектографски апарати; сферометри; 

стереоскопи; стереоскопски апарати; 

грамофонски игли; сулфитометри; 

телепринтери; тахометри; мерачи за 

прицврстување штрафови; телеграфи 

[апарати]; телевизиски апарати; 

телеграфски жици; апарати за далечинско 

управување; палки за безжични антени; 

телесуфлери; телефонски предаватели; 

далечински прекинувачи; двогледи; 

телескопи; инструменти за мерење 

температура; апарати за регистрирање на 

време; теодолити; термостати за возила; 

тотализатори; мерачи на вртежи; 

регулатори на брзина за грамофони; 

предаватели [телекомуникации]; ваги за 

прецизно мерење; инструменти за 

бележење [столарство]; вакумски цевки 

[радио]; уринометри; вариометри; вернија; 

видеоленти; вискозиметри; електрични 

инсталации за заштита од кражба; 

регулатори на волтажа за возила; машини 

за гласање; волтметри; игли за грамофони 

(апарати за менување игли на грамофони); 

казани за лабораториски експерименти; 

жици од метални легури [бушони]; 

антикатоди; свирчиња за кучиња; 

телескопи за огнено оружје; аларми 

против кражба; инструменти за азимут; 

патокази, светлечки; држачи за електрични 

калеми; филмови, експозиционирани; 

сообраќајни знаци, светлечки или 

механички; пливки за спасување; пловки 

за сигнализација; часовници со аларм; 

компаси; сигнализатори за магла, 

неекспозивни; регистар-каси; екрани за 

радиологија за индустриска употреба; 

магнетни карти за идентификација; 

фотогалванички ќелии; мерачи на густина; 

магнетни дискови; флопи дискови; ленти 

за чистење на главите на уреди за 

снимање; видеорекордери; компјутерски 

тастатури; интегрални кола; 

полупроводници; чипови [интегрални 

кола]; катоди; елеци за спасување; појаси 

за спасување; апарати и инструменти за 

хемија; кинематографски филмови, 

експозиционирани; електрични мрежи 

(материјали за електрични мрежи) [жици, 

кабли]; леќи; садови за леќи; инкубатори 

за култури на бактерии; соларни батерии; 

бакарни жици, изолирани; цевки за 

емисија на електрицитет, што не се 

осветлување; мембрани [фотографија]; 

апарати за дестилирање за научни цели; 

автомати за дозирање; електрични ѕвона 

за врата; навлаки за очила; печки за 

лабораториски експерименти; оптички 

влакна [филаменти за спроведување 

светлина]; телефонски жици; рендгенски 

филмови, експозиционирани; филтри за 
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ултравиолетови зраци, за фотографија; 

високотонци за звучници; троногалки за 

камери; читачи на бар кодови; елеци 

непробојни од куршуми [панцири]; пловки 

за одбележување; силиконски резанки; 

хроматографски апарати за 

лабораториска употреба; хронографи 

[апарати за регистрирање на времето]; 

компакт дискови [аудио-видео]; компакт 

дискови [меморија само за читање]; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски софтвер, снимен; оптички 

кондензатори; акустични спојки; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; 

комори за декомпресија; електронски 

цртачи; нуркачки маски; електронски 

пенкала [видеотерминали]; кодирани 

картички, магнетни; машини за факсимил; 

противпожарникарски чамци; точки на 

поврзување на компјутери; убокси за 

компјутери; наколеници за работници; 

регулатори за светло [потенциометри], 

електрични; магнетни носачи на податоци; 

магнетни енкодери; елементи со магнетска 

лента за компјутери; микропроцесори; 

модеми; монитори [компјутерски хардвер]; 

монитори [компјутерски програми]; 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци]; оптички читачи на знаци; 

оптички носачи на податоци; оптички 

дискови; печатачи за употреба со 

компјутери; процесори [централни 

процесорски единици]; читачи [опрема за 

обработка на податоци]; заштитни појаси, 

што не се за седишта за автомобили или 

спортска опрема; скенери [опрема за 

обработка на податоци]; детектори за чад; 

транзистор [електроника]; рендгенски 

слики, што не се за медицинска употреба; 

муфови за спојување за електрични кабли; 

сметалки; бележници (електронски 

бележници); телефонски секретарки; 

видеокамери; касетофони; компакт диск 

плеери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; дискетни единици 

за компјутери; електрифицирани столбови 

за поставување рефлектори, џебни 

електронски апарати за преведување; 

електронски етикети за производи; 

противпожарникарски покривки; блиц 

[фотографија]; картички со интегрално 

коло [мемориски смарт картички]; лажици 

за мерење; компјутерски бележници; 

електронски огласни табли; џебни 

калкулатори; обувки за заштита од 

несреќни случаи радијација и оган; 

противпожарникарски прскалки; кабли за 

анласер за мотори; очила за сонце; 

часовници [уреди за регистрирање на 

времето]; видео касети; кертриџи со видео 

игри; видео екрани; видео телефони; 

очила за спорт; штипки за нос за нуркачи и 

пливачи; заштитни шлемови за спортови; 

електронски изданија што можат да се 

симнат од интернет; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; апарати за 

навигација, за возила; украсни магнети; 

преносни телефони; подлоги за 

компјутерски глувчиња; персонални 

стереа; потпирачи за рачни згобови што се 

користат со компјутери; коаксијални кабли; 

влакна за оптички кабли; капаци за 

електрични штекери; уреди за мерење на 

морската длабочина; електрични огради; 

компјутерски програми за играње; 

слушалки; светлечки товари; радио 

пејџери; апарати за сателитска навигација; 

соленоидни ламби [електромагнетски 

прекинувачи]; штитници од нагло 

зголемување на волтажа; воки-токи; вреќи 

за ветер за покажување на правецот на 

ветрот; светлечки електронски 

покажувачи; кукли за реанимација 

[апарати за настава]; регулатори за 
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осветлувања сцени; песочни часовници за 

варење јајца; ДНА чипови; ДВД плеери; 

автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 

средства [АТМ]; семафори [уреди за 

сигнализирање]; прибор за користење на 

телефоните без раце; штитници од азбест 

за пожарникари; шлемови за јавање; 

облека специјално направена за употреба 

во лаборатории; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни; калеми, 

електрични; мелодии за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

музички датотеки што можат да се 

преземат; датотеки со слики што можат да 

се преземат; кукли за испитување на 

сигурноста при судир на возила; 

лабораториски центрифуги; штампани 

плочи; УСБ-приклучоци, уреди за глобално 

позиционирачки систем [GPS]; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; траки за 

мобилни телефони; диоди што емитуваат 

светлина [ЛЕД]; триоди; мрежни 

трансформатори; лаптоп компјутери; 

противпожарно црево; торби за лаптоп; 

навлаки за лаптоп; дигитални рамки за 

фотографии; петриева шолја; питот-цевки; 

стробоскопи; конуси за сообраќајна 

сигнализација; леиливи индикатори на 

температура, не за медицинска употреба; 

апликации за компјутерски софтвери, што 

можат да се преземат; читачи на 

електронски книги; смартфони (паметни 

телефони); кертриџи за тонер, празни за 

принтери и фотокопири; уреди за 

надгледување бебиња; видеоуреди за 

надгледување бебиња; поклопци за 

фотографски леќи; таблет-компјутери, 

кодирани картички за отклучување; 3Д-

очила; мемориски картички за машини за 

видеоигри; облека отпорна на куршуми; 

акцелерометри; електрични адаптери; 

капсули за спасување во случај на 

природни катастрофи; компјутерски 

хардвер; соларни плочи за производство 

на електрична енергија; мобилни 

телефони; телескопски нишани за 

артилерија; дигитални знаци; игли за 

геодетски компаси; сигурносни токени 

[уреди за шифрирање]; инфрацрвени 

детектори; навлаки за персонални 

дигитални помошници [ПДА]; ваги за 

бебиња; електронски системи за контрола 

на пристап за сигурносни врати; 

термовизиски камери; ваги со анализатори 

на телесна маса; навлаки за таблет 

компјутери; црни кутии [запишувачи на 

податоци]; дигитални метеоролошки 

станици; станици за полнење за 

електрични возила; терминали со 

интерактивни допирни екрани; паметни 

прстени; електрични и електронски уреди 

за ефекти за музички инструменти; аудио 

интерфејс; еквилајзери [аудио апарати]; 

сабвуфери; ваги за бањи; 

термохигрометри; биочипови; заштитни 

фолии приспособени за паметни 

телефони; шлемови за виртуелна 

реалност; електронски интерактивни бели 

табли; хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; аудио миксери; батерии за 

електронски цигари; електронски 

приврзоци за клучеви кои се уреди за 

далечинско управување; електронски 

музички партитури, што може да се 

преземаат; те-линијари за мерење; 

линијари за мерење; четириаголни 

линијари за мерење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени; 

автоматски уреди за наводнување; 

акумулатори на топлина; ацетиленски 

пламеници; ацетиленски генератори; 

ацетиленски сигнални светла; капаци за 
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вентилација; уреди за осветлување, за 

воздушни летала; рерни со топол воздух; 

апарати за дезодоризирање на воздухот; 

апарати за ладење на воздухот; филтри за 

климатизација; греалки за воздух; апарати 

за сушење на воздухот [сушачи]; 

инсталации за климатизација; филтри за 

воздух; апарати со топол воздух; опрема 

за бањи со топол воздух; гас (запалки за 

гас); запалки на гас; запалки*; крушки од 

светилки; електрични крушки од светилки; 

лачни ламби; електрични ламби; 

конструкции за печки; прегради за ладење; 

светла за возила; лонци за варење под 

притисок, електрични; уреди против 

заслепување, за автомобили, [опрема за 

светла]; долги светла за автомобили; 

уреди за ладење на печките; кади за 

бањи; кади за хидротерапија; кабини за 

турски бањи, подвижни; опрема за бањи; 

греалки за бањи; инсталации за бањи; 

ламби; фенери за осветлување; обвивки 

за ламби; вжарени пламеници; пламеници 

за ламби; светла за велосипеди; бидеа; 

бојлери што не се делови од машини; 

печки за тули; хидранти; капаци за 

радијатори; џебни батериски ламби; 

грејачи за вода; печки за пекарници; 

млазници на чешми против распрскување 

на водата; макари за печење; ражни; 

лабораториски пламеници; оџаци за 

нафтени рафинерии; пламеници; 

гермицидни пламеници; бојлери за 

пералници; подвижни тоалети; 

вентилатори [климатизација]; апарати за 

пржење кафе; апарати за греење; славини 

за цевки за вода; уреди за обнова на 

топлината; опрема за печки направена од 

огноотпорна глина; крушки од светилки за 

покажување правец на возилата; јаглен за 

лачни ламби; инсталации за греење; 

уреди за полнење, за печки; резервоари за 

промивањ; инсталации за греење со топла 

вода; котли за греење; цевки на бојлери за 

грејни инсталации; климатизација на 

возила; апарати за загревање за цврсти, 

течни или гасни, горива; грејачи за возила; 

електрични апарати за греење; радијатори 

на централно греење; уреди за влажнење 

на воздухот, за радијатори на централно 

греење; елементи за греење; грејачи за 

пегли; греалки за нозе, електрични или 

неелектрични; муфови за нозе, 

електрични; рерни за загревање чинии; 

грејачи; стакла за ламби; шишиња за 

ламби; ќунци од оџаци; дувалки за оџаци; 

фенови за коса; инсталации за 

дистрибуција на вода; апарати за сушење; 

апарати за климатизација; апарати за 

загревање на лепилата; дестилациони 

цилиндри; цевки [делови од санитарни 

инсталации]; водоводни инсталации; 

тоалети; замрзнувачи; електричен прибор 

за готвење; шпорети за готвење; шпорети, 

апарати и уреди за готвење; велосипеди 

(осветлување за велосипеди); цевки за 

електрично празнење, за осветлување; 

одмрзнувачи за возила; распрскувачи за 

дезинфекција, за тоалети; апарати за 

дезинфекција; инсталации за 

отстранување бигор; апарати за 

дехидрирање; дифузери на светлина; 

апарати за ладење пијалаци; апарати за 

дестилација; тушеви; штекери за 

електрични светла; уреди за 

прочистување вода; апарати за 

филтрирање вода; уреди за ладење на 

водата; фонтани; резервоари со вода под 

притисок; стерилизатори на вода; 

елементи за размена на топлина што не се 

делови од машини; апарати и инсталации 

за осветлување; канделабри; уреди за 

прочистување отпадни води; тавански 

светла; електрични радијатори; апарати за 

прочистување на гасот; апарати за 

сушење фураж; испарувачи; печки [грејни 
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апарати]; влакна за електрични ламби; 

филтри за вода за пиење; сигнални 

ракети; подвижни ковачници; печки што не 

се за експериментални цели; опрема, 

обликувана, за печки; решетки за печки; 

огништа; пепелници за печки; апарати и 

машини за ладење; комори за ладење; 

садови за ладење; ламби на свиткување; 

печки за овошје; прочистувачи на гасот 

[делови на инсталации за ГАС]; пламеници 

на гас; бојлери на гас; ламби на гас; парни 

котли што не се делови од машини; 

гермицидни ламби за прочистување на 

воздухот; машини и апарати за мраз; кутии 

за ладење, електрични; топки за ламби; 

рингли; тостери за леб; скари [апарати за 

готвење]; печки за палење ѓубре; апарати 

за јонизирање на воздухот; декорирани 

фонтани; лабораториски ламби; апарати 

за ладење млеко; пастеризатори; газиени 

ламби; ултравиолетови ламби што не се 

за медицинска употреба; сигурносни 

рударски ламби; рефлектори; книжни 

лустери; мијалници [делови од санитарни 

инсталации]; уреди за ладење на 

течностнте; светлечки цевки за 

осветлување; магнезиумови влакна за 

осветлување; печки за слад; ламби за 

рудари; уреди за преработка на гориво и 

нуклеарни; материјали; вентили за 

контрола на нивоата во резервоарите; 

електрични светилки за новогодишни елки; 

светлечки куќни броеви; пламеници со 

кислород и водород; радијатори [греење]; 

нафтени пламеници; долги светла на 

возила; плочи за греење; електрични 

батерии за осветлување; инсталации за 

полимеризација; кујнски шпорети [рерни]; 

воздушни вентили за инсталации за парно 

греење; апарати и машини за 

прочистување вода; апарати и машини за 

прочистување на воздухот; кули за 

прочистување, за дестилација; уреди и 

машини за ладење; рингли за готвење; 

апарати за греење вода; рефлектори за 

возила; разладни уреди и апарати; 

апарати и уреди за ладење; регулатори за 

довод на воздух во печки [греење]; 

помошни уреди за регулација, за апарати 

и цевки со вода или гас; безбедносни 

помошни уреди за апарати на вода или гас 

и цевки; славини*; шајбни за водоводни 

цевки; прибор за печење на скара; 

санитарни апарати и инсталации; апарати 

и уреди за сушење; апарати за сушење 

раце за јавни тоалети; намотки [делови од 

инсталации за дестилирање, загревање и 

ладење]; вентилагори [делови од уреди за 

климатизација]; стерилизатори; уреди за 

ладење на тутунот; печки за тутун; 

апарати за осветлување, за возила; 

пржилници; автоматски инсталации за 

пренесување пепел; инсталации за 

производство на пареа; уреди и апарати 

за вентилација [климатизација]; уреди за 

вентилација за возила [климатизација]; 

леѓени за тоалети; седишта за клозетски 

шолји; абажури за ламби; држачи на 

абажури; чешми со ладна и топла вода; 

помошни делови за регулација и сигурност 

на гасоводите; помошни уреди за 

регулација и безбедност за апарати на 

вода; акумулатори на пареа; апарати и 

уреди за смекнување на водата; капаци за 

вентилација за лаборатории; 

стерилизатори на воздух; казани за 

печење ракија*; алкохолни пламеници; 

пламеници на нафта; против заслепувачки 

уреди за возила [опрема за светла]; 

грејачи за одмрзнување прозорци на 

возила; конзоли за пламеници на гас; 

апарати за водоснабдување; нуклеарни 

реактори; автоклави, електрични, за 

готвење; светла за покажување на правец 

на автомобили; светла за автомобили, 

електрични грејачи за шишиња со цуцла; 
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електрични плочи за печење вафли; 

помошни уреди за регулација и 

безбедност за апарати на гас; електрични 

апарати за филтрирање кафе; електрични 

апарати за кафе; улични ламби; ќунци за 

грејни бојлери; скари на јаглен; електрични 

фритези; домашни камини; пумпи за 

топлење; соларни колектори [греење]; 

соларни печки; апарати за потемнување 

[сончеви кревети]; уреди за промивање; 

апарати за напојување со вода за грејни 

бојлери; фрижидери; апарати за 

дезодоризирање што не се за лична 

употреба; апарати за довод на вода; 

апарати за прочистување нафта; апарати 

за чадење што не се за медицинска 

употреба; подлоги на печки за тули; џебни 

грејачи; бањи со вртежно струење на 

водата; хроматографски апарати за 

индустриска употреба; грејачки влакна, 

електрични; гасни кондензатори што не се 

делови од машини; електрични грејни 

перници што не се за медицинска 

употреба; инсталации за сауни; туш-

кабини; мијалници; апарати со пареа за 

лице [сауни]; јавни тоалети; термофори; 

електрини чајници; греалки за кревети; 

електрични ќебиња што не се за 

медицинска употреба; мангали; апарати за 

филтрирање аквариуми; апарати за 

затоплување на аквариуми; аквариумски 

светла; килими со електрично греење; 

стоматолошки рерни; електрични апарати 

за правење јогурт; резервоари за ширење 

пареа за инсталации на централно 

греење; аспиратори за кујни; вентилатори 

(електрични вентилатори) за лична 

употреба, електрични апарати за сушење 

алишта; микробранови печки [апарати за 

готвење]; уреди за хлорирање базени за 

пливање; термостатски вентили [делови 

од уреди за греење]; апарати за 

водовртеж; дехидрирање (апарати за 

дехидрирање) на органските материјали 

на прехранбените производи; светла за 

нуркање; уреди за наводнување [опрема 

за наводнување]; чисти комори [санитарни 

инсталации]; камења од лава за скара; 

машини за наводнување за земјоделски 

цели; микробранови печки за индустриска 

употреба; машини за печење леб; каси за 

изложување во фрижидер; уреди на пареа 

за пеглање ткаенини; уреди за правење 

леб; ЛЕД-диоди, уреди за осветлување; 

апарати за кади за хидромасажа; грејни 

кабини; повеќенаменски електрични 

лонци; електрични парни лонци; топлински 

пиштоли; чоколадни фонтани, електрични; 

апарати за дезинфекција за медицинска 

употреба; ладилници за вино, електрични; 

светилки за празнични декорации; чорапи 

со електрично греење  

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

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, цемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење; белтачини за исхрана; екстракти 

од алги за исхрана; желатин за исхрана; 

масти за јадење; инчуни, неживи; путер од 

кикиритки; путер; путер од какао; путер од 

кокосов орев; крем-путер; белки од јајца; 

крвавица [сувомеснат производ]; бистри 

супи [бујони]; бујон (состојки за правење 

бујон); кавијар; овошје, конзервирано; 

подготвени производи од месо; чипс од 

компири; кисела зелка [расол]; кокосов 

орев, сушен; масло од репка за исхрана; 

концентрати за супи [бујони]; емови; 

замрзнато овошје; супи; суво грозје; 

корнигцони; зеленчук; конзервиран; 

зеленчук, варен; зеленчук, сушен; масла 

за јадење; павлака [млечни производи]; 

сирење; кандирано овошје; крокети; 

раковидни животни, што не се живи; урми; 

млеко; краби, што не се живи; филети од 
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риба; сириште; овошје варено; овошни 

желеа; овошни каши; месо; риби што не се 

живи; желеа за исхрана; желеа од месо; 

дивеч што не е жив; џем од ѓумбир; соја, 

конзервирана, за исхрана; масни 

супстанции за производство на масти за 

исхрана; смеси со маст за мачкање на 

леб; харинги; јастози, што не се живи; 

масло од пченка за јадење; масло од орев 

од палма за исхрана; масло од сусам за 

јадење; остриги, што не се живи; колаген 

за исхрана; шунка; жолчки од јајца; јогурт; 

состојки за правење супа од зеленчук; 

сокови од зеленчук за готвење; екстракти 

од месо; кефир [пијалок од млеко]; кумис 

[пијалок од млеко]; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; сурутка; производи од 

млеко; морски јастози што не се живи, 

сланина; леќа, конзервирана; маргарин; 

мармалад; животинска коскена срж за 

исхрана; школки и ракови што не се живи; 

дагњи [вид школки] што не се живи; масло 

од палма за исхрана; јаткасто овошје 

[орев, лешник, бадем]; подготвени јајца*; 

јајца во прав; паштета од џигер; кромид, 

конзервиран; маслинки, конзервирани; 

маслиново масло за исхрана; масло од 

коски, за јадење; пектин за исхрана; 

туршија; грашок, конзервиран; колбаси; 

посолено месо; состојки за правење супа; 

доматно пире; салати од зеленчук; свинска 

маст за исхрана; овошни салати; сардини; 

лосос; лој за исхрана; туна; доматен сок за 

готвење; масло од сончоглед за исхрана; 

чкембе; тартуфи, конзервирани; живина 

што не е жива; кори од овошје; алгинати за 

храна [соли на органска киселина]; 

бадеми, мелени; кикиритки, преработени; 

печурки, конзервирани; маст од кокосов 

орев; масло од кокос за јадење; грав, 

конзервиран; џигер; производи за исхрана 

направени од риба; чипс од овошје; 

школки [што не се живи]; овошје 

конзервирано во алкохол; полен, 

подготвен за исхрана; морски ракови што 

не се живи; риби, конзервирани; месо, 

конзервирано; морски ракови [шримп] што 

не се живи; јајца од полжави за исхрана; 

тофу [сирење од соја]; шлаг крем; свинско 

месо; гнезда од птици за јадење; риби во 

конзерви; рибино масло за исхрана за 

луѓе; овошје во конзерви; месо во 

конзерви; мекици од компири; посолени 

риби; морски краставици што не се живи; 

кожурки од свилена буба, како храна за 

луѓе; зеленчук во конзерви; колбаси во 

тесто; снегулки од компири; пире од 

јаболка; компот од боровинки; тахини 

[тесто од сусамово семе]; хумус [мелена 

леблебија со сусамово масло, лимон и 

лук]; пржени морски алги; мали парчиња 

храна од овошје; урда; ферментирана 

зеленчукова храна [кимши]; млеко од соја; 

милк-шејк; ајвар [конзервирана пиперка]; 

сончогледово семе, подготвено; мус од 

риба; безалкохолен пунч од жолчка; мус 

од зеленчук; икра од риба, подготвена; 

семки, подготвени; алое вера за исхрана 

на луѓето; конзервиран лук; протеинско 

млеко; масло од лен за кујнска употреба; 

нискокалоричен чипс од компир; лецитин 

за кулинарска употреба; млечни ферменти 

за кулинарска употреба; компоти; 

кондензирано млеко; сметана [кисела 

павлака]; раженка [ферментирано печено 

млеко]; ферментирано млеко [потквасено]; 

доматно пире; паста од зеленчук; паста од 

црн патлиџан; млеко од кикирики за 

кулинарска употреба; млеко од бадем за 

кулинарска употреба; млеко од ориз; 

артичока, конзервирана; гвакамоле [пире 

од авокадо]; пржени прстени од кромид; 

фалафел; лимонов сок за кулинарски 

потреби; замрзнато-сушено месо; овесно 

млеко; растителна павлака; замрзнат-

сушен зеленчук; екстра девствено 



 

 

94 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

маслиново масло; галби [јадење од месо 

приготвено на скара]; ескамолес [ларвки 

од мравки што се јадат]; инсекти што се 

јадат, неживи; пченка шеќерец, 

преработена; намази на база на јаткасти 

плодови; кнедли на база на компир; 

виршли; виршли во пченкарно тесто на 

стапче; соино масло за исхрана; замени за 

млеко; бадемово млеко; млеко од 

кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко 

за употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на кокосово млеко; оризово млеко за 

употреба во кулинарството; пијалаци на 

база на бадемово млеко; пијалаци на база 

на млеко од кикирики; црева за колбаси, 

природни или вештачки  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад; цитрус [јужни овошја]; алги, 

непреработени, за човечка или животинска 

исхрана; јаткасто овошје; животни за 

изложба; живи животни; храна за животни; 

дрва; божиќни дрва; трупци од дрва; 

грмушки; овес; бобинки, свежи; сол за 

добиток; репка; трици; непилено дрво; 

струготини од дрво за произведување 

дрвена каша; дрво со кора; зрна од какао, 

во сурова состојба; шеќерна трска; рогач 

[за јадење]; семе од житарици, 

необработено; печурки, свежи; мицелиум 

за размножување печурки; погачи за 

добиток; костени, свежи; вар за сточна 

храна; корења од цикорија; цикорија 

[салата]; бисквити за кучиња; лимони; 

лушпи од кокосов орев; кокосови ореви; 

храна за птици; погача од репка за 

добиток; краставички; шишарки од хмел; 

крма од трици за животинска исхрана; 

исушен кокосов орев; школки и ракови, 

живи; зеленчук, свеж; тиквички; венци од 

природно цвеќе; јајца за насад, оплодени; 

јајца за насад; прекривки од лисја и слама; 

отпадоци од дестилација за животинска 

исхрана; помија; одгледување стока; 

препарати за дебелење на животните; 

оризово брашно за сточна храна; грав, 

свеж; цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за 

украсување; полен [суровина]; сено; 

сточна храна за зајакнување на животните; 

храна за добиток; пченица; овошје, свежо; 

бусен, природен; плодови од смрека; 

клици за ботанички цели; зрнеста храна 

[жита]; зрнеста храна за исхрана на 

животни; растителни семиња; излупено 

жито за живина; градинарски билки, свежи; 

растенија; садници; хмел; ореви од кола; 

зелена салата; леќа, свежа; квасец за 

животни; сурова плута; ленено брашно 

[добиточна храна]; производи за сламена 

подлога за животни; тресет за подлога; 

пченка; погача од пченка за добиток; слад 

за правење пиво и алкохол; остатоци од 

овошје; лешници; брашно за животни; икра 

од риби; јајца од свилена буба; главички 

од цвеќе; кромид, свеж зеленчук; 

маслинки, свежи; портокали; јачмен*; 

коприви; коска од сипа за птици; слама за 

подлоги; слама [храна за добиток]; палми 

[лисја од палми]; палми; крма за дебелење 

на добиток; риби, живи; винова лоза; 

шишарки; пиперки [растенија]; растенија, 

сушени, за украсување; праз; грашок, 

свеж; компири, свежи; кокошки несилки 

(препарати за кокошки несилки); храна за 

товење животни; корења за исхрана на 

животни; грозје, свежо; рабарбара; 

грмушки од рози; рж; свилени буби; сусам; 

тартуфи, свежи; вински талог; живина, 

жива; алгаробила за животинска исхрана; 

бадеми [овошје]; кикиритки [овошје]; 

брашно од кикиритки за животни; погачи 

од кикиритки за животни; остатоци од 

производство на жита, за исхрана на 
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животни; отпад од шеќерна трска 

[суровина]; мамки за риби, живи; речни 

ракови, живи; раковидни животни, живи; 

јастози, живи; школки, живи; остриги, живи; 

храна за домашни миленичиња; сурови 

кори од дрва; морски јастози, живи; храна 

за животни за џвакање; пијалаци за 

домашни миленичиња; рибно брашно за 

исхрана на животни; ориз, необработен; 

морски краставички, живи; хартија со песок 

за домашни миленичиња [подлога]; 

миризлив песок за домашни миленичиња 

[подлога]; алое вера билки; спанаќ, свеж; 

ленено семе за исхрана на животни; 

брашно од ленено семе за исхрана за 

животни; пченични никулци за исхрана на 

животни; артичока, свежа; харинга, жив; 

лосос, жив; сардини, живи; туна, жива; лук, 

свеж; инчуни, живи; инсекти што се јадат, 

живи; непреработени клипови на пченка 

шеќерец [со лушпа или без лушпа]  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги на 

рекламирање за други; помош при водење 

на работењето и управување со работата; 

изнајмување автомати; административна 

обработка на нарачките за купување; 

комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица; аутсорсинг услуги [поддршка 

на бизниси]; помош во водењето бизнис; 

бизнис информации; бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

комерцијално или индустриско 

управување (помош за комерцијално и 

индустриско управување); компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба; објавување рекламни 

текстови; телефонски одговор за 

претплатниците што не се достапни; 

пребарување (бизнис пребарување); 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица; презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; договарање претплати за 

телекомуникациски услуги за трети лица; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

собирање статистички податоци, 

советување за бизнис работење; 

советување за бизнис работење и 

организација; советување за 

организирање на работењето; статистички 

податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети 

лица [купување производи и услуги за 

други фирми];услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 36  осигурување; фннанснски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; осигурување од несреќи; 

кредити со отплата на рати; статистички 

услуги; лизинг на недвижности; 

брокерство*; агенциии за кредити; агенции 

за недвижности; посредници за 

недвижности; агенции за наплаќање 

долгови; посредување при осигурување; 

царина; осигурување; банкарство; 

проценување недвижен имот; прибирање 

добротворни средства; заеднички 

фондови; капитални инвестиции; 

гаранции; разменување пари; издавање 

патнички чекови; порамнување, 

финансиско; услуги поврзани со 
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индивидуални сефови во банки; 

организирање наплаќање; заем; фискално 

проценување; финансиски проценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

доверителство; финансиски услуги; 

финансиско управување; позајмување врз 

основа на залог; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

осигурување од пожар; изнајмување 

станови; лизинг на фарми; здравствено 

осигурување; поморско осигурување; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

штедилници; купување на кредит; 

посредување за хартии од вредност; 

осигурување на живот; агенции за станови; 

анализирање (финансиско анализирање); 

проценување антиквитети; проценување 

уметнички дела; верификација на чекови; 

советување во врска со финансии; 

советување во врска со осигурување; 

служби за кредитни картички; банкарски 

служби за дебитни картички; пренесување 

средства (електронско пренесување 

средства); финансиски информации; 

осигурителни информации; проценување 

накит; нумизматичка проценка; наплаќање 

кирија; проценување поштенски марки; 

издавање вредносни купони; депонирање 

скапоцености; известување за цени на 

хартии од вредност; издавање кредитни 

картички; изнајмување канцеларии 

[недвижности]; услуги за плаќање пензија; 

финансиско спонзорирање; банкарски 

трансакции од дома; услуги за 

ликвидирање претпријатија, финансиски 

работи; проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; управување со 

емисии на јаглерод; финансиска процена 

на несечени дрва; финансиска процена на 

волна; кредитирање со заложно 

обезбедување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги за 

берзанско посредување; услуги за 

советување во врска со задолжување; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; обезбедување 

финансиски информации преку интернет; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други; инвестирање 

средства; трговија за акции и обврзници; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; 

одржување мебел; поправање 

фотографски апарати; монтирање и 

поправање електрични апарати; 

монтирање и поправање лифтови; 

асфалтирање; одржување и поправка на 

моторни возила; одржување и поправање 

авиони; чистење градби [внатрешност]; 

перење алишта; чистење и поправање 

бојлери; монтирање и поправање 

пламеници; изнајмување булдожери; 

монтирање, одржување и поправка на 

канцелариски машини и опрема; 

монтирање и поправање противпожарни 

аларми; монтирање и поправање алармни 

уреди; поправање тапациран мебел; 

одржување и поправање трезори; 

изнајмување опрема за градење; градење 

бродови; обновување облека; монтирање 

и поправање апарати за греење; 

поправање чевли; чистење оџаци; 

одржување и поправање каси; монтирање 

и поправање клима уреди; изградба*; 

градење под вода; надзор на градежни 

работи; поправање облека; одржување на 

кожа, чистење и поправка; монтирање 

кујнска опрема; рушење градби; 

антикорозивно заштитување; 

дезинфицирање; натписи (бојосување или 

поправка натписи); градење и поправање 
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складишта; изолирање градби; 

изнајмување багери; чистење прозорци; 

поправање и одржување кино проектори; 

монтирање и поправање печки; 

одржување крзна, чистење и поправање; 

подмачкување возила; чистење облека; 

поправање часовници; градење фабрики; 

монтирање и поправање уреди за 

наводнување; изолирање градежни 

работи; миење возила; перење ленено 

платно; миење; монтирање, одржување и 

поправка на машини; ѕидарски услуги; 

обновување мебел; градење заштитни 

ѕидови на пристаништа; пеглање облека; 

изградба и одржување цевководи; лепење 

тапети; поправање чадори; поправање 

чадори за сонце; тапацирање; 

молерисување, внатрешност и 

надворешност; светнување со пемза; 

малтерисување; поставување водоводни 

инсталации; полирање возила; поправање 

пумпи; градење пристаништа; 

дератизација; менување гуми; монтирање 

и поправање апарати за мрзнење; 

пеглање платна; калаисување; 

занитнување; заштитување од 'рѓосување 

на возила; бензински станици за возила 

[полнење гориво и одржување]; 

инсталирање и поправање телефони, 

одржување возила; лакирање; чистење 

возила; поправање возила; машини за 

чистење (изнајмување машини за 

чистење); уништување штетници, освен за 

земјоделство, аквакултура, хортикултура и 

шумарство; поставување скелиња; 

ѕидање; чистење платна; хемиско 

чистење; информирање за градби; 

информации за поправки; острење 

ножеви; ископување руда; услуги поврзани 

со каменолом; поставување асфалтна 

површина на патишта; чистење и 

полирање со песочен млаз; подводни 

поправања; чистење- градби [надворешни 

површини]; вулканизирање гуми 

[поправање]; копање бунари; изградба на 

штандови и продавници; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер); 

отстранување пречки кај електрични 

апарати; обновување мотори што се 

амортизирани или делумно уништени; 

обновување машини што се амортизирани 

или делумно уништени; изнајмување 

кранови [градежна опрема]; изнајмување 

машини за чистење улици; ставање 

покриви на објекти; услуги за 

произведување вештачки снег; чистење 

улици; поправање сигурносни брави; 

реставрација на уметнички дела; 

реставрација на музички инструменти; 

монтирање врати и прозорци; одржување 

базени; полнење тонери за печатачи; 

консултации за градење; столарски услуги; 

дупчење нафтени или гасни дупки; 

изнајмување одводни пумпи; изнајмување 

машини за перење облека; поправка на 

електрични водови; полнење акумулатори 

за возила; балансирање гуми; 

стерилизација на медицински 

инструменти; услуги на хидраулично 

фрактурирање; услуги за контрола на 

штетници, освен за земјоделство, 

аквакултура, хортикултура и шумарство; 

изнајмување машини за миење садови; 

изнајмување машини за сушење садови 

  

кл. 38  телекомуникации; емитување радио 

програми; испраќање пораки; емитување 

телевизиски програми; пренесување 

телеграми; телеграфски услуги; 

комуникација со телеграми; телефонски 

услуги; комуникации со телефон; телекс 

услуги; телеграфска служба; емитување 

кабелска телевизија; комуникација со 

мобилни телефони; комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 
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пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; електронска пошта; 

пренесување по факс; информации од 

областа на телекомуникациите; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

изнајмување апарати за испраќање 

пораки; комуникација со помош на мрежи 

со оптички кабли; изнајмување телефакс 

апарати; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефони; пренесување 

преку сателит; услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги]; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; услуги 

на поставување телекомуникациски довод 

и приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на 

услуги]; изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за, телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; услуги со говорна пошта; пренос 

на честитки преку интернет; пренос на 

дигитални датотеки; безжично емитување; 

услуги за видеоконференција; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

проток на податоци; радиокомуникации; 

услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и 

поправка на канцелариски машини и 

опрема; монтирање, одржување и 

поправка на машини; поправки 

(информации за поправки) услуги на 

телекомуникации; апарати за испраќање 

пораки (изнајмување апарати за 

испраќање пораки); електронска пошта; 

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; 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]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]; пошта 

(електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор 

(обезбедување интернет соби за 

разговор); телевизиско купување 

[телешопинг] (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; 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. 39  транспортнн услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; придружување патници; 

снабдување со вода; воздушен транспорт; 

превоз со амбулантна кола; влечење 

возила; изнајмување автомобили; превоз 

со автомобили; автобуски превоз; 

превезување со брод за излет; 

изнајмување бродови; кршење мраз; 

превезување со камиони; спасување 

бродови; превоз на товар од брод на 

пристаниште со брод за претовар; превоз 

со колички; железнички превоз; 

изнајмување коњи; испорачување пакети; 

носење багаж; пакување стоки; поморско 

посредување; организирање крстарења; 

разгледувања културни знаменитости и 

обиколки [туризам]; растоварање товар; 

испорачување стоки; складирање стоки; 

дистрибуирање вода; дистрибуирање 

електрична енергија; управување со 

превојници на канали; паркиралишта за 

автомобили; складирање; изнајмување 

магацини; превезување со траект; речен 

превоз; транспортирање стоки; 

транспортирање; изнајмување гаражи; 

превезување по цевоводи; изнајмување 

места за паркирање; изнајмување 

замрзнувачи; изнајмување возила; 

изнајмување автобуси; изнајмување 

камиони; превезување мебел; 

превезување; бродски превоз; 

организирање патувања; патнички 

транспорт; пилотирање; влечење; 

ослободување на заринкани бродови; 

резервирање места за патувања; 

спасување; такси превоз; трамвајски 

превоз; шпедитерски услуги; поморски 

превоз; превоз со блиндирано возило; 

превезување патници; превезување и 

складирање ѓубре; услуги за преселување; 

складирање во бродови; посредување за 

шпедиција; посредување за превоз; 

возачки услуги; поштенски услуги [пораки 

или стока]; складирање информации; 

информирање за превоз; изнајмување 

ѕвона за нуркање; изнајмување костуми за 

нуркање; изнајмување контејнери за 

складирање; изнајмување багажници за 

возила што се монтираат на кров; 

операции за спасување [превоз]; 

резервации за превоз; резервации за 

патувања; спасување под вода; 

завиткување стоки; испорачување пораки; 

испорачување весници; испорачување 

стоки порачани по пошта; дистрибуирање 

енергија; изнајмување автомобили за трки; 

изнајмување инвалидски колички; 

товарење и растоварање бродови; 

складирање (физичко складирање) на 

електронски зачувани податоци или 

документи; лансирање сателити за други; 

испорачување цвеќе; франкирање пошта; 

информирање за сообраќајот; 

изнајмување ладнлници; услуги за 

полнење шишиња; логистички услуги за 

транспорт; изнајмување авиони; превоз на 

стока со товарни бродови; изнајмување 

патнички автобуси; изнајмување на мотори 

на авиони; пренос на скапоцености со 

обезбедување; изнајмување навигациски 

системи; давање инструкции за возење за 

туристички цели; пакување подароци; 

изнајмување електрични ладилници за 

вино; дополнување на готовина во 

банкомати; услуги на заедничко користење 

автомобил  

кл. 40  обработка на материјали; 

стружење; кинематографски филмови 

(обработка на кинематографски филмови); 

прочистување на воздухот; 

магнетизирање; доработка на текстил; 
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доработка на хартија; обложување со 

сребро; избелување текстил; обработка на 

дрво; порабување платно; лемење; 

шиење; обложување со кадмиум; трајно 

пресување на текстил; печење керамички 

производи; бојосување чевли; 

обложување со хром; обложување со 

метал; боење кожа; одржување на крзно; 

сечење платно; печатење на примероци; 

развивање фотографски филм; 

позлатување; преработка на вода; 

галванопластика; обложување со лим; 

изработка на производи од крзно по 

нарачка; ковачки работи; обработка на 

крзно против молци; обработување 

метали; гмечење овошје; чадење храна; 

галванизација; резбарство; водоотпорна 

обработка на текстил; огноотпорна 

обработка на платно; обработка на платно 

против туткање; обработка на волна; 

ламинирање; брусење; обработка на 

метали; калење метали; мелење брашно; 

обложување со никел; предење [разбои]; 

премачкување кожа; полирање со 

стружење; книговезничарство; мазнење со 

стругање [пилана]; седларски занает; 

сечење со пила [пилана]; кројачки услуги; 

штавење кожа; препарирање животни; 

услуги за бојосување; бојосување текстил; 

обработка на текстил; обработка на 

текстил против молци; бојосување платно; 

обработка на хартија; дување стакло; 

везење; обработка на кожа; боење на 

прозорци со обработка на површината; 

конзервирање храна и пијалаци; 

соборување и обработка на дрва; 

рециклирање на отпад и ѓубре; собирање 

на платното со перење; давање сјај на 

крзно; сатинирање на крзно; бојосување 

крзно; дезодорирање на воздухот; 

освежување на воздухот; составување 

материјали по нарачка за трети лица; 

врамување уметнички дела; обложување 

со злато; ласерско пишување; 

информации за обработка на материјали; 

брусење оптичко стакло; фотографско 

печатење; фотогравура; преработка на 

нафта; ватирање [пополнување]; услуги за 

рафинирање; колење животни; обработка 

со лупење; преработување отпад 

[трансформирање]; преправање облека; 

изработување на казани; лиење метали; 

вулканизација [обработка на материјали]; 

забен техничар (услуги назабен техничар); 

производство на енергија; изнајмување 

генератори; уништување отпад и ѓубре; 

палење отпад и ѓубре; обработка за 

одделување на бои; изработка на копии на 

клучеви; деконтаминација од штетни 

материи; литографско печатење; 

печатење; изнајмување машини за 

плетење; офсет печатење; услуги за 

составување фотографии; печатење на 

свила; сортирање отпад и материјали за 

рециклирање [трансформирање]; 

замрзнување храна; изнајмување клима-

уреди; изнајмување апарати за загревање 

простор; набирање платно; услуги за 

криопрезервација; услуги за пескарење; 

изнајмување котли;  рециклирање 

[рециклирање отпад]; услуги за 

заварување; боење автомобилски стакла  

кл. 42  научни и технолошки услугн н 

нстражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер; хемиски анализи; 

анализи за искористување на нафтените 

полиња; архитектура; бактериолошки 

истражувања; хемиски услуги; хемиски 

истражувања; градежно советување; 

изработка на градежни планови; 

истражувања во техниката; тестирање на 

нафтени извори; истражувања во 

козметиката; внатрешно уредување; 

индустриски дизајн; услуги за дизајн на 
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амбалажи; испитување материјали; 

водење студија за техничко проектирање; 

геолошки испитувања; испитувања на 

нафтените полиња; инженерство; 

метеоролошки информации; премерување 

земјиште; изнајмување компјутери; 

компјутерско програмирање, трагање по 

нафта; физика [истражување]; 

истражување во машинството; тестирање 

ткаенини; геолошки истражувања на 

терен; геолошки истражувања; 

утврдување автентичност на уметнички 

дела; калибрирање [мерење]; изработка 

на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; советување на полето на 

компјутерски хардвер; дизајнирање 

облека; графички дизајн; контролирање на 

квалитетот; изнајмување компјутерски 

програми; истражување и развој за други; 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

подводно истражување; обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

компјутерски програми; анализа на 

компјутерски системи; биолошки 

истражувања; урбанистичко планирање; 

премерување; програмирање компјутерски 

системи; тестирање на возната состојба 

на возилата; умножување компјутерски 

програми; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; креирање 

и одржување веб [интернет] страници за 

други; давање простор за веб [интернет] 

страници; инсталирање компјутерски 

програми; создавање вештачки дождови; 

конверзија на компјутерски програми и 

податоци, освен физичка конверзија; 

советување за компјутерски програми; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; советување за заштеда на 

енергија; истражувања на полето на 

заштита на животната средина; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; дигитализација на документи 

[скенирање]; анализа на ракопис 

[графологија]; обезбедување научни 

информации, совети и консултации во 

однос на намалување на емисијата на 

јаглен; процена на квалитетот на 

непресечени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; анализа на водата; 

услуги на научни лаборатории; енергетска 

ревизија; советување за правење веб-

страници; софтвер како услуга [SaaS], 

советување во врска со информатичка 

технологија; научно истражување; 

хостирање сервери; клинички испитувања; 

чување резервни копии на податоци 

надвор од мрежата; електронско 

зачувување податоци; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

картографски услуги; обработка во облак 

[Cloud computing], услуги на надворешни 

фирми во областа на информациските 

технологии; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; временска прогноза; 

отклучување мобилни телефони; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти; креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

[услуги на информатичка технологија]; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

услуги на кодирање податоци; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 
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идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив во областа на компјутерското 

програмирање; индустриски анализи и 

истражувачки услуги во областа на 

компјутерското програмирање; изработка и 

развој на комјутерски хардвер и софтвер; 

изработка и развој на комјутерски хардвер 

и софтвер за други, изработка и развој на 

комјутерски хардвер и софтвер по 

нарачка, алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; анализа на компјутерски 

системи; давање простор за веб [интернет] 

страници; дизајн (графички дизајн); дизајн 

(индустриски дизајн); заштита на 

компјутери од вируси (услуги за заштита 

на компјутери од вируси); изнајмување веб 

[интернет] сервери; изнајмување 

компјутери; истражување и развој за други; 

компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

(креирање и одржување) веб [интернет] 

страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

иијалаци; привремено сместување; бироа 

за сместување [хотели, пансиони]; 

служење храна и пијалаци; старечки 

домови; бифеа; кафетерии [експрес 

ресторани]; обезбедување објекти за 

кампување; кантини; изнајмување за 

времено сместување; пансиони; 

летувалишта; хотели; детски јасли; 

ресторани; резервирање пансиони; 

резервирање хотели; ресторани со 

самопослужување; снек-барови; пансиони 

за сместување животни; услуги во барови; 

услуги на камповите за летување; 

изнајмување преносни градежни објекти*; 

резервирање за привремено сместување; 

мотели; изнајмување столови, маси, 

чаршави и стакларија; изнајмување 

простории за состаноци; изнајмување 

шатори; изнајмување уреди за готвење; 

изнајмување автомати за вода за пиење; 

изнајмување уреди за осветлување; 

изработка на скулптури од храна; 

рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнувања и заминувања]; услуги на 

вашоку ресторан  

кл. 44  одгледување животни; пејсажно 

градинарство; јавни бањи за хигиенски 

потреби; турски бањи; козметички салони; 

медицински клиники; хиропракса 

[лекување со масажа на 'рбетните 
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пршлени]; фризерски салони; 

изработување венци; болници за 

закрепнување; болници; здравствена 

заштита; хортикултура; градинарство; 

изнајмување опрема за земјоделство; 

масажа; медицинска помош; оптичарски 

услуги; услуги на расадници; физикална 

терапија; санаториуми; услуги на 

ветеринари; забарство; домови за нега на 

немоќни лица; воздушно и површинско 

распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии; тимарење 

животни; услуги на банки за крв; 

аранжирање цвеќе; домови за тешко 

болни или сиромашни; одржување 

тревници; маникирање; помош при 

породување [акушерство]; негување болни 

луѓе; фармацевтски совети; пластична 

хирургија; хирургија на дрва; уништување 

штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство; уништување 

плевел; тимарење домашни миленичиња; 

пресадување коса; психолози (услуги на 

психолози); изнајмување санитарна 

опрема; услуги на ароматерапија; услуги 

на вештачко оплодување; рехабилитација 

на пациенти дрогирани со отровни 

материи (детоксикација); услуги на 

инвитро оплодување; тетовирање; 

телемедицински услуги; дизајнирање 

пејсажи; услуги со сауна; услуги со 

солариум; услуги со лековити бањи; услуги 

на визажисти; подготвување рецепти во 

аптеки; терапевтски услуги; садење дрва 

за намалување на емисијата на јаглен; 

услуги на аквакултура; изнајмување 

медицинска опрема; здравствени центри; 

услуги на алтернативна медицина; услуги 

за говорна терапија; услуги за советување 

за здравјето; депилирање со восок; 

ортодонски услуги; медицински совети за 

лица со инвалидитет, едицински услуги; 

ветеринарни услуги; услуги иа хигиена и 

разубавување на луѓе или животни; 

земјоделски, градинарски и шумски услуги; 

услуги за контрола на штетници за 

земјоделство, аквакултура, хортикултура и 

шумарство; услуги на банка на човечки 

ткива  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците; лични телохранители; 

придружување; детективски агенции; 

услуги за посредување при наоѓање 

партнер; ноќни стражи; отворање 

безбедносни брави; изнајмување вечерни 

фустани; кремирање; потраги по 

исчезнати лица; погреби; организирање 

погреби; изнајмување облека; стражи; 

брачни агенции; консултации за физичко 

обезбедување; правење хороскопи; 

гаснење пожари; организирање 

религиозни средби; агенции за 

посвојување; надгледување на аларми 

против крадци и безбедносни аларми; 

чување деца; проверка на багаж заради 

сигурност; надгледување куќи; чување 

домашни миленичиња; истражување на 

лични биографии; враќање изгубени 

работи; медијација; проверување фабрики 

од безбедносни причини; изнајмување 

противпожарни аларми; изнајмување 

противпожарни апарати; агенции за 

арбитража; агенции за консултирање за 

интелектуална сопственост; менаџмент со 

авторски права; издавање лиценци за 

интелектуална сопственост; услуги за 

надгледување на правата од 

интелектуална сопственост; правно 

истражување; услуги при водење судски 

процеси; издавање лиценци за 

компјутерски програми [правни услуги]; 

регистрација на домени [правни услуги]; 

услуги за мирно решавање спорови; 
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изнајмување сефови; генеалошки 

истражувања; планирање и организирање 

венчавки; услуги за онлајн социјални 

мрежи; услуги за пуштање гулаби за 

посебни настани; услуги за балсамирање; 

услуги за изработка на правни документи; 

наоѓање украдени предмети; правно 

управување со дозволи; правни услуги во 

врска со преговори за договори за други; 

организирање верски церемонии; услуги 

на шетање куче; закуп на имиња на 

Интернет домени; помош при облекување 

кимоно  

 

(210) TM  2022/682 (220) 20/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY 

CO., LTD 9/F, Building D4, International E 

City, 1001 Zhongshan Park Road, Xili 

Street, Nanshan District, Shenzhen, 

Guangdong, CN 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 24.15.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци, 

компјутери, компјутерски периферни 

уреди, монитори [компјутерски хардвер], 

таблет-компјутери, паметни часовници 

(апарати за обработка на податоци), 

паметни очила (апарати за обработка на 

податоци), терминали со интерактивни 

допирни екрани, електронски 

интерактивни бели табли, звучници, кутии 

за звучници, микрофони, електрични ѕвона 

за врата, брави, електрични аларми, 

електронски огласни табли, телевизиски 

апарати, апарати за снимање звук, лаптоп 

компјутери, мобилни телефони, 

видеокамери, приемници (аудио и видео 

приемници), апарати за репродукција на 

звук, апарати за емитување звук, шлемови 

за виртуелна реалност, телевизиска 

камера, апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземат, 

компјутерски програми, што можат да се 

преземат, слушалки, апарати за 

електронски надзор, фотоапарати 

[фотографија], аудиовизуелни апарати за 

настава, видео екрани, екрани што што 

емитуваат [ЛЕД] светлина, саундбарови  

 

(210) TM  2022/684 (220) 21/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) СЕФИДАНИС Дооел Охрид 

Бул.Македонски Просветители 36, 6000, 

Охрид, MK 

(540)  

SEFIDANIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД-очила; електронски интерактивии 

бели табли; автоматски апарати за 

управување, за возила; автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]; 

анимирани цртани филмови; анодни 

батерии; антени; апарати за далечинско 

управување; апарати за дијагноза што не 

се за медицинска употреба; апарати за 

држење настава; апарати за испитување 

што не се за медицинска употреба; 

апарати за мерење; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за навигација, за 

возила; апарати за обработка на 

податоци; апарати за прецизно мерење; 

апарати за проекција; апликации за 
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компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; астрономија (апарати и 

инструменти за астрономија); 

аудиовизуелни апарати за настава; 

дигитални знаци; ДНА чипови; екрани за 

проекција; електронски изданија што 

можат да се симнат од интернет; 

електронски огласни табли; електронски 

пенкала [видеотерминали]; електронски 

цртачи; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни; кодирани 

картички за отклучување; кодирани 

картички, магнетни; колектори, 

електрични; компјутери; компјутерски 

бележници; компјутерски мемории; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен; компјутерски тастатури; 

компјутерски хардвер; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; 

конвертори, електрични; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за 

медицинска употреба; математички 

инструмети; мерни инструменти; мобилни 

телефони; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; печатени кола; 

полначи за батерии; полначи за 

електрични батерии; прибор за користење 

на телефоните без раце; таблет-

компјутери; уреди за глобално 

позиционирачки систем [GPS]; хуманоидни 

роботи со вештачка интелигенција; 

часовници [уреди за регистрирање на 

времето]; чипови [интегралци кола]; читачи 

на електронски книги; читачи [опрема за 

обработка на податоци]; шлемови за 

виртуелна реалност  

кл. 41  академии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели; електронско издаваштво; забава; 

интернати; информирање за образование; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн видеа, кои не може да се преземат; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; Он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија; опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]; организирање и 

водење колоквиуми; организирање и 

водење конференции; организирање и 

водење конгреси; организирање и водење 

работилници [обука]; организирање и 

водење семинари; организирање и 

водење симпозиуми; организирање 

изложби за културни или образовни цели; 

организирање натпрбвари [образование 

или забава]; педагошки истражувања; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; подучување; практична обука 

[демонстрирање]; преведување; 

продукција на радио и телевизиски 

програми; производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

графички дизајн; давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници; давање простор 

за веб [интернет] страници; 

дигитализација на документи [скенирање]; 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

дизајнирање облека; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 
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на идентитет преку Интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

Интернет; изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

Изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

компјутерско програмирање; конверзија на 

компјутерски програми и податоци, освен 

физичка конверзија; конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи; консултации за безбедноста на 

Интернет; консулгации за безбедност на 

податоци; 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; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање "дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обновување 

комјутерски бази на податоци; обработка 

во облак [Cloud computing]; одржување 

компјутерскн програми; осовременување 

на компјутерските програми; 

програмирање компјутерски системи; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; советодавни услуги 

од областа на компјутерската технологија; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата; советодавни услуги од 

областа на телекомуникациските 

технологии; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; умножување 

компјутерски програми; услуги за дизајн на 

амбалажи; услуги за заштита на 

компјутери од вируси; услуги на кодирање 

податоци; услуги на надворешни фирми во 

областа на информациските технологии; 

услуги на научни лаборатории; физика 

[истражување]; хемиски истражувања; 

хостирање сервери; чување резервни 

копии на податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2022/685 (220) 21/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) MARKETING INVESTMENT GROUP 

S.A. Osiedle Dywizjonu 303, Pawilon I, 31-

871 Kraków, PL 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци; торби за патување; 

туристички торби; куфери  

кл. 25  обувки; облека; долна облека; 

марами; капи; комбинезони; маици за 

вежбање; маици; јакни [облека]; капути; 

сукњи; фустани; панталони; блузи; кошули  

кл. 35  малопродажба и големопродажба, 

вклучувајќи и продажба преку Интернет на 

облека, обувки, предмети за спорт и 

гимнастика, ранци, куфери, торби за 

патување и туризам; промоција на 

продажба на трети лица; деловно 
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истражување; специјалистичко 

советување на деловни теми; совети за 

организација и водење бизнис; совети за 

управување со персонал; помош при 

управување на деловни претпријатија; 

помош при деловно работење; услуги на 

давање деловни информации; 

комерцијални услуги на посредување за 

спојување деловни партнери; 

специјалистички деловни советодавни 

услуги; услуги на деловно советување; 

советодавни услуги за управување со 

персонал, регрутирање на персонал; 

услуги на обезбедување на деловен 

"know-how" 

  

 

(210) TM  2022/686 (220) 21/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) MARKETING INVESTMENT GROUP 

S.A. Osiedle Dywizjonu 303, Pawilon I, 31-

871 Kraków, PL 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SIZEER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  ранци; торби за патување; 

туристички торби; куфери  

кл. 25  обувки; облека; долна облека; 

марами; капи; комбинезони; маици за 

вежбање; маици; јакни [облека]; капути; 

сукњи; фустани; панталони; блузи; кошули  

кл. 35  малопродажба и големопродажба, 

вклучувајќи и продажба преку Интернет на 

облека, обувки, предмети за спорт и 

гимнастика, ранци, куфери, торби за 

патување и туризам; промоција на 

продажба на трети лица; деловно 

истражување; специјалистичко 

советување на деловни теми; совети за 

организација и водење бизнис; совети за 

управување со персонал; помош при 

управување на деловни претпријатија; 

помош при деловно работење; услуги на 

давање деловни информации; 

комерцијални услуги на посредување за 

спојување деловни партнери; 

специјалистички деловни советодавни 

услуги; услуги на деловно советување; 

советодавни услуги за управување со 

персонал, регрутирање на персонал; 

услуги на обезбедување на деловен 

"know-how" 

  

 

(210) TM  2022/693 (220) 25/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2022/694 (220) 25/07/2022 

(442) 28/02/2023 
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(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни  

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2022/699 (220) 27/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Перевски Никола ул.Вељко 

Влаховиќ бр.4/1-3, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  услуги за забава, во смисла на 

настапи во живо од страна на музичка 

група; филмска, звучна и телевизиска 

продукција; спроведување на концерти, 

забавни манифестации, културни настани 

и спроведување на прослави, спортски и 

културни активности; објавување и 

уредување на печатени материјали  

 

(210) TM  2022/701 (220) 28/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Farm Fresh L.L.C. P.O.Box 7011, 

GMG Building, Umm Hurair Rd, Oud 

Metha, Bur Dubai, Dubai, AE 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и нивни замени; 

ориз, тестенини и нудли; тапиока и саго; 

брашно и производи направени од жита; 

леб, колачи и слатки; чоколадо; сладолед, 

сорбет и други мразови за јадење; шеќер, 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; 

сол, мирудии, зачини, конзервирани билки; 

оцет, сосови и други зачини; мраз 

(замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/714 (220) 27/07/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Delta Electronics Inc. An 

organization organized and existing under 

the laws of Taiwan 

186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, 

Taiwan, TW 
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(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  полнење на електрични возила; 

изнајмување на преносни полначи за 

напојување; 

потиснување на пречки во електричниот 

апарат; градежни консултантски услуги; 

фабричка изградба; инсталација и 

поправка на лифт/ инсталација и поправка 

на лифт; 

услуги на електричари; инсталација и 

поправка на апарати за климатизација; 

инсталација, одржување и поправка на 

компјутерски хардвер; инсталација и 

поправка на електрични апарати; 

инсталација, одржување и поправка на 

машини  

кл. 39  складирање на стоки; испорака на 

стоки; транспортна логистика; 

дистрибуција на електрична енергија; 

дистрибуција на енергија  

кл. 42  истражување во областа на 

технологијата на вештачка интелигенција; 

тестирање на материјалот; контрола на 

квалитетот; механички истражувања; 

вештачење на возилото; архитектонски 

услуги; архитектонско консултантство; 

компјутерско програмирање; изнајмување 

на компјутерски софтвер; одржување на 

компјутерски софтвер; анализа на 

компјутерски систем; конверзија на 

компјутерски програми и податоци освен 

физичката конверзија; следење на 

компјутерските системи со далечински 

пристап; софтверот како услуга [ЅааЅ]; 

обезбедување на виртуелни компјутерски 

системи преку cloud computing; следење 

на компјутерските системи за откривање 

на дефекти; платформа како услуга 

[РааЅ]; изнајмување на објекти на 

центарот за податоци; консултантски 

услуги за дизајн и развој на компјутерски 

хардвер; технолошки истражувања; 

консултантски услуги во областа на 

заштеда на енергија; истражувања од 

областа на заштитата на животната 

средина 

обезбедување на научни информации, 

совети и консултантски услуги во врска со 

неутрализирањето на јаглеродот; 

енергетска ревизија; истражувања од 

областа на градежништвото; истражување 

во областа на телекомуникациската 

технологија  

 

(210) TM  2022/715 (220) 01/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Yiwu Mingge Electric Appliance Co., 

Ltd. Room 15A07, International Chamber 

of Commerce Building, Building2, 

Zhongfu Plaza, No. 799 Chengbei Road, 

Yiwu City, Zhejiang Province, CN 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

SOKANY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  машинки за потстрижување брада, 

витлери, ножички за кожичката околу 

ноктите, инструменти за виткање, направи 

за виткање коса (рачни направи за 

виткање коса) неелектрични, машинки за 

бричење, електрични и неелектрични, 

електрични турпии за нокти, турпии за 

полирање нокти, електрични или 

неелектрични, инструменти за 
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потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, грицкалки за нокти, 

електрични или неелектрични, прибор за 

маникирање, машинки за депилација, 

електрични и неелектрични, електричен 

прибор за маникирање, трепки (виткачи за 

трепки), апарати за плетење коса, 

електрични апарати за ласерско 

отстранување на влакна, освен за 

медицински цели  

 

(210) TM  2022/716 (220) 01/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) CHECK24 GmbH Erika-Mann-Str.66 

80636 München, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CHECK24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на советување на 

потрошувачи и обезбедување на портал за 

споредување на Интернет, особено за 

осигурителни компании, финансиски 

производи, добавувачи на енергија, 

телекомуникациски провајдери и 

производи, патувања, летови, сместување, 

изнајмување автомобили, електроника и 

производи за домаќинство; услуги на 

советување, особено по телефон и по пат 

на Интернет, во врска со продажба на 

производи, вклучувајќи енергија и 

енергетски извори и користење на 

услугите, особено во однос на 

осигурување, финансиски производи, 

добавувачи на енергија, 

телекомуникациски провајдери и 

производи, патувања, летови, сместување, 

изнајмување автомобили, електронска 

опрема и производи за домаќинство; 

посредување на договори за продажба на 

производи, користење на услугите и нивна 

наплата за трети лица, вклучително и на 

Интернет; услуги на посредувач во 

електронска трговија и обработувач, 

имено презентација на производи и 

услуги, примање на нарачки, услуги на 

доставување на нарачки и обработка на 

сметки за електронски системи за нарачки 

на Интернет; услуги на онлајн деловно 

работење во малопродажба, особено за 

осигурување, финансиски производи, 

добавувачи на енергија, 

телекомуникациски провајдери и 

производи, патувања, летови, сместување, 

изнајмување автомобили, електронски 

апарати и производи за домаќинство  

кл. 36  услуги на осигурување на 

финансиски и кредитен посредувач; 

посредување на кредитна картичка; 

финансиски услуги во рамка на систем за 

лојалност на потрошувачи, особено бонус 

и премиум програми; издавање на ваучери  

кл. 39  услуги на туристички агенции; 

услуги на агенции за посредување, 

организација, планирање, резервација, 

аранжман (booking) и организација на 

патувања; обезбедување на информации 

за патувања и превоз, цени, возни редови, 

превозни средства и сместување; летови, 

сместување и посредување во 

изнајмување автомобили; обезбедување 

на компјутеризирани услуги за патување и 

резервација  

кл. 43  услуги на сместување  

 

(210) TM  2022/717 (220) 05/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Драгис Пхарм ДОО ул.Михаила 

Шушкаловиќа бр. 13 Белград, RS 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат бул. 

“Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) темно плаво и зелено 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2022/718 (220) 05/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Драгис Пхарм ДОО ул.Михаила 

Шушкаловиќа бр. 13 Белград, RS 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат бул. 

“Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плаво 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/719 (220) 05/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Драгис Пхарм ДОО ул.Михаила 

Шушкаловиќа бр. 13 Белград, RS 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) плаво 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/720 (220) 05/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Драгис Пхарм ДОО ул.Михаила 

Шушкаловиќа бр. 13 Белград, RS 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат бул. 

“Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) плаво 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/722 (220) 03/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) EQRx International, Inc. (Delaware 

corporation) 50 Hampshire Street, 

Cambridge, Massachusetts 02139, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

AUMSEQA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/723 (220) 03/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) EQRx International, Inc. (Delaware 

corporation) 50 Hampshire Street, 

Cambridge, Massachusetts 02139, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

EQJUBI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2022/724 (220) 04/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за менаџмент,консалтинг, 

инжинеринг и дизајн Г-КОНСАЛТ ДООЕЛ 

Скопје ул.МАНАПО бр.7-1/51 Скопје, 

Карпош, Скопје, MK 

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 49А, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање; 

aутсорсинг услуги (поддршка за бизниси); 

бизнис информации; бизнис испитување; 

бизнис истражување; бизнис проценки; 

изнајмување билборди; изнајмување 

реклкамен простор; маркетинг; маркетинг 

истражување; маркетинг студии; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

oрганизирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба; рекламирање; советување 

за бизнис работење; услуги на 

телемаркетинг  

кл. 42  услуги за тестирање за 

сертификација на квалитет или стандарди; 
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сертификација (контрола на квалитет); 

сертификација на образовни услуги; 

сертифицирани услуги за енергетска 

ефикасност на згради; aнализа на 

компјутерски системи; aрхитектура; 

внатрешно уредување; водење студија за 

техничко проектирање; градежно 

советување; графички дизајн; 

дигитализација на документи; дизајнирање 

(индустриски дизајн), изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; инженерство; 

истражувања во техниката; истражување и 

развој за други, научно истражување; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата; советување за заштеда на 

енергија; советување за компјутерски 

програми; урбанистичко планирање; 

услуги за дизајн на амбалажи; услуги на 

научни лаборатории; физика 

(истражување); чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

кл. 45  информативни услуги во врска со 

стандардите за тргување; информативни 

услуги во врска со производствени 

стандарди; советодавни услуги во врска со 

подготовката на стандарди  

 

(210) TM  2022/727 (220) 04/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Илија Димовски and Миле 

Трајковски ул.Димче Лахчански, 64/16, 

Битола, MK and ул.Благојче 

Силјановски бр.58А, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

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

жолта, сива 

(531) 22.01.00 

(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  рекпамирање; водење на 

работење; управување со работи; 

рекламни 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 рекпамни 

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; 
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презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, имено облека, обувки и 

капи, текстилни производи, аксесоари, 

фотографии, постери и други промотивни 

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 

  

 

(210) TM  2022/731 (220) 05/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(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)  

KISUNLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено 

,фармацевтски препарати за третман на 

алопеција, Алцхајмерова болест, атопичен 

дерматитис, автоимуни болести и 

нарушувања, болести и нарушувања на 

крвта, коскени и скелетални болести и 

нарушувања, канцер, кардиоваскуларни 

болести, болести и нарушувања на 

централниот нервен систем, кластер 

главоболки, корона вирус болест, Кронова 

болест, деменција, дерматолошки болести 

и нарушувања, дијабетес, дислипидемија, 

ендокрини болести и нарушувања, 

фибромиалгија, гастроинтестинални 

болести и нарушувања, главоболки, 

срцева слабост, воспаленија и 

воспалителни болести и нарушувања, 

воспалителна болест на црева, болести и 

нарушувања на бубрезите, болести и 

нарушувања на црниот дроб, лупус, 

ментални болести, метаболични болести и 

нарушувања, мигрени, мултиплекс 

склероза, неуродегенеративни болести и 

нарушувања, неуролошки нарушувања, 

гојазност, остеоартритис, болки, 

Паркинсонова болест, Псоријаза, 

Псоријатичен артритис, ревматоиден 
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артритис, улцеративен колитис, 

васкуларни болести; фармацевтски 

препарати  

 

(210) TM  2022/735 (220) 08/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Hemofarm A.D., farmaceutsko-

hemijska industrija Beogradski put bb, 

26300 Vrsac, YU 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

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

(540)  

TRIANDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/736 (220) 08/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put 

bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

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

(540)  

ZOLSTYN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/737 (220) 08/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

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

(540)  

ZOFKOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2022/741 (220) 10/08/2022 

(442) 28/02/2023 

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

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

OREBRITON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2022/742 (220) 11/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Diageo Scotland Limited 11 

Lochside Place, Edingburgh, Scotland 

EH12 9HA , GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 02.01.05;02.01.23;19.01.08 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2022/743 (220) 11/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yamraj, 

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

Road TOWN, TORTOLA, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.21;28.19.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; пури, филтри за цигари, 

лулиња за тутун, торбички за тутун, 

теглички за тутун, запалки за пушачи, 

филтри за цигари, цигари кои содржат 

замени за тутун, не за медицински цели, 

кутии за цигари, билки за пушење.  

 

(210) TM  2022/744 (220) 11/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yamraj, 

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

Road TOWN, TORTOLA, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(531) 02.09.14;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари;пури, филтри за цигари, 

лулиња за тутун, торбички за тутун, 

теглички за тутун, запалки за пушачи, 

филтри за цигари, цигари кои содржат 

замени за тутун, не за медицински цели, 

кутии за цигари, билки за пушење.  

 

(210) TM  2022/780 (220) 18/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ZHEJIANG QIANJIANG 

MOTORCYCLE CO., LTD. ECONOMIC & 

DEVELOPMENT ZONE, WENLING CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, 317500, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.22;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  мотоцикли; електрични велосипеди  

 

(210) TM  2022/781 (220) 18/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ZHEJIANG QIANJIANG 

MOTORCYCLE CO., LTD. 

ECONOMIC & DEVELOPMENT ZONE, 

WENLING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 

317500, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  мотоцикли; електрични велосипеди  

 

(210) TM  2022/782 (220) 18/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ZHEJIANG QIANJIANG 

MOTORCYCLE CO., LTD.ECONOMIC & 

DEVELOPMENT ZONE, WENLING CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, 317500, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  мотоцикли; електрични велосипеди  

 

(210) TM  2022/783 (220) 18/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ZHEJIANG QIANJIANG 

MOTORCYCLE CO., LTD. ECONOMIC & 

DEVELOPMENT ZONE, WENLING CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, 317500, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 26.11.03;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  мотоцикли; електрични велосипеди  

 

(210) TM  2022/787 (220) 24/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопјеул. 

Петар Манџуков 1536, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела 

(531) 26.01.16;26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски суспстанции за 

медицинска употреба; храна за бебиња; 

диететски супстанции што содржат 

мешавина на карбохидрати, витамински 

препарати, диететски намирници за 

медицинска употреба, диететски напивки 

за медицинска употреба  

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, производи одтесто, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет,сосови (како 

мирудии);мирудии;снегулки (пченкарни 

снегулки), снегулки (овсени снегулки), чипс 

[производи од житарици], мусли, крекери  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: здрава храна; органски 

производи, безглутенски производи, 
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суплементи (додатоции во исхраната), 

витамински производи, месо, риба, живина 

и дивеч, месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

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

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, производи одтесто, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет,сосови (како 

мирудии);мирудии;снегулки (пченкарни 

снегулки), снегулки (овсени снегулки), чипс 

[производи од житарици], мусли, крекери, 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, 

пивски слад  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2022/788 (220) 24/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Манџуков 1536, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 26.01.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи, кожа од животни, куфери и 

патни торби, ранци; торби за патување; 

туристички торби; куфери  

кл. 25  облека, обувки, капи; чизми; 

конфекција; чорапи; трикотажа; хулахопки; 

марами; капи; беретки; шалови; ракавици; 

ракавици со еден прст; појаси (како делови 

од облека); кошули; маици; поло маици; 

спортски кошули; панталони; фармерки; 

шорцеви. костими за капење; бикини; 

долна облека; нежна долна облека; 

бањарки; тренерки; палта; јакни; ветровки; 

облека за на плажа; костуми; џемпери и 

џемпери со копчиња; плетенини; хеланки; 

вратоврски; пижами; елеци; траки за глава 

и траки за зглобовите на рацете; машка 

облека: женска облека; детска облека; 

долна облека; облека за мажи. жени, деца 

и доенчиња; панталони; здолништа; 

наметки; блузи; фустани; фустанчиња; 

тоалети; облека за спиење; чорапи; 

топлинки за уши; вратоврски; елеци; 

килтови; шалови; блејзери; комбинезони; 

маски за спиење; појаси со торбички за 

пари; престилки; манжетни; на.метки од 

крзно  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големи и мало на облека, 

обувки, капи; чизми; конфекција; чорапи; 

трикотажа; хулахопки; марами; капи; 

беретки; шалови; ракавици; ракавици со 

еден прст; појаси (како делови од облека); 

кошули; маици; поло маици; спортски 

кошули; панталони; фармерки; шорцеви. 

костими за капење; бикини; долна облека; 

нежна долна облека; бањарки; тренерки; 

палта; јакни; ветровки; облека за на плажа; 

костуми; џемпери и џемпери со копчиња; 

плетенини; хеланки; вратоврски; пижами; 

елеци; траки за глава и траки за 

зглобовите на рацете; машка облека: 

женска облека; детска облека; долна 

облека; облека за мажи. жени, деца и 

доенчиња; панталони; здолништа; 
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наметки; блузи; фустани; фустанчиња; 

тоалети; облека за спиење; чорапи; 

топлинки за уши; вратоврски; елеци; 

килтови; шалови; блејзери; комбинезони; 

маски за спиење; појаси со торбички за 

пари; престилки; манжетни; наметки од 

крзно  

 

(210) TM  2022/802 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) КАМ ДОО Илинден ул. 35 бр. 39, 

Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 08.01.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб и 

производи од тесто, квасец; прашок за 

печење  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење, управување со работи; услуги 

за увоз-извоз и трговија на големо и мало 

со брашно и производи од жита, леб и 

производи од тесто, квасец, прашок за 

печење  

 

(210) TM  2022/803 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540) 

ProstART Duo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински средства за 

чистење заби; парфимериски производи, 

етерични масла  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

кл. 35  кафе, чај, какао и нивна замена; 

ориз, тестенини и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарки; грицки 

кои содржат житарки; грицки кои содржат 

јаткасти плодови; грицки кои содржат 

сушено овошје; грицки кои содржат 

чоколадо; грицки кои содржат протеински 

додатоци; енергетски плочки; леб, пецива 

и кондиторски производи; чоколадо; 

сладоледи, шербети и друг мраз за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пециво; сол, додатоци за храна, 

зачини, конзервирани зачински растенија; 

оцет, сосови и други додатоци за храна; 

мраз (замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/804 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 
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(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Bonart Complex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

 

(210) TM  2022/805 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Atenza 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински средства за 

чистење заби; парфимериски производи, 

етерични масла  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

кл. 30  кафе, чај, какао и нивна 

замена;ориз, тестенини и резанци;тапиока 

и саго;брашно и производи од 

житарки;грицки кои содржат 

житарки;грицки кои содржат јаткасти 

плодови;грицки кои содржат сушено 

овошје;грицки кои содржат 

чоколадо;грицки кои содржат протеински 

додатоци;енергетски плочки;леб, пецива и 

кондиторски 

производи;чоколадо;сладоледи, шербети 

и друг мраз за јадење;шеќер, мед, 

меласа;квасец, прашок за пециво;сол, 

додатоци за храна, зачини, конзервирани 

зачински растенија;оцет, сосови и други 

додатоци за храна;мраз (замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/807 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540) 

Recoforte 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински средства за 

чистење заби; парфимериски производи, 

етерични масла  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 



 

 

121 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

кл. 30  кафе, чај, какао и нивна замена; 

ориз, тестенини и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарки; грицки 

кои содржат житарки; грицки кои содржат 

јаткасти плодови; грицки кои содржат 

сушено овошје; грицки кои содржат 

чоколадо; грицки кои содржат протеински 

додатоци; енергетски плочки; леб, пецива 

и кондиторски производи; чоколадо; 

сладоледи, шербети и друг мраз за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пециво; сол, додатоци за храна, 

зачини, конзервирани зачински растенија; 

оцет, сосови и други додатоци за храна; 

мраз (замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/808 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GLUREGmax 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински средства за 

чистење заби; парфимериски производи, 

етерични масла  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

кл. 30  кафе, чај, какао и нивна замена; 

ориз, тестенини и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарки; грицки 

кои содржат житарки; грицки кои содржат 

јаткасти плодови; грицки кои содржат 

сушено овошје; грицки кои содржат 

чоколадо; грицки кои содржат протеински 

додатоци; енергетски плочки; леб, пецива 

и кондиторски производи; чоколадо; 

сладоледи, шербети и друг мраз за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пециво; сол, додатоци за храна, 

зачини, конзервирани зачински растенија; 

оцет, сосови и други додатоци за храна; 

мраз (замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/809 (220) 30/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ProtoPharma doo Beograd - Novi 

Beograd Bul.Zorana Đinđića 125 A, sprat I, 

stan 13, ulazB, 11198 Novi Beograd, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Prototens 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицински средства за 

чистење заби; парфимериски производи, 

етерични масла  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанци прилагодени 

за медицинска или ветеринарна употреба, 



 

 

122 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

храна за бебиња; диететски додатоци 

(додатоци во исхрана) за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завиткување; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција  

кл. 30  кафе, чај, какао и нивна замена; 

ориз, тестенини и резанци; тапиока и саго; 

брашно и производи од житарки; грицки 

кои содржат житарки; грицки кои содржат 

јаткасти плодови; грицки кои содржат 

сушено овошје; грицки кои содржат 

чоколадо; грицки кои содржат протеински 

додатоци; енергетски плочки; леб, пецива 

и кондиторски производи; чоколадо; 

сладоледи, шербети и друг мраз за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пециво; сол, додатоци за храна, 

зачини, конзервирани зачински растенија; 

оцет, сосови и други додатоци за храна; 

мраз (замрзната вода)  

 

(210) TM  2022/811 (220) 31/08/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Друштво за интерактивни веб 

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна 

(531) 27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за управување со 

компјутери и мобилни уреди, за креирање, 

приспособување и управување со 

фактури; софтвер за управување со 

компјутери и мобилни уреди за креирање и 

управување со буџет; софтвер за 

управување со компјутери и мобилни 

уреди за креирање и менаџирање со 

проекти; софтвер за управување со 

компјутери и мобилни уреди за автоматско 

креирање на фактури; софтвер за 

управување со компјутери и мобилни 

уреди за креирање, приспособување, 

печатење, експортирање и испраќање 

електронска порака на финансиски 

извештаи, бизнис извештаи, билансна 

состојба, биланс на добивка и загуба, 

извештаи за готовински текови и извештаи 

за продажба што се оданочуваат; 

компјутерски софтвер за следење на 

времето на работа на вработените и 

подизведувачите; софтвер за управување 

со компјутери и мобилни уреди за 

сметководство, книговодство, обработка 

на трансакции, управување со трансакции, 

управување со проекти, управување со 

деловни процеси и финансиско 

планирање; софтвер за управување со 

компјутери и мобилни уреди за употреба 

во управување, организирање и 

споделување на податоци на компјутерски 

сервер на глобална компјутерска мрежа; 

компјутерски софтвер за водење 

сметководство, книговодство, наплата, 

фактурирање, обработка на трансакции, 

управување на трансакции, управување со 

проекти, управување со деловни процеси; 

компјутерски софтвер за мерење на 

време, управување и евидентирање за 

фирми за професионални услуги  

кл. 42  софтвер како услуга (ЅааЅ) услуги 

со софтвер за употреба при управување 

со деловни функции, особено, за 

управување со сметководство, наплата, 

фактурирање и плаќања, човечки ресурси, 

платен список, управување со односите со 

клиенти и управување со синџир на 
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достава; софтвер како услуга (ЅааЅ) 

услуги со софтвер за креирање, 

приспособување и управување со 

фактури; софтвер како услуга (ЅааЅ) 

услуги со софтвер за креирање и 

управување со буџети; софтвер како 

услуга (ЅааЅ) услуги со софтвер за 

креирање и управување со проекти; 

софтвер како услуга (ЅааЅ) услуги со 

софтвер за автоматско креирање на 

фактури; софтвер како услуга (ЅааЅ) 

услуги со софтвер за креирање, 

приспособување , печатење, 

експортирање и испраќање електронска 

порака на финансиски извештаи, бизнис 

извештаи, билансна состојба, биланс на 

добивка и загуба, извештаи за готовински 

текови и извештаи за продажба што се 

оданочуваат; софтвер како услуга (ЅааЅ) 

услуги со софтвер за следење на времето 

на работа на вработените и 

подизведувачите; софтвер како услуга 

(ЅааЅ) услуги со софтвер за 

сметководство, книговодство, обработка 

на трансакции, управување со трансакции, 

управување со проекти, управување со 

деловни процеси и финансиско 

планирање; обезбедување на привремена 

употреба на онлајн компјутерски софтвер 

за автоматско креирање на фактури кој не 

може да се преземе; услуги на техничка 

поддршка имено услуги за помош; услуги 

за техничка поддршка, имено, решавање 

на проблеми со компјутерски софтвер, веб 

страни и онлајн услуги; услуги за 

хостирање на податоци; софтвер како 

услуга (ЅааЅ) услуги имено, хостирање на 

софтвер за употреба од други во областа 

на управување, организирање и 

споделување податоци на компјутерски 

сервер на глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2022/812 (220) 01/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(300) 97457538  14/06/2022  US and 

97518001  25/07/2022  US 

(731) LTWHP, LLC 530 Fifth Avenue, New 

York NY 10036, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4,  1000 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.12;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  постелнини, пешкири, покривачи за 

прозорци и драперии и завеси  

кл. 25  oблека; капи; обувки   

кл. 28  опрема и додатоци за фитнес; 

опрема и додатоци за јога, производи за 

спорт  

 

(210) TM  2022/813 (220) 02/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Трговско друштво за трговија 

производство и услуги БЕТАШПЕД ДОО 

увоз-извоз ИЛИНДЕН УЛ.36 БР.1, 1041 

Илинден, Скопје, MK 

(740) Блаже Крчински, адвокат ул. Рајко 

Жинзифов бр. 29А, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 26.01.18;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни успуги, шпедиција, 

шпедитерски успуги, погистички услуги за 

транспорт, транспортирање стоки, 
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испорачување стоки, складирање стоки, 

изнајмување магацини, пакување стоки, 

изнајмување контејнери за складирање, 

посредување за 

шпедиција, посредување за превоз  

 

(210) TM  2022/818 (220) 06/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Limited Liability Company 

"Aspectus pharma" 121357, Russian 

federation, Moscow, intra-city  area 

municipal District Mozhaysky, Veresaeva 

st, house 8, floor 1, office I, room 20, RU 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

ЦИТОРЕАН CITOREAN (во 

изглед) 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови; препарати за 

органотерапија; фармацевтски препарати; 

хемиско фармацевтски препарати; 

хемиски препарати за медицински цели; 

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба; фармацевтски производи; 

средства за тонизирање на нерви  

 

(210) TM  2022/819 (220) 07/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Весна Дамчевска ул.Багдадска бр. 

36/1-13, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 26.04.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списание, печатени работи  

 

(210) TM  2022/822 (220) 09/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(300) 97312512  15/03/2022  US 

(731) Inspire11 LLC 1 N. Dearborn St., 

Suite 1150, Chicago, IL 60602, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

 

INSPIRE11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  консалтинг за бизнис менаџмент, 

имено дигитална, деловна и аналитичка 

стратегија за подобрување и развој на 

бизнисите; услуги во областа на развој на 

бизнисот, вклучувајќи анализа на пазарот, 

функционална анализа, организациски 

развој и дизајн, оптимизација на 

клиентите; услуги за бизнис планирање, 

имено организирање и одржување на 

деловни тркалезни маси и вебинари  

кл. 42  консалтинг за развој на производи, 

имено, планирање на производ, дизајн на 

производ, инженерство на производ, 

дизајн на искуство; услуги за анализа на 

податоци; дизајн и развој на софтвер; 

технолошки консултации кои вклучуваат 

DveOps  (развој и работење), вештачка 

интелигенција и машинско учење  

 

(210) TM  2022/823 (220) 09/09/2022 

(442) 28/02/2023 

(300) 97312537  15/03/2022  US 

(731) Inspire11 LLC 1 N. Dearborn St., 

Suite 1150, Chicago, IL 60602, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.07;27.07.04;27.07.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  консалтинг за бизнис менаџмент, 

имено дигитална, деловна и аналитичка 

стратегија за подобрување и развој на 

бизнисите; услуги во областа на развој на 

бизнисот, вклучувајќи анализа на пазарот, 

функционапна анализа, организациски 

развој и дизајн, оптимизација на 

клиентите; услуги за бизнис планирање, 

имено организирање и одржување на 

деловни тркалезни маси и вебинари  

кл. 42  консалтинг за развој на производи, 

имено, планирање на производ, дизајн на 

производ, инженерство на производ, 

дизајн на искуство; услуги за анализа на 

податоци; дизајн и развој на софтвер; 

технолошки консултации кои вклучуваат 

DevOps (развој и работење), вештачка 

интелигенција и машинско учење  

 

(210) TM  2022/908 (220) 14/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) TP=LINK CORPORATION LIMITED 

ROOM 901, 9-F., NEW EAST OCEAN 

CENTRE ., 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, 

TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

VASATA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  трансформатори [електрична 

енергија]; автоматски временски 

прекинувачи; терминали (електрична 

енергија), конвертори, електрични, 

електрични прекинувачи; електрични 

приклучоци; тековни исправувачи, 

прекинувачи за ќелии [електрицитет], 

прекинувачи; контролни панели; 

приклучоци за електрични водови; 

електрични приклучоци, електрични спојки; 

електрични релеи, конектори за 

електрични водови, придушувачи на 

светлина, регулатори на светлина, капаци 

за електрични приклучоци; придушници за 

осветлување; електромагнетни вентили 

електромагнетни вентили 

(електромагнетни прекинувачи) напонски 

осигурувачи, трансформатори за 

зголемување напон, електрични напонски 

трансформатори, конвертори, магнетни 

ленти (уреди за демагнетизирање 

магнетни ленти), стабилизатори на напон, 

уреди за регулација на електрична 

енергија, нисконапонски уреди за 

напојување, електрични прекинувачки 

плочи, осигурувачи, електрично загреани 

чорапи  

 

(210) TM  2022/914 (220) 18/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) AstraZeneca AB SE-15 185 

Södertälje, SE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

IMFINZI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2022/917 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 24.01.03;26.03.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; изгаснувачи за 

загревани цигари и пури како и за 

загревани тутунски стапчиња (tobacco 

sticks); кутии за електронски цигари кои 

може повторно да се 

напојуваат/наполнуваат; џебни машини за 

виткање цигари  

 

(210) TM  2022/918 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 24.01.03;26.03.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 
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и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; изгаснувачи за 

загревани цигари и пури како и за 

загревани тутунски стапчиња (tobacco 

sticks); кутии за електронски цигари кои 

може повторно да се 

напојуваат/наполнуваат; џебни машини за 

виткање цигари  

 

(210) TM  2022/919 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 24.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 
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никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; изгаснувачи за 

загревани цигари и пури како и за 

загревани тутунски стапчиња (tobacco 

sticks); кутии за електронски цигари кои 

може повторно да се 

напојуваат/наполнуваат; џебни машини за 

виткање цигари  

 

(210) TM  2022/920 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Diamond Quest Limited OMC 

Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 24.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  испарувачи за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење; орални 

испарувачи за пушачи; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун, 

вклучително пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за виткање на сопствени цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут 

(snuff) тутун, цигари со или без филтери; 

замени за тутун (не за медицински 

намени); цигари кои содржат замени за 

тутун (не за медицински намени); артикли 

за пушачи, вклучително хартија за цигари 

и туби за цигари (tubes), филтри за цигари, 

бинлаци за тутун (tobacco tins), цигари и 

кутии (не од скапоцени метали) и 

пепелници, лулиња, џебни апарати за 

виткање цигари, врвови/филтри за цигари 

(cigarette tips), запалки; кибрити; тутунски 

стапчиња (tobacco sticks), производи од 

тутун со намена да бидат загревани, 

електронски уреди и нивни делови со 

намена за загревање на цигари или тутун; 

ароми (различити од есенцијални масла) 

за тутун; ароми (различити од есенцијални 

масла) за употреба во електронски цигари; 

течни раствори за употреба во 

електронски цигари; електронски уреди за 

пушење; електронски цигари; електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари; електронски уреди за 

инхалацијата на аеросоли кои содржат 

никотин; орални испарувачки уреди за 

употреба од пушачи, производи од тутун и 

замени за тутун; артикли за пушачи за 

електронски цигари; изгаснувачи за 

загревани цигари и пури како и за 

загревани тутунски стапчиња (tobacco 

sticks); кутии за електронски цигари кои 

може повторно да се 

напојуваат/наполнуваат; џебни машини за 

виткање цигари  

 

(210) TM  2022/921 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Ficosota Food EAD 10 Trakiyska str. 

Shumen 9700, BG 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје   

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

(540)  

 
(531) 27.05.24 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки, наполитанки со фил  

 

(210) TM  2022/922 (220) 19/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Ficosota Food EAD 10 Trakiyska str. 

Shumen 9700, BG 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки, наполитанки со фил  

 

(210) TM  2022/930 (220) 21/10/2022 

(442) 28/02/2023 

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

York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

VYDURA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2022/937 (220) 26/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(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)  

TCL MOVEAUDIO NXT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за 

на глава за паметни телефони; слушалки 

за на глава за музика; безжични слушалки 

за уши за паметни телефони; стерео 

слушалки за глава; слушалки за во уво; 

слушалки за поништување на шум; аудио 

и видео приемници; електронски докинг 

станици; компјутерски периферни уреди; 

аудио звучници; преносни звучници; 

паметни звучници; безжични аудио 

звучници; интерактивен звучник; мобилни 

телефони  

 

(210) TM  2022/938 (220) 26/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

TCL MOVEAUDIO NEO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за 

на глава за паметни телефони; слушалки 

за на глава за музика; безжични слушалки 

за уши за паметни телефони; стерео 

слушалки за глава; слушалки за во уво; 

слушалки за поништување на шум; аудио 

и видео приемници; електронски докинг 

станици; компјутерски периферни уреди; 

аудио звучници; преносни звучници; 

паметни звучници; безжични аудио 

звучници; интерактивен звучник; мобилни 

телефони  

 

(210) TM  2022/939 (220) 26/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(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)  

TCL MOVEAUDIO AIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за 

на глава за паметни телефони; слушалки 

за на глава за музика; безжични слушалки 

за уши за паметни телефони; стерео 

слушалки за глава; слушалки за во уво; 

слушалки за поништување на шум; аудио 

и видео приемници; електронски докинг 

станици; компјутерски периферни уреди; 

аудио звучници; преносни звучници; 

паметни звучници; безжични аудио 

звучници; интерактивен звучник; мобилни 

телефони  

 

(210) TM  2022/940 (220) 26/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou 

Guangdong, CN 

(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)  

TCL MOVEAUDIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за 

на глава за паметни телефони; слушалки 

за на глава за музика; безжични слушалки 

за уши за паметни телефони; стерео 

слушалки за глава; слушалки за во уво; 

слушалки за поништување на шум; аудио 

и видео приемници; електронски докинг 

станици; компјутерски периферни уреди; 

аудио звучници; преносни звучници; 

паметни звучници; безжични аудио 

звучници; интерактивен звучник; мобилни 

телефони  

 

(210) TM  2022/944 (220) 27/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) ZHEJIANG QIANJIANG 

MOTORCYCLE CO., LTD. ECONOMIC & 

DEVELOPMENT ZONE, WENLING CITY, 

ZHEJIANG PROVINCE, 317500, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  aвиони, авионски и бродски 

тркалезни прозорчиња, автобуси, автобуси 

на моторен погон, автомобилски гуми, 

автомобилски каросерии, автомобилски 

шасии, аероглисери, аеронаутички 

апарати, машини и уреди, аларми против 

кражба на возила, амбулантни возила, 

амортизациони пружини за возила, 

амортизери за автомобили, амортизери за 

железнички возен парк, амфибиски 

авиони, апарати за накривување, делови 

од камиони и вагони, апарати и уреди за 

кабелски транспорт, армоники за зглобни 

автобуси, багажници за возила, багери 

[бродови], бандажи за железнички тркала, 

бандажи за тркала на возила, бандажи на 

велосипеди, браници за автомобили, 

браници за возила, браници на 

велосипеди, бришачи за автомобилски 

стакпа, бродови, вагон-ресторани, вагони, 

вагони [железница], вагони со фрижидери 

[железнички возови], велосипеди, 

велосипедски гуми, вентили за гуми на 

возила, весла, весла за кајаци, 

виљушкари, внатрешни гуми за 

велосипеди, внатрешни гуми за 

пневматски гуми, воени возила за 

транспорт, воздушни балони, воздушни 

возила, воздушни перници [безбедносни 

направи за автомобили], воздушни 

транспортери, возен парк за железници, 

возен парк за жичени железници, возила 

(амортизери за возила), возила за 

движење по копно, воздух, вода или шини, 

возила за мешање бетон, возила 

ладилници, возила на далечинско 

управување за подводни проверки, возила 

со далечинска контрола што не се играчки, 

возила што се движат во вода, волани за 

возила, врати за возила, вселенски 

возила, големи моторни чамци, греди за 

спуштање бродови за спасување, греди за 

јарболи на бродови, гуми за возила, гуртни 

за возила, двоколки за пренесување стока, 

делови за накривување кај камионите, 

детски колички, дирижабл балони 

[аероплани], дисаѓи за велосипеди, дрвени 

клинови [наутички], држачи за велосипеди, 

електрични велосипеди, електрични 

возила, електрични мотори за копнени 

возила, елиси, елиси за бродови, 

железнички колички, железнички спојки, 

жичарници, жичарници со седишта, 

жичени железници, запалки за цигари за 

автомобили, запченици за велосипеди, 

заштитни навлаки за резервни тркалата, 

инвалидски колички, кабини за жичарници, 

калници, камиони, камиони за прскање, 

капаци за мотори на возила, капачиња за 

резервоарите за бензин на возилата, 

каравани, каросерии за возила, картери за 

компоненти во копнени возила освен за 

мотори, кесони [возила], клипници за 

копнени возила што не се делови од 

мотори, клучеви за весла, коли, количка 

што се закосува, колички, колички за 

багаж, колички за голф, колички за 

одливки, колички за пренесување стока, 

колички за супермаркети, колички за 

чистење, колички на едно тркало, колички 

на тркалца *, колички со црево за 

полевање, комбиња [возила], контратежа 

за тркала на возила, копнени возила 

(спојки за копнени возила), кормила, коси 

патеки за бродови, кошници за 

велосипеди, краеви на оските за 

автомобили, крила за бродови, крмени 

весла, куки за бродови, куки за 

поврзување кај возилата, курбли за 
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велосипеди, легла за спиење, за возила, 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми, летала, локомотиви, 

менувачи за копнени возила, механизами 

за регулација на вртежите кај копнени 

возила, механизми за намалување на 

брзината за копнени возила, млазни 

мотори за копнени возила, мопеди, мотори 

за велосипеди, мотори за копнени возила, 

моторни санки, мотоцикпи, мрежи за багаж 

на возила, мрежички за велосипеди, 

навлаки за нозе за детски колички, 

навлаки за нозе за седечки детски 

колички, навлаки за седишта на 

мотоцикли, надворешни гуми за 

пневматски гуми, направи против лизгање, 

за гуми на возила, носачи за скии на 

автомобили, носачи на мотор за копнени 

возила, обвивки за волани на возила, 

облоги за гуртни на возила, огради за 

бродови, оклопни возила, омнибуси, 

опрема за поправка на внатрешни гуми, 

оски за возила, оски за тркала на 

велосипеди, оски на тркала од возила, 

оџаци за бродови, оџаци за локомотиви, 

падобрани, палки за свиткување, за 

возила, педали за велосипеди, пенести 

влошки за гуми, пловки од хидроавиони, 

плочки за автомобилски сопирачки, 

пневматски гуми, пневматски пумпи 

[помошни средства за возила], погонски 

машини за копнени возила, погонски 

механизми за копнени возила, погонски 

синџири за копнени возила, подвижни 

бифиња, подвозја за возила, подигнувачки 

задни врати [делови од копнени возила], 

покажувачи на правецот за велосипеди, 

поклопки од оски на тркала, покриви за 

детски колички, покривки за возила 

[обликувани], покривки за детски колички, 

покривки за седишта на возила, покривки 

на седла за велосипеди, потпирачи за 

велосипеди [делови на велосипеди], 

потпирачи за глава на седишта на возила, 

предни бришачи на возила, преноси за 

копнени возила, преносни оски за возила, 

преносни синџири за копнени возила, 

приколки [возила], приколки за кампување, 

приколки на мотори, прозорци за возила, 

пропелери за бродови, пумпи за 

велосипеди, рамки за велосипеди, 

распоред на брзини за копнени возила, 

ремени за оски на тркала, ретровизори, 

рикверц-аларми за возила, самостојни 

подводни возила за проверки на морското 

дно, оанки, санки [возила], седишта на 

возила, седишта со катапулт за авиони, 

седла за велосипеди или мотоцикли, 

седла на велосипеди, сигнализација за 

правец на возилата, сигурносни појаси за 

седишта на возила, сигурносни ремени за 

седишта на возила, сигурносни седишта за 

деца, за возила, синџири за автомобили, 

синџири за велосипеди, синџири против 

лизгање, сирени за возила, систем за 

управување на бродови, скалила од 

автомобили, ски лифтови, скутери 

[возила], сопирачки дискови за возила, 

сопирачки за велосипеди, сопирачки за 

возила, сопирачки сегменти за возила, 

спални коли, спици на тркала, за возила, 

спици од велосипеди, спортски 

автомобили, спојки за копнени возила, 

спојки за спици на тркала, спојлери за 

возила, суспендирачки амортизери за 

возила, тапацири за возила, торби 

приспособени за седишта за велосипеди, 

торби приспособени за седечки детски 

колички, трактори, трамваи, трицикли, 

трицикли за доставување стока, тркала за 

велосипеди, тркала на возила, тркала од 

рачни колички, тркалца за колички 

[возила], тркачки автомобили, трупови од 

бродови, тубелес гуми за велосипеди, 

турбини за копнени возила, управувачи за 

велосипеди, уреди за извлекување 
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бродови, уреди против заслепување, за 

возила *, уреди против кражба на возила, 

фериботи, хауби на автомобили, хауби на 

возила, хидраулични системи за возила, 

хидроавиони, хидроглисери, 

хидротрансформатори за копнени возила, 

чамци, шарки на возила, шарки на 

вулканизирани гуми, шасии на возила, 

шилци за тркала, шлепери, шофершајбни, 

штитници од сонце за автомобили, ѕвона 

за велосипеди, јарболи за бродови, јахти  

 

(210) TM  2022/945 (220) 27/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Serbia Broadband - Srpske 

Kablovske Mreze doo Beograd Bulevar 

Peka Dapčevića 19, 11000, Beograd, RS 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје  бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, жолта, зелена, сина, розова, 

виолетова, бела 

(531) 26.11.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална 

содржина преку интернет и глобални 

комуникациски мрежи; софтвер за 

стриминг на аудиовизуелна и 

мултимедијална содржина на мобилни 

дигитални електронски уреди; софтвери за 

пребарување, организирање и 

препорачување на мултимедијална 

содржина; компјутерски софтвер, имено, 

софтверски развојни алатки за креирање 

софтвер и мобилни апликации; cloud 

компјутерски софтвер во областа на 

мултимедијална забава; хардвер за 

потребите на телекомуникациите и 

медиумски услуги; хардвер за стримање 

аудиовизуелни и мултимедијални 

содржини преку интернет и глобални 

комуникациски мрежи имено, уреди за 

стриминг на дигитални медиуми, 

дигитални видео рекордери, ДВД и видео 

плеери со висока дефиниција, системи за 

домашно кино составени од аудио и видео 

приемници и диск плеери; телевизори и 

телевизиски сет-топ кутии  

кл. 35  рекламирање и бизнис 

информации; рекламирање преку 

спонзорирање; рекламирање и услуги за 

публицитет преку телевизија, радио, е-

пошта, интернет, социјални медиуми и 

дигитални преноси; рекламирање преку 

мобилни мрежи; рекламирање и маркетинг 

услуги обезбедени преку комуникациски 

канали; рекламирање и промотивни услуги 

во областа на телевизија, кабелска 

телевизија, радио и онлајн емитување и 

медиумски услуги вклучувајќи ТВ 

спонзорство, пласирање на производ, ТВ 

продажба, виртуелно рекламирање и 

останати значења на ТВ рекламирање; 

собирање и обработка на податоци и 

поопшто снимање, транскрипција, пренос 

и организација на писмени комуникации и 

звучни и/или визуелни снимки кои се 

користат во електронските преноси; 

претплати на сите информативни 

медиуми, текст, звук и/или слика и 

публикации, електронски или други 

дигитални публикации, аудио - визуелни 

производи и мултимедијални производи; 

претплата на телевизиски канали или 

други медиумски содржини; прикажување 

на реклами за други; телевизиско 

рекламирање; уредување претплати на 

медиумски пакети; услуги на онлајн 

продавница за малопродажба со 

стримувана и преземена претходно 
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снимена аудио, видео и аудиовизуелна 

содржина; составување на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 38  стриминг на аудиовизуелни и 

мултимедијални содржини преку интернет; 

пренос и испорака на аудиовизуелни и 

мултимедијални содржини преку интернет; 

видео на барање платформа и услуги за 

пренос; обезбедување на комуникации и 

телекомуникации на глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

пристап до податочни мрежи, особено до 

интернет, форуми на интернет, светска 

мрежа и серверски услуги; комуникација 

преку мрежи со оптички мрежи; услуги за 

пристап до компјутерска мрежа и глобална 

компјутерска мрежа; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на глас и податоци електронски средства; 

обезбедување на информации од 

телевизиски емитувања, емитувања на 

кабелска телевизија или емитување преку 

радио; комуникации преку телеграми; 

комуникации преку телефон; услуги за 

комуникација со податоци; 

телекомуникации (освен емитување); 

емитување; новински агенции; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема вклучително и телефони, рутери и 

телефакс апарати; телевизиски и радио 

емитувања; интернет и затворено 

емитување; емитување на кабелска 

телевизија и сателитска; мобилна 

телефонска комуникација и емитување; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; услуги на електронска огласна 

табла  

кл. 41  уредување, организирање, 

спроведување и презентирање забавни 

специјални настани; производство, 

дистрибуција и презентација на 

телевизиски програми, кинематографски 

филмови; обезбедување на тековни 

телевизиски програми, програми за пренос 

на интернет, радио програми, услуги за 

пренос на видео записи на барање, 

безжични и он-лајн услуги; обезбедување 

забава, спорт, музика, образовни 

информации, информации во врска со 

културни активности, емитување на вести, 

билтени на вести, услуги за известување 

вести и програмирање за тековни настани 

преку телекомуникациски мрежи; забавни 

и едукативни услуги; обезбедување на 

програми за забава, спорт, музика, 

информации, вести и тековни настани што 

не може да се преземаат; обезбедување 

телевизиски емисии, филмови и 

мултимедијална забавна содржина што не 

може да се преземаат, како и 

информации, прегледи и препораки во 

врска со телевизиските емисии, филмови 

и мултимедијална забавна содржина; 

обезбедување информации и советодавни 

услуги во врска со која било од 

горенаведените услуги, вклучително и 

такви услуги обезбедени онлајн од 

компјутерска мрежа или преку интернет 

или екстранет  

кл. 42  обезбедување компјутерски 

апликации со забава, спорт, анимација, 

музика, информации, вести, реални шоуа, 

документарци, тековни настани и 

програмирање за уметност и култура; 

обезбедување на компјутерски и мобилни 

апликации кои содржат информации од 

областа на забавата, спортот, музиката, 

вестите, документарните филмови, 

тековните настани и уметноста и 

културата; објавување и презентација на 

прегледи, анкети и оценки и обезбедување 

на компјутерски и мобилни апликации за 

објавување и споделување на прегледи, 

анкети и оценки поврзани со образовни 

програми, забава, кинематографски 

филмови, театар, уметнички и културни 
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настани, концерти, изведби во живо, 

натпревари, саеми, фестивали, изложби, 

експозиции и спортски настани; услуги за 

обработка во облак [cloud computing]; 

обезбедување на виртуелна компјутерска 

средина преку cloud обработка во облак  

 

(210) TM  2022/946 (220) 27/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) Serbia Broadband - Srpske 

Kablovske Mreze doo Beograd Bulevar 

Peka Dapčevića 19, 11000, Beograd, RS 

(740) БЕРИН Д.О.О Скопје бул. Кочо 

Рацин бр. 14/1/1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, жолта, зелена, сина, розова, 

виолетова, бела 

(531) 26.11.01;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за стриминг на 

аудиовизуелна и мултимедијална 

содржина преку интернет и глобални 

комуникациски мрежи; софтвер за 

стриминг на аудиовизуелна и 

мултимедијална содржина на мобилни 

дигитални електронски уреди; софтвери за 

пребарување, организирање и 

препорачување на мултимедијална 

содржина; компјутерски софтвер, имено, 

софтверски развојни алатки за креирање 

софтвер и мобилни апликации;cloud 

компјутерски софтвер во областа на 

мултимедијална забава; хардвер за 

потребите на телекомуникациите и 

медиумски услуги; хардвер за стримање 

аудиовизуелни и мултимедијални 

содржини преку интернет и глобални 

комуникациски мрежи имено, уреди за 

стриминг на дигитални медиуми, 

дигитални видео рекордери, ДВД и видео 

плеери со висока дефиниција, системи за 

домашно кино составени од аудио и видео 

приемници и диск плеери; телевизори и 

телевизиски сет-топ кутии  

кл. 35  рекламирање и бизнис 

информации; рекламирање преку 

спонзорирање; рекламирање и услуги за 

публицитет преку телевизија, радио, е-

пошта, интернет, социјални медиуми и 

дигитални преноси; рекламирање преку 

мобилни мрежи; рекламирање и маркетинг 

услуги обезбедени преку комуникациски 

канали; рекламирање и промотивни услуги 

во областа на телевизија, кабелска 

телевизија, радио и онлајн емитување и 

медиумски услуги вкпучувајќи ТВ 

спонзорство, пласирање на производ, ТВ 

продажба, виртуелно рекламирање и 

останати значења на ТВ рекламирање; 

собирање и обработка на податоци и 

поопшто снимање, транскрипција, пренос 

и организација на писмени комуникации и 

звучни и/или визуелни снимки кои се 

користат во електронските преноси; 

претплати на сите информативни 

медиуми, текст, звук и/или слика и 

публикации, електронски или други 

дигитални публикации, аудио- визуелни 

производи и мултимедијални производи; 

претплата на телевизиски канали или 

други медиумски содржини; прикажување 

на реклами за други; телевизиско 

рекламирање; уредување претплати на 

медиумски пакети; услуги на онлајн 

продавница за малопродажба со 

стримувана и преземена претходно 

снимена аудио, видео и аудиовизуелна 

содржина; составување на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 38  стриминг на аудиовизуелни и 

мултимедијални содржини преку интернет; 

пренос и испорака на аудиовизуелни и 
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мултимедијални содржини преку интернет; 

видео на барање платформа и услуги за 

пренос; обезбедување на комуникации и 

телекомуникации на глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување 

пристап до податочни мрежи, особено до 

интернет, форуми на интернет, светска 

мрежа и серверски услуги; комуникација 

преку мрежи со оптички мрежи; услуги за 

пристап до компјутерска мрежа и глобална 

компјутерска мрежа; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, пренос 

на глас и податоци електронски средства; 

обезбедување на информации од 

телевизиски емитувања, емитувања на 

кабелска телевизија или емитување преку 

радио; комуникации преку телеграми; 

комуникации преку телефон; услуги за 

комуникација со податоци; 

телекомуникации (освен емитување); 

емитување; новински агенции; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема вкпучително и телефони, рутери и 

телефакс апарати; телевизиски и радио 

емитувања; интернет и затворено 

емитување; емитување на кабелска 

телевизија и сателитска; мобилна 

телефонска комуникација и емитување; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; услуги на електронска огласна 

табла  

кл. 41  уредување, организирање, 

спроведување и презентирање забавни 

специјални настани; производство, 

дистрибуција и презентација на 

телевизиски програми, кинематографски 

филмови; обезбедување на тековни 

телевизиски програми, програми за пренос 

на интернет, радио програми, услуги за 

пренос на видео записи на барање, 

безжични и он-лајн услуги; обезбедување 

забава, спорт, музика, образовни 

информации, информации во врска со 

културни активности, емитување на вести, 

билтени на вести, услуги за известување 

вести и програмирање за тековни настани 

преку телекомуникациски мрежи; забавни 

и едукативни услуги; обезбедување на 

програми за забава, спорт, музика, 

информации, вести и тековни настани што 

не може да се преземаат; обезбедување 

телевизиски емисии, филмови и 

мултимедијална забавна содржина што не 

може да се преземаат, како и 

информации, прегледи и препораки во 

врска со телевизиските емисии, филмови 

и мултимедијална забавна содржина; 

обезбедување информации и советодавни 

услуги во врска со која било од 

горенаведените услуги, вклучително и 

такви услуги обезбедени онлајн од 

компјутерска мрежа или преку интернет 

или екстранет  

кл. 42  oбезбедување компјутерски 

апликации со забава, спорт, анимација, 

музика, информации, вести, реални шоуа, 

документарци, тековни настани и 

програмирање за уметност и култура; 

обезбедување на компјутерски и мобилни 

апликации кои содржат информации од 

областа на забавата, спортот, музиката, 

вестите, документарните филмови, 

тековните настани и уметноста и 

културата; објавување и презентација на 

прегледи, анкети и оценки и обезбедување 

на компјутерски и мобилни апликации за 

објавување и споделување на прегледи, 

анкети и оценки поврзани со образовни 

програми, забава, кинематографски 

филмови, театар, уметнички и културни 

настани, концерти, изведби во живо, 

натпревари, саеми, фестивали, изложби, 

експозиции и спортски настани; услуги за 

обработка во облак [cloud computing]; 

обезбедување на виртуелна компјутерска 

средина преку cloud обработка во облак  
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(210) TM  2022/952 (220) 31/10/2022 

(442) 28/02/2023 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, портокалова, црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и негови замени; 

ориз, тестенини и нудли; тапиока и саго; 

брашно и производи направени од 

житарки; леб, лиснати теста и слаткарски 

производи; чоколадо; сладолед, шербет и 

други производи од мраз што се јаде; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печиво; сол, мирудии, зачини, 

конзервирани билки; оцет, сосови и други 

преливи; мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пиво; безалкохолни пијалоци; 

минерална и газирана вода; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

продизводи за правење безалкохолни 

пијалоци  
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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/2022/0681 

3 MK/T/2022/0803 

3 MK/T/2022/0805 

3 MK/T/2022/0807 

3 MK/T/2022/0808 

3 MK/T/2022/0809 

5 MK/T/2022/0646 

5 MK/T/2022/0647 

5 MK/T/2022/0648 

5 MK/T/2022/0655 

5 MK/T/2022/0673 

5 MK/T/2022/0674 

5 MK/T/2022/0675 

5 MK/T/2022/0678 

5 MK/T/2022/0717 

5 MK/T/2022/0718 

5 MK/T/2022/0719 

5 MK/T/2022/0720 

5 MK/T/2022/0722 

5 MK/T/2022/0723 

5 MK/T/2022/0731 

5 MK/T/2022/0735 

5 MK/T/2022/0736 

5 MK/T/2022/0737 

5 MK/T/2022/0741 

5 MK/T/2022/0787 

5 MK/T/2022/0803 

5 MK/T/2022/0804 

5 MK/T/2022/0805 

5 MK/T/2022/0807 

5 MK/T/2022/0808 

5 MK/T/2022/0809 

5 MK/T/2022/0818 

5 MK/T/2022/0914 

5 MK/T/2022/0930 

8 MK/T/2022/0715 

9 MK/T/2021/0969 

9 MK/T/2022/0661 

9 MK/T/2022/0681 

9 MK/T/2022/0682 

9 MK/T/2022/0684 

9 MK/T/2022/0699 

9 MK/T/2022/0727 

9 MK/T/2022/0811 

9 MK/T/2022/0908 

9 MK/T/2022/0937 

9 MK/T/2022/0938 

9 MK/T/2022/0939 

9 MK/T/2022/0940 

9 MK/T/2022/0945 

9 MK/T/2022/0946 

11 MK/T/2022/0681 

12 MK/T/2022/0780 

12 MK/T/2022/0781 

12 MK/T/2022/0782 

12 MK/T/2022/0783 

12 MK/T/2022/0944 

16 MK/T/2022/0819 

18 MK/T/2022/0685 

18 MK/T/2022/0686 

18 MK/T/2022/0788 

24 MK/T/2022/0812 

25 MK/T/2021/0969 

25 MK/T/2022/0685 

25 MK/T/2022/0686 

25 MK/T/2022/0788 

25 MK/T/2022/0812 

28 MK/T/2022/0812 

29 MK/T/2022/0681 

29 MK/T/2022/0787 

30 MK/T/2022/0606 

30 MK/T/2022/0647 

30 MK/T/2022/0650 

30 MK/T/2022/0651 

30 MK/T/2022/0652 

30 MK/T/2022/0693 

30 MK/T/2022/0694 

30 MK/T/2022/0701 

30 MK/T/2022/0787 

30 MK/T/2022/0802 

30 MK/T/2022/0805 

30 MK/T/2022/0807 

30 MK/T/2022/0808 

30 MK/T/2022/0809 

30 MK/T/2022/0921 

30 MK/T/2022/0922 

30 MK/T/2022/0952 

31 MK/T/2022/0681 

31 MK/T/2022/0693 

31 MK/T/2022/0694 
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32 MK/T/2022/0693 

32 MK/T/2022/0694 

32 MK/T/2022/0717 

32 MK/T/2022/0952 

33 MK/T/2022/0561 

33 MK/T/2022/0742 

34 MK/T/2022/0743 

34 MK/T/2022/0744 

34 MK/T/2022/0917 

34 MK/T/2022/0918 

34 MK/T/2022/0919 

34 MK/T/2022/0920 

35 MK/T/2021/0969 

35 MK/T/2022/0324 

35 MK/T/2022/0647 

35 MK/T/2022/0650 

35 MK/T/2022/0651 

35 MK/T/2022/0652 

35 MK/T/2022/0670 

35 MK/T/2022/0671 

35 MK/T/2022/0672 

35 MK/T/2022/0681 

35 MK/T/2022/0685 

35 MK/T/2022/0686 

35 MK/T/2022/0699 

35 MK/T/2022/0716 

35 MK/T/2022/0724 

35 MK/T/2022/0727 

35 MK/T/2022/0787 

35 MK/T/2022/0788 

35 MK/T/2022/0802 

35 MK/T/2022/0803 

35 MK/T/2022/0822 

35 MK/T/2022/0823 

35 MK/T/2022/0945 

35 MK/T/2022/0946 

36 MK/T/2022/0670 

36 MK/T/2022/0671 

36 MK/T/2022/0672 

36 MK/T/2022/0681 

36 MK/T/2022/0716 

37 MK/T/2022/0681 

37 MK/T/2022/0714 

38 MK/T/2022/0324 

38 MK/T/2022/0681 

38 MK/T/2022/0945 

38 MK/T/2022/0946 

39 MK/T/2022/0681 

39 MK/T/2022/0714 

39 MK/T/2022/0716 

39 MK/T/2022/0787 

39 MK/T/2022/0813 

40 MK/T/2022/0622 

40 MK/T/2022/0681 

41 MK/T/2021/0969 

41 MK/T/2022/0299 

41 MK/T/2022/0622 

41 MK/T/2022/0635 

41 MK/T/2022/0684 

41 MK/T/2022/0699 

41 MK/T/2022/0727 

41 MK/T/2022/0945 

41 MK/T/2022/0946 

42 MK/T/2022/0324 

42 MK/T/2022/0622 

42 MK/T/2022/0681 

42 MK/T/2022/0684 

42 MK/T/2022/0714 

42 MK/T/2022/0724 

42 MK/T/2022/0811 

42 MK/T/2022/0822 

42 MK/T/2022/0823 

42 MK/T/2022/0945 

42 MK/T/2022/0946 

43 MK/T/2022/0299 

43 MK/T/2022/0662 

43 MK/T/2022/0681 

43 MK/T/2022/0716 

44 MK/T/2022/0681 

45 MK/T/2022/0681 

45 MK/T/2022/0724 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

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

 

(731) (210) 

Apple Inc. MK/T/2022/0661 

AstraZeneca AB MK/T/2022/0914 

CHECK24 GmbH MK/T/2022/0716 

Delta Electronics Inc. An organization organized and existing under the laws of 

Taiwan MK/T/2022/0714 

Diageo Scotland Limited MK/T/2022/0742 

Diamond Quest Limited MK/T/2022/0917 

Diamond Quest Limited MK/T/2022/0918 

Diamond Quest Limited MK/T/2022/0919 

Diamond Quest Limited MK/T/2022/0920 

EQRx International, Inc. (Delaware corporation) MK/T/2022/0722 

EQRx International, Inc. (Delaware corporation) MK/T/2022/0723 

Eli Lilly and Company MK/T/2022/0731 

Farm Fresh L.L.C. MK/T/2022/0701 

Ficosota Food EAD MK/T/2022/0921 

Ficosota Food EAD MK/T/2022/0922 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/2022/0736 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2022/0737 

Hemofarm A.D., farmaceutsko-hemijska industrija MK/T/2022/0735 

Inspire11 LLC MK/T/2022/0822 

Inspire11 LLC MK/T/2022/0823 

J&B LIMITED MK/T/2022/0743 

J&B LIMITED MK/T/2022/0744 

LTWHP, LLC MK/T/2022/0812 

Limited Liability Company "Aspectus pharma" MK/T/2022/0818 

MARKETING INVESTMENT GROUP S.A. MK/T/2022/0685 

MARKETING INVESTMENT GROUP S.A. MK/T/2022/0686 

Novartis AG MK/T/2022/0673 

Novartis AG MK/T/2022/0674 

Novartis AG MK/T/2022/0675 

Pfizer Inc. MK/T/2022/0930 

ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0803 

ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0804 

ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0805 

ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0807 
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ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0808 

ProtoPharma doo Beograd - Novi Beograd MK/T/2022/0809 

SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD MK/T/2022/0682 

Serbia Broadband - Srpske Kablovske Mreze doo Beograd MK/T/2022/0945 

Serbia Broadband - Srpske Kablovske Mreze doo Beograd MK/T/2022/0946 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2022/0937 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2022/0938 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2022/0939 

TCL Technology Group Corporation MK/T/2022/0940 

TP=LINK CORPORATION LIMITED MK/T/2022/0908 

The Coca-Cola Company MK/T/2022/0952 

Univar Solutions B.V. MK/T/2022/0678 

Viatris Healthcare d.o.o. MK/T/2022/0655 

Yiwu Mingge Electric Appliance Co., Ltd. MK/T/2022/0715 

ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. MK/T/2022/0780 

ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. MK/T/2022/0781 

ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. MK/T/2022/0782 

ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. MK/T/2022/0783 

ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. MK/T/2022/0944 

Zentiva, k.s. MK/T/2022/0741 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2022/0646 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2022/0647 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2022/0648 

АСПЕКТ ДОО Скопје MK/T/2022/0324 

Весна Дамчевска MK/T/2022/0819 

Драгис Пхарм ДОО MK/T/2022/0717 

Драгис Пхарм ДОО MK/T/2022/0718 

Драгис Пхарм ДОО MK/T/2022/0719 

Драгис Пхарм ДОО MK/T/2022/0720 

Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2022/0811 

Друштво за менаџмент, консалтинг, инжинеринг и дизајн Г-КОНСАЛТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2022/0724 

Друштво за продукција и медиска содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО Скопје MK/T/2022/0622 

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

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0650 

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

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0651 

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

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2022/0652 

Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-

извоз Битола MK/T/2022/0681 

Друштво за угостителство и трговија ЧИА БОДИ ДОО Скопје MK/T/2022/0662 

Друштво за услуги "ПАДАМА" дооел Куманово MK/T/2022/0299 
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Елена Бубало Михајловска MK/T/2021/0969 

КАМ ДОО Илинден MK/T/2022/0802 

Миле Трајковски MK/T/2022/0727 

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола MK/T/2022/0670 

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола MK/T/2022/0671 

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола MK/T/2022/0672 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0787 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје MK/T/2022/0788 

Перевски Никола MK/T/2022/0699 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп MK/T/2022/0606 

СЕФИДАНИС Дооел Охрид MK/T/2022/0684 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. MK/T/2022/0693 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. MK/T/2022/0694 

Трговско друштво за трговија производство и услуги БЕТАШПЕД ДОО увоз-извоз 

ИЛИНДЕН MK/T/2022/0813 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје MK/T/2022/0561 

ШРИ ЧИНМОЈ-МИР-СЛУЖЕЊЕ Скопје MK/T/2022/0635 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  31392  (151)  02/02/2023 

(210)  TM  2019/869 (220)  12/07/2019 

(181)  12/07/2029 

(450)  28/02/2023 

(732)  Владимир Вуксановиќ ул. Васил 

Ѓоргов 33-А-58, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течно органско  микробиолошо 

ѓубриво од калифорниски црви/ѓубриво од 

животинско потекло  

 

(111)  31365  (151)  01/02/2023 

(210)  TM  2020/1019 (220)  27/10/2020 

(181)  27/10/2030 

(450)  28/02/2023 

(732)  ИПМО АДВИСОРИ АГ ул. 

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, 

CH 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

IPMO Advisory 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; агенции за наплаќање 

долгови; агенции за недвижности; агенции 

за станови; агенциии за кредити; 

банкарски служби за дебитни картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; верификација на чекови; 

брокерство; гаранции; депонирање 

скапоцености; давање заеми врз основа 

на хипотеки; заеднички фондови; 

доверителство; заеми; здравствено 

осигурување; издавање вредносни купони; 

известување за цени на хартии од 

вредност; издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; изнајмување 

заеднички канцеларии за работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; инвестирање 

средства; капитални инвестиции; кредити 

со отплата на рати; кредитирање со 

заложно обезбедување; купување на 

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање 

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка 

проценка; обезбедување финансиски 

информации преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; организирање 

наплаќање; осигурителни информации; 

осигурување; осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; осигурување од 

пожар; позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; порамнување, 

финансиско; посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; проценка 

за надоместок на штета [финансиска 

проценка]; прибирање добротворни 

средства; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

проценување антиквитети; проценување 

накит; проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 
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на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности; aикидо 

обука; aкадемии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање 

животни; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

забава; забава со помош на радио; забави 

(планирање забави); забавишта; забавни 

паркови; зоолошки градини; известување 

за забави; известување за рекреација; 

изнајмување аудио опрема; изнајмување 

видеокамери; изнајмување видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување внатрешни аквариуми; 

изнајмување диск-џокеј; изнајмување 

звучни записи; изнајмување играчки; 

изнајмување кинематографски филмови; 

изнајмување опрема за играње; 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; изнајмување спортски терени; 

изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор за приредби; изнајмување 

сценски декор; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување уметнички дела; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина); 

информирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

настава по веронаука; ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; Он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрема за 

голф (обезбедување опрема за голф); 

опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање 

време на спортски натпревари; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 
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организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; организирање лотарии; 

организирање модни ревии за забавни 

цели; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; организирање шоу 

програми [импресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се рекламни текстови; подучување; 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање места за 

шоу програми; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; синхронизација; снимање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; театарски 

изведби; телевизиска забава; титлување 

филмови; толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); услуги за вокална 

преквалификација; услуги за толкување; 

услуги на дискотеки; услуги на естрадни 

уметници [забавувачи]; услуги на 

здравствени клубови; услуги на игри што 

се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 

за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истржувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; анализа 

на водата; анализа на компјутерски 

системи; анализа на ракопис 

[графологија]; анализи за искористување 

на нафтените полиња; архитектура; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; внатрешно уредување; 

водење студија за техничко проектирање; 

временска прогноза; геолошки 

испитувања; геолошки истражувања; 

геолошки истражувања на терен; градежно 

советување; графички дизајн; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници; дигитализација на документи 

[скенирање]; дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; 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; енергетска ревизија; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; индустриски 

дизајн; инженерство; инсталирање 
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компјутерски програми; испитувања на 

нафтените полиња; испитување 

материјали; истражувања во козметиката; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

калибрирање [мерење]; картографски 

услуги; клинички испитувања; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

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; метеоролошки 

информации; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(111)  31364  (151)  01/02/2023 

(210)  TM  2020/1021 (220)  27/10/2020 

(181)  27/10/2030 

(450)  28/02/2023 

(732)  ИПМО АДВИСОРИ АГ ул. 

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, 

CH 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

AIPMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; агенции за наплаќање 
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долгови; агенции за недвижности; агенции 

за станови; агенциии за кредити; 

банкарски служби за дебитни картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; верификација на чекови; 

брокерство; гаранции; депонирање 

скапоцености; давање заеми врз основа 

на хипотеки; заеднички фондови; 

доверителство; заеми; здравствено 

осигурување; издавање вредносни купони; 

известување за цени на хартии од 

вредност; издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; изнајмување 

заеднички канцеларии за работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; инвестирање 

средства; капитални инвестиции; кредити 

со отплата на рати; кредитирање со 

заложно обезбедување; купување на 

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање 

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка 

проценка; обезбедување финансиски 

информации преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; организирање 

наплаќање; осигурителни информации; 

осигурување; осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; осигурување од 

пожар; позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; порамнување, 

финансиско; посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; проценка 

за надоместок на штета [финансиска 

проценка]; прибирање добротворни 

средства; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

проценување антиквитети; проценување 

накит; проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 

на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности; aикидо 

обука; aкадемии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање 

животни; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

забава; забава со помош на радио; забави 

(планирање забави); забавишта; забавни 

паркови; зоолошки градини; известување 

за забави; известување за рекреација; 

изнајмување аудио опрема; изнајмување 

видеокамери; изнајмување видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување внатрешни аквариуми; 

изнајмување диск-џокеј; изнајмување 

звучни записи; изнајмување играчки; 

изнајмување кинематографски филмови; 
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изнајмување опрема за играње; 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; изнајмување спортски терени; 

изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор за приредби; изнајмување 

сценски декор; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување уметнички дела; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина); 

информирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

настава по веронаука; ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; Он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрема за 

голф (обезбедување опрема за голф); 

опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање 

време на спортски натпревари; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; организирање лотарии; 

организирање модни ревии за забавни 

цели; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; организирање шоу 

програми [импресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се рекламни текстови; подучување; 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање места за 

шоу програми; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; синхронизација; снимање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; театарски 

изведби; телевизиска забава; титлување 

филмови; толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); услуги за вокална 

преквалификација; услуги за толкување; 

услуги на дискотеки; услуги на естрадни 

уметници [забавувачи]; услуги на 

здравствени клубови; услуги на игри што 

се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 
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за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истржувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; анализа 

на водата; анализа на компјутерски 

системи; анализа на ракопис 

[графологија]; анализи за искористување 

на нафтените полиња; архитектура; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; внатрешно уредување; 

водење студија за техничко проектирање; 

временска прогноза; геолошки 

испитувања; геолошки истражувања; 

геолошки истражувања на терен; градежно 

советување; графички дизајн; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници; дигитализација на документи 

[скенирање]; дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; 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; енергетска ревизија; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; индустриски 

дизајн; инженерство; инсталирање 

компјутерски програми; испитувања на 

нафтените полиња; испитување 

материјали; истражувања во козметиката; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

калибрирање [мерење]; картографски 

услуги; клинички испитувања; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

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; метеоролошки 

информации; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 
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непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(111)  31386  (151)  02/02/2023 

(210)  TM  2021/1373 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за услуги ФУТУРЕ 

ИННОВАТИОНС ДООЕЛ Скопје ул. 

Архимандова бр. 3, 1000, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

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. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  31389  (151)  02/02/2023 

(210)  TM  2021/1374 (220)  30/12/2021 

(181)  30/12/2031 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за современи 

технологии М.ХЕЛТХ ГРОУП 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 

ул.Карпошово Востание бр. 2/4-2, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на лугето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  31363  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/86 (220)  02/02/2022 

(181)  02/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС 

МУША-Ќебапчилница Скопје 

ул.„Битпазарска“ бр. 92, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сендвичи; хамбургери  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалаци  

 

(111)  31393  (151)  16/02/2023 

(210)  TM  2022/117 (220)  09/02/2022 

(181)  09/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Tymbark Bulgaria EOOD Village of 

Kazachevo, 5548, Lovech region, BG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Велинград ALCALIA - Од 

душата на планината! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; безалкохолни пијалоци; 

минерални и газирани води; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење безалкохолни 

пијалоци  

 

(111)  31457  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/160 (220)  16/02/2022 

(181)  16/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG  Bahnhofstrasse 

24, 83052 Bruckmühl, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  сапуни; шампони; парфимерија; 

немедицински препарати за лична нега и 

убавина; креми, гелови, пудри, масла и 

есенцијални масла; немедицинска 

козметика; немедицински препарати за 

орална нега; пасти за заби; немедицински 

препарати за нега на коса; фарби за коса; 

немедицински лосиони за коса; 

немедицински препарати за бањање, 

посебно есенцијални екстракти, и соли за 

бањање; дезодоранси за лична употреба; 

памучна вата и памучни крпчиња за 

козметички цели; марамчиња 

импрегнирани со козметички продукти; 

марамчиња и памучна вата импрегнирани 

со козметички лосиони; марамчиња и 

памучни перничиња импрегнирани со 

препарати за отстранување на шминка; 

бебешки марамчиња импрегнирани со 

препарати за чистење; козметички 

препарати за слабеење; билни екстракти 

за козметички цели; помади за козметички 

цели  

кл. 5  фармацевтски препарати; 

ветеринарни препарати; медицински 

производи; медицински производи за 

грижа за здравјето; диететски препарати; 

суплементи кон исхраната; диететска 

храна за медицински цели; пијалаци за 

медицински цели; диететски пијалаци за 

медицински цели; слатки за медицински 

цели; соли за бањање и адитиви за 

бањање за медицински и терапевтски 

цели; медицински чаеви, дијабетичен леб 

за медицински цели; храна за бебиња, 

пелени за бебиња, подлоги за повивање 

бебиња за еднократна употреба; гипсови, 

завои, гасови за медицински цели; 

еукалиптус, ликорис, пеперминт, ленено 

семе и оброци од ленено семе за 

медицински цели; слад, растителни 

екстракти, млечни пијалаци со слад и 

бадемово млеко за фармацевтски и 

медицински цели; суплементи на 

исхраната со полен и прополис; матичен 

млеч; препарати за прочистување на 

воздухот; дезодоранси за воздух; 

препарати за сончање; масти за 

изгореници од сонце; пломби за заби; 

соединенија за дентални отисоци; 

средства за дезинфекција; пестициди; 

фунгициди; хербициди  

кл. 10  хирушки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни инструменти 

и апарати;   ортопедски помагала, посебно 

ортопедски појаси, ортопедски 

поддржувачи за зглобови и колена, 

ортопедски потпори и потпори за 

движење; маски за медицински персонал; 

заштитни маски за медицински персонал; 

терапевтски маски за лице; заштитни 

медицински ракавици; ракавици за 

масажа; ламби, ултравиолетови ламби и 

ултравиолетови филтри за медицински 

цели; шишиња за хранење, врвови за 

шишиња за хранење и цуцли за бебиња; 

потпори за одење за стари и нестабилни, 

медицински направи за физички вежби и 

физиотерапија и направи за физичка 

рехабилитација за медицински цели; 

направи за масирање за негување и нега 

за убавина; душеци, воздушни и потпорни 

перничиња за медицински цели и перници 

за инсомнија  

кл. 16  печатени работи, посебно брошури, 

информативни летоци, книги, календари, 

фактури, испратници, товарни листи; 

налепници, посебно налепници со адреса; 

налепници [канцелариски материјали]; 

знамиња; бизнис картички; канцелариски 

материјали; фотографии; канцелариски 

прибор [освен мебел]; материјали за обука 

и настава; материјали и средства за 

уметници; хартиени или картонски 

уметнички дела и статуетки и модели од 

архитектурата; ќеси, торби, пакети и 



 

 

154 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

слични производи кои се користат за 

пакување, обвиткување или полнење од 

хартија, картон или пластика; подлошки за 

чаши; обвивки за шишиња и шишиња од 

хартија, картон или пластика  

кл. 21  домаќински и кујнски прибор и 

садови; садови за готвење и прибор за на 

маса, освен ножеви, виљушки и лажици; 

стакларија; порцелан; грнчарија; садови за 

пиење, имено шолји, чаши, кригли за пиво, 

термоси, чашки за дегустација; уметнички  

дела од порцелан, керамика, грнчарија, 

теракота или стакло; кутии за чај; 

послужавници за кесички чај; чајници; 

шолји за чај; текстилни изолатори за 

чајници; сервиси за чај [прибор за на 

маса]; цедалки за чај; шишиња од стакло, 

порцелан или керамика; вакуумски 

термоси; отворачи за шишиња  

кл. 25  покривки за глава, посебно шалови, 

капи, шешири и качкети; облека за надвор, 

посебно маици; долна облека; спортска 

облека; обувки  

кл. 29  месо; риба; живина; дивеч; 

конзервирано овошје; конзервиран 

зеленчук; смрзнато овошје; смрзнат 

зеленчук; суво овошје; сув зеленчук; 

зготвено овошје; зготвен зеленчук; желеа; 

џемови; компоти; јајца; млеко; сирење; 

путер; јогурт; млечни производи; масла за 

јадење; масти за јадење; подготовки за 

супа, подготовки за правење булјон; 

обработени јатки, семиња и сончогледово 

семе и обработено овошје и зеленчук  

кл. 30  кафе; замена за кафе; чај; какао; 

ориз; тестенини; фиде; тапиока; саго; 

брашна; подготовки направени од 

житарици; леб; фина пекарска опрема; 

фини слаткарски производи; сладоледи; 

шеќер; мед; полен, матичен млеч, саќе; 

меласа и  агаве сируп [природни 

засладувачи]; квасец; прашок за печиво; 

сол; додатоци на јадења; зачини и 

конзервирани билки; оцет; сосови; мешани 

пијалаци на база на чај; мешани пијалаци 

на база на кафе; мешани пијалаци на база 

на какао; снегулки од житарици; штангли 

од житарици; житни закуски; пченка; 

пченкарни снегулки [корнфлекс]; 

пченкарно брашно; пченкарен гриз; вафли; 

чаши за дегустација од тесто за вафли 

[кои може да се јадат]; чаши од вафли [кои 

може да се јадат]  

кл. 31  земјоделски, градинарски, 

шумарски и производи на аквакултура; 

живи и непреработени семиња и расади; 

храна за животни; сточна креда; слама за 

сточна храна; бисквити за кучиња  

кл. 32  безалкохолни пијалаци, посебно 

пијалаци со вкус на чај и кафе направени 

од суви овошја; зеленчукови сокови 

[пијалаци]; изотонични пијалаци; овошни 

сокови; енергетски пијалаци; лимонади; 

сирупи за лимонада; минерални и сода 

води; сирупи за правење пијалаци; 

безалкохолни подготовки за правење 

пијалаци; шумливи прашоци и таблети за 

правење пијалаци  

кл. 33  овошни екстракти кои содржат 

алкохол; алкохолни есенции и екстракти; 

алкохолни овошни пијалаци; алкохолни 

мешани пијалаци кои не се пијалаци 

мешани со пиво; алкохолни пијалаци од 

шеќерна трска; ликери; вино; медовина; 

вино од јаболки (сајдер); оризово вино  

кл. 35  рекламирање; маркетинг; 

промовирање продажба; односи со 

јавност; деловно управување; деловна 

администрација; канцелариски работи; 

услуги на големопродажба, малопродажба 

и поштенски нарачки, вклучувајќи и преку 

Интернет, на сапуни, парфимерија, 

тоалетни производи, есенцијални масла, 

шампони за коса, пасти за заби, производи 

за бањање, дезодоранси, производи за 

заштита од сонце, медицински производи, 
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фармацевтски производи, санитарни 

препарати, додатоци на исхраната, 

диететска храна, печатени работи, 

канцелариски материјали, канцелариски 

прибор, материјали за настава, покривки 

за глава, облека, обувки, месо, риба, 

живина, дивеч, овошје, зеленчук, џемови, 

компоти, јајца, млеко, сирење, путер, 

јогурт, млечни производи, масла за 

јадење, масти за јадење, подготовки за 

супа, подготовки за правење булјон, јатки, 

семиња, сончогледово семе, обработено 

овошје и зеленчук,  кафе, чај, какао, ориз, 

тестенини, фиде, тапиока, саго, брашна, 

подготовки направени од житарици; леб; 

пекарски и слаткарски производи, 

сладолед, шеќер, мед, полен, матичен 

млеч, саќе, меласа, агаве сируп, квасец; 

прашок за печиво, сол, додатоци на 

јадења, зачини и конзервирани билки, 

оцет, сосови, мешани пијалаци на база на 

чај, мешани пијалаци на база на кафе, 

мешани пијалаци на база на какао, 

подготовки од житарици, снегулки од 

житарици, штангли од житарици, житни 

закуски, пченка, пченкарни снегулки, 

пченкарно брашно, пченкарни оброци, 

пченкарен гриз, земјоделски, градинарски 

и шумарски и производи на аквакултура, 

живи и непреработени семиња и расади, 

храна за животни, сточна креда, слама за 

сточна храна, бисквити за кучиња, 

безалкохолни пијалаци, зеленчукови 

сокови, изотонични пијалаци, овошни 

сокови, енергетски пијалаци, лимонади, 

сирупи за лимонада, минерални води, 

сода води, сирупи за правење пијалаци, 

безалкохолни подготовки за правење 

пијалаци, шумливи прашоци и таблети за 

правење пијалаци, овошни екстракти кои 

содржат алкохол, алкохолни овошни 

пијалаци; алкохолни мешани пијалаци, 

ликери, вино, дрогериски производи, 

производи од здравствениот сектор, 

ортопедски и медицински апарати и 

инструменти, ортопедски и медицински 

производи за терапевтски цели; услуги на 

бизнис анализирање, истражување и 

информирање; услуги за набавки за трети 

лица [купување производи и услуги за 

други претпријатија]; истражување на 

пазарот; истражување на јавно мислење; 

помош при управување со комерцијални 

или трговски претпријатија; организациско 

советување и советување за бизнис 

управување за концепти за франшиза во 

трговија на мало, аптеки, продавници за 

медицински производи, продавници за 

здрава храна, продавници за органска 

храна и продавници за природна храна; 

советодавни услуги за деловно 

управување во врска со управувачки 

прашања поврзани со воспоставување и 

работење на франшизи; совети за 

потрошувачи за комерцијални и деловни 

прашања [потрошувачки совети]; услуги 

обезбедени од продавници за здрава 

храна, продавници за органска храна и 

продавници за природна храна, имено 

малопродажни услуги со храна, природна 

храна, билни додатоци на исхраната, 

лекови без рецепт и производи за нега на 

тело и природни козметички производи  

кл. 38  обезбедување на платформа за е-

трговија на интернет; поставување на веб 

страни на интернет за трети лица; 

телекомуникации, посебно мобилни 

телефонски услуги и телекомуникации 

преку платформи и портали на интернет; 

обезбедување на интернет врски за 

разговор, интернет соби за разговор и 

интернет форуми; изнајмување простории 

за телекомуникации; обезбедување услуги 

во врска со он-лајн услуги, имено пренос 

на текстуални информации, музика, слики 

[подвижни или мирни] и други податоци 
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преку интернет, вклучени во класа 38; 

обезбедување пристап до податоци на 

интернет; телефонски информациски 

услуги, посебно за телефонски броеви, 

адреси, факс броеви, вклучени во класа 

38; директно воспоставување на врска за 

повици со бараната линија [телефонска 

размена]; услуги на мрежен оператор, 

информациски брокер и провајдер, имено 

договарање и изнајмување на време за 

пристап до мрежи со податоци, посебно на 

интернет; обезбедување пристап до бази 

со податоци во компјутерски мрежи; 

мрежни оператори, информациски брокер 

и провајдерски услуги, имено договарање 

и изнајмување време за пристап до бази 

податоци, обезбедување пристап до 

компјутерски програми на компјутерски 

мрежи; пренос на дигитални податоци и 

датотеки, електронска пошта, вести и 

подкасти на теми за фармација, медицина, 

превентивна здравствена нега, 

здравствена нега и исхрана  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; достава на производи; 

достава на производи порачани по пошта; 

организација на патувања и патувања 

поврзани со здравјето; резервација на 

патувања, посебно патувања поврзани со 

здравјето; организација на екскурзии; 

транспорт на болни; спасувачки услуги 

[транспорт]; изнајмување на инвалидски 

колички  

кл. 41  организирање, поставување и 

спроведување конференции, конгреси, 

симпозиуми, работилници, семинари и 

натпревари; нудење и доделување 

награди; образовни и наставни услуги; 

организирање, поставување и 

спроведување на натпревари за убавина и 

забавни шоуа; услуги за изнајмување 

поврзани со опрема и простории за 

дополнително и континуирано учење, 

спорт, фитнес, забава и култура; 

управување со фитнес клубови и клубови 

за здравје; обезбедување електронски 

публикации [кои не може да се симнуваат]  

кл. 42  услуги на медицински лаборатории; 

хемиски услуги; советување во областа на 

зачувување на енергија; обезбедување на 

научни информации и совети за 

урамнотежување на CO2; биолошки 

истражувања; услуги на хемиски 

лаборатории и спроведување хемиски 

анализи; истражувања во областа на 

хемија, бактериологија и козметика; услуги 

на истражување и развој поврзани со нови 

производи за трети лица; клинички 

испитувања; медицински истражувања; 

истражувања за заштита на животната 

средина; научни истражувања и услуги на 

научни лаборатории; научни и технолошки 

истражувања во областа на природни 

катастрофи  

кл. 43  услуги на угостителство и 

сместување; угостителство во бифеа, 

ресторани, снек барови, кафетерии, 

кантини и ресторани за самопослужување; 

угостителство, изнајмување на преносни 

структури, лавабоа, маси, чаршафи за 

маси, чаши, садови за готвење, садови за 

на маса и диспензери за пијалаци за 

угостителство; услуги на изнајмување на 

готвачи; изнајмување опрема за готвење; 

услуги за сместување за патници; 

мотелски, хотелски и интернатски услуги; 

услуги за резервација на соби  

кл. 44  медицински и ветеринарни услуги; 

грижа за здравјето и убавината за луѓе и 

животни; услуги на ароматерапија; 

фармацевтски совети; фармацевтски 

услуги; услуги од аптекари; медицинска 

евалуација на медицински и здравствени 

услуги; услуги на салони за убавина; 

спроведување медицински и клинички 

испитувања; спроведување терапии; 
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спроведување масажи; совети за исхрана; 

здравствено советување; услуги на грижа; 

психотерапевтски третмани; терапевтска 

нега и медицинска нега; изнајмување на 

медицински апарати; изнајмување на 

санитарни простории; подготовка на 

рецепти во аптеки; обука за медицинска 

рехабилитација; медицински услуги, имено 

подготовка на оценување на здравјето и 

способностите; совети за луѓе за здравје, 

убавина и козметика; услуги на психолози, 

имено советување за личен живот; услуги 

на продавници за здрава храна и услуги на 

здравствени центри, бањи, термални 

бањи, санаториуми и клиники за 

рехабилитација, вклучени во класа 44; 

услуги на физиотерапевти  

 

(111)  31456  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/161 (220)  16/02/2022 

(181)  16/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

ENTEROFURYL STOP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31455  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/162 (220)  16/02/2022 

(181)  16/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 8, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  кафена, кремава, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафел производ во облик на стапче 

со различни видови крем полнења, вафел 

производ во облик на стапче со какао крем 

полнење  

 

(111)  31446  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/163 (220)  16/02/2022 

(181)  16/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  FMC Agricultural Products 

International AG Baarerstrasse 14 Zug, 

Zurich, 6300, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

SPOTLIGHT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди; хербициди  

 

(111)  31458  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/164 (220)  16/02/2022 

(181)  16/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

 

 

(591)  сина, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, лакови, непроѕирни лакови; 

средства за заштита од ’рѓа и гниење на 

дрвото; средства за бојадисување; 

средства за нагризување; сирови 

природни смоли; метали во облик на 

фолија и во форма на прав за сликари, 

декоратери, принтери и уметници  

 

(111)  31445  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/165 (220)  17/02/2022 

(181)  17/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

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

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА-

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

TYLOLFEN HOT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  31459  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/170 (220)  18/02/2022 

(181)  18/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. unajska 

cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; реосигурување; 

животно осигурување; осигурување на 

имот; здравствено осигурување; 

осигурување од несреќи; поморско 

осигурување; осигурување од пожар; 

посредување при осигурување; 

советување во врска со осигурување; 

осигурителни информации; статистички 

бизнис; статистички услуги; финансиски 

проценки (во осигурување); финансиска 

проценка за надоместок на штета; 

вреднување и проценка на ризик за цели 

на осигурување; подготовка на 

финансиски анализи; финансиски услуги; 

финансиски операции; финансиско 

управување; финансиско анализирање; 

финансиски вложувања; финансиски 

консултантски услуги; финансиски 

информации; порамнување, финансиско  

 

(111)  31362  (151)  15/02/2023 

(210)  TM  2022/173 (220)  18/02/2022 

(181)  18/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Ана Арсовска ул.„Љубо 

Петровиќ“ бр. 19, 1000, Скопје, MK 

(740)  Александар Целески ул.„4“ бр. 18-4, 

Сопиште, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црна, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни наслаги; 

парфимерија, есенцијални масла; 

препарати за белење и други супстанции 

за употреба во перење; препарати за 

чистење, полирање, чистење и абразивни 

производи  

кл. 16  хартија и картон;печатени 

материјали; материјал за книговез; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за канцелариски материјал или 

цели за домаќинство; материјали за 

цртање и материјали за уметници; четки 

за сликање; наставни и наставни 

материјали; пластични листови, филмови 

и кеси за завиткување и пакување, тип на 

печатачи, блокови за печатење  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со нив; 

индустриски анализи, индустриски 

истражувања и услуги за индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитетот и 

автентикација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  31447  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/174 (220)  21/02/2022 

(181)  21/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  MARCO BUSCEMA Via G. Leopardi 

36 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), IT 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло кафена, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги; лични и опшествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци; 

правно истражување; услуги за изработка 

на правни документи; консалтинг од 

областа на правото; услуги при водење 

судски процеси; услуги за мирно 

решавање на спорови; правно управување 

со дозволи; правни услуги во врска со 

преговори за договори за други; 

медијација  

 

(111)  31467  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/176 (220)  22/02/2022 

(181)  22/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Бесир Хасипи ул. Воденска н. 1, 

Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, велосипеди, скутери  

кл. 28  производи за гимнастика и спорт 

(скии, санки)  
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кл. 35  услуги при продажба на мало со 

скутери, велосипеди и спортска опрема  

кл. 43  изнајмување шатори, 

обезбедување објекти за кампување  

 

(111)  31464  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/177 (220)  23/02/2022 

(181)  23/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Димитриев Горан ул.Ловќенска 

бр. 34/1-8, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум 

Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кабли; спроводници, електрични; 

цевки за електрични кабли; електрични 

прекинувачи; штекери, приклучоци и други 

електрични спојки ;кабли, електрични; 

цевки за спроведување кабли 

(електрицитет); електрични 

жици;електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи) (жици, кабли); муфови 

за спојување за електрични кабли; капаци 

за електрични штекери; електрични 

адаптери;канали за електрични кабли; 

разни електроматеријали  

кл. 35  услуги при продажба на големо на 

разни електроматеријали  

 

(111)  31465  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/178 (220)  23/02/2022 

(181)  23/02/2032 

(450)  28/02/2023 

732)  Димитриев Горан ул.Ловќенска бр. 

34/1-8, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум 

Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кабли; спроводници, електрични; 

цевки за електрични кабли; електрични 

прекинувачи; штекери, приклучоци и други 

електрични спојки ;кабли, електрични; 

цевки за спроведување кабли 

(електрицитет); електрични 

жици;електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи) (жици, кабли); муфови 

за спојување за електрични кабли; капаци 

за електрични штекери; електрични 

адаптери;канали за електрични кабли; 

разни електроматеријали  

кл. 35  услуги при продажба на големо на 

разни електроматеријали  

 

(111)  31463  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/179 (220)  23/02/2022 

(181)  23/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Димитриев Горан ул.Ловќенска 

бр. 34/1-8, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16, Хипериум 

Бизнис Центар, 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кабли; кабли, електрични; 

спроводници, електрични;цевки за 



 

 

161 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

електрични кабли;електрични 

прекинувачи;штекери, приклучоци и други 

електрични спојки;цевки за спроведување 

кабли (електрицитет);електрични 

жици;електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи) (жици, кабли);муфови 

за спојување за електрични кабли;капаци 

за електрични штекери;електрични 

адаптери;канали за електрични кабли.  

кл. 35  услуги при продажба на големо на 

разни електроматеријали (електрични 

кабли)  

 

(111)  31460  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/184 (220)  24/02/2022 

(181)  24/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за производство, 

компјутерска техника, информатика и 

автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопјеул. 

Жегљане бр. 22б, Скопје, MK 

(540)  

EP EASY PARK SMART 

PARKING SOLUTIONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг и рекламирање  

кл. 37  инсталациски услуги  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  31461  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/185 (220)  24/02/2022 

(181)  24/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за производство, 

компјутерска техника, информатика и 

автоматика ИЗИ ПАРК ДОО Скопје 

ул.Жегљане бр. 22б, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг и рекламирање  

кл. 37  инсталациски услуги  

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  31466  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/193 (220)  25/02/2022 

(181)  25/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Трговско друштво ПЛАТИНУМ 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје Нерешка бр. 23б-2, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила за спорт, очила за сонце, 

огледала [оптика], очила, рамки за очила, 

заштитни шлемови за спортови, заштитни 

шлемови, заштитни маски, сигнални ѕвона, 

слушалки, светлечки електронски 

покажувачи, паметни прстени  

кл. 21  термоси, прибори за излет, 

вклучително и садови, топлински 

изолирани садови, шолји, кутивчиња за 

чај, матарки, пијалаци (садови, со 

топлинска изолација, за пијалаци), 

чајници, подметки за чаши што не се од 
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хартија или од текстил, ткаенини (ведра од 

ткаенини), уметнички дела од порцелан, 

теракота или стакло, рогови (чаши за 

пиење во форма на рогови), предмети од 

порцелан  

кл. 25  облека за велосипедисти, дресови 

[облека], маици со кратки ракави, горна 

облека [наметки], водоотпорна облека, 

долна облека за апсорбирање пот, елеци, 

капи, полнети јакни [облека], ракавици 

[облека], спортски дресови, спортски 

трегер-маици, хеланки, хеланки 

[панталони], чорапи против потење, 

чорапи, шалови, јакни [облека], штитници 

од пот, панталони, ракавици без прсти, 

штитници за уши од студ [облека], 

џемпери (емпери), качулки [облека]  

 

(111)  31449  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/195 (220)  25/02/2022 

(181)  25/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  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)  црвена, зелена, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња, стапчиња за 

уши  

кл. 5  детски каши, храна за бебиња, 

пелени  

кл. 30  бисквити  

кл. 32  пијалоци од овошје, сокови и други 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  31451  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/196 (220)  25/02/2022 

(181)  25/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  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)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, креми и 

лосиони за лице и тело, пена за бричење, 

сапуни, гел за туширање, шампони, 

препарати за нега на забите, памук, фарба 

и лак за коса  

кл. 5  хигиенски влошки  

 

(111)  31462  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/197 (220)  25/02/2022 

(181)  25/02/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1,74172, Neckarsulm, DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  
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CZARNOLESKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво); 

жестоки пијалоци и силни алкохолни 

пијалоци; препарати за правење 

алкохолни пијалоци  

 

(111)  31367  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/206 (220)  02/03/2022 

(181)  02/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за продукција и медиска 

содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО 

Скопје ул. Славејко Арсов бр. 58/6, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Настевска Манасијеска Гордана 

ул.Јордан Мијалков бр.46 стан 3, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  рециклирање на отпад и ѓубре, 

рециклирање (рециклирање отпад), 

прочистување на воздух, третман на 

воздух, процесирање на отпад, третман на 

отпад, третман на вода, прочистување на 

вода, уништување на отпад, собирање на 

отпад, третман на отпад, третман на 

токсичен отпад, рециклирање на отпадни 

продукти, рециклирање на отпадни 

материјали, уништување на отпад и ѓубре, 

согорување на отпад и ѓубре, сортирање 

на отпад и материјал за рециклирање, 

селектирање на отпад и материјал за 

рециклирање, третирање на отпадни 

материјали во областа на контрола на 

загадување на околината  

кл. 41  едукациски услуги поврзани со 

заштита на околината, едукациски услуги 

поврзани со зачувување на природата, 

тренинзи поврзани созачувување на 

природата и околината, планирање на 

специјални настани, консултации за 

планирање на настани, организирање на 

настани поврзани со околината, 

организирање на настани за чистење на 

околината, спроведување на едукациски 

настани, спроведување на настани за 

туризам  

кл. 42  консултациски услуги поврзани со 

околината, услуги на мониторинг на 

околината, услуги на проценка на 

околината, консултации за заштита на 

околината, компилација на информации за 

околината, истражувања поврзани со 

заштита на околината, консултациски 

услуги поврзани со загадување на 

околината, собирање на информации 

поврзани со околината, истражувања во 

областа на екологијата, научни 

истражувања поврзани со екологијата  

 

(111)  31406  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/270 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Agilcon, d.o.o. Bravničarjeva ulica 

13, 1000, Ljubljana, SI 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  
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(591)  светло сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  Услуги од областа на 

информациската технологија  

 

(111)  31404  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/271 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

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

(540)  

ACEDOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31414  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/272 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Ape Foundation Whitehall 

Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 

North Church Street PO Box 31489, KY1-

1206, George Town, Grand Cayman, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

APECOIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; паметни 

часовници; паметен накит; очила; наочари 

за сонце; очила за виртуелна реалност; 

слушалки; слушалки за на глава; сетови за 

на глава за играње; компјутерски 

периферни делови за играње; футроли за 

компјутери, паметни телефони, слушалки, 

слушалки за на глава и направи за играње; 

знаци со диоди кои емитуваат светлина 

(ЛЕД); неонски знаци; блокчеин; крипто 

валути; хардверски паричник за 

криптовалути; мултимедијални датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); музички 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

датотеки со слики со незаменливи 

единици (НФТ); видео датотеки со 

незаменливи единици (НФТ); текстуални 

датотеки со незаменливи единици (НФТ); 

аудио датотеки со незаменливи единици 

(НФТ); датотеки со слики, музика, звук и 

мултимедија кои се верифицираат со 

незаменливи единици (НФТ); електронски 

публикации кои може да се симнуваат; 

датотеки со дигитални слики, звук, видео и 

мултимедија; компјутерска графика; 

софтвер; блокчеин софтвер; дистрибуиран 

леџер софтвер; софтвер за криптографија; 

софтвер за користење со крипто валути; 

софтвер за користење со дигитални 

валути; софтвер за користење со 

виртуелни валути; софтвер за ковање, 

креирање и издавање на дигитални добра, 

дигитални единици, крипто-единици; 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за гледање и обезбедување 

пристап до дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 



 

 

165 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

дигитални валути и виртуелни валути; 

софтвер за дистрибуција, тргување, 

складирање, испраќање, примање, 

прифаќање и пренесување дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; софтвер за 

децентрализирани финансии; софтвер за 

креирање и извршување паметни 

договори; софтвер за развој на 

децентрализирани апликации; софтвер за 

снимање, управување, следење, и 

пренесување сопственички вложувања во 

децентрализирани автономни 

организации; софтвер за управување и 

владеење со децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

учество и гласање во децентрализирани 

автономни организации; софтвер за 

извршување и снимање финансиски 

трансакции; дистрибуиран леџер софтвер 

за користење при обработка на 

финансиски трансакции; софтвер за 

трансфер на електронски фондови; 

софтвер за користење како паричник за 

крипто валути; софтвер за користење како 

електронски паричник; софтвер за 

креирање и управување електронски 

паричници; софтвер за плаќање со 

дигитални валути и трансакции за 

размена; софтвер за управување и 

валидација на трансакции кои вклучуваат 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; софтвер за обработка 

на електронски плаќања; софтвер за игри; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за креирање НФТ; софтвер за управување 

и верификување трансакции на блокчеин; 

софтвер за развој на игри; алатки за развој 

на софтвер за игри;  софтвер за блокчеин 

игри; софтвер за ископување на крипто 

валути; софтвер за фарми со крипто 

валути;  софтвер за договарање и 

спроведување аукции; софтвер за 

гласање; софтвер за социјално 

вмрежување; алатки за развој на софтвер; 

софтвер за креирање, управување и 

интеракција со онјалн заедница; софтвер 

за креирање, управување и пристап до 

групи во виртуелни заедници;  софтвер за 

споделување датотеки; комуникациски 

софтвер; софтвер за испраќање и 

примање на електронски пораки, графика, 

слики, звук и аудио визуелни содржини 

преку интернет и комуникациски мрежи; 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, симнување, пристапување, 

гледање, објавување, прикажување, 

означување, блогирање, емитување, 

поврзување, анотирање, искажување 

чувства, коментирање, гласање, 

вградување, пренесување и споделување 

или поинакво обезбедување електронски 

медиумски содржини или информации 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

софтвер за обработка на слики, графика, 

звук, видео и текст; софтвер за собирање, 

управување, уредување, организирање, 

модификување, пренесување, 

споделување и складирање на податоци и 

информации; софтвер за пренесување, 

споделување, примање, симнување, 

прикажување, за интеракција и 

пренесување на содржина, текст, визуелни 

дела, аудио дела, аудиовизуелни дела, 

литературни дела, податоци, датотеки, 

документи и електронски дела; софтвер за 

е-трговија;  софтвер за е-трговија кој им 

овозможува на корисниците да 
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остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутери 

интернет и комуникациски мрежи; софтвер 

за обработка на електронски трансакции; 

софтвер за организирање, пребарување и 

управување со настани; софтвер за 

креирање сметки и одржување и 

управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер за користење при 

финансиско тргување; софтвер за 

користење при финансиска размена; 

софтвер за обезбедување 

автентификација на страните во 

финансиски трансакции; софтвер за 

одржување леџери за финансиски 

трансакции; софтвер за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси преку компјутерски 

мрежи; софтвер за кодирање и 

овозможување безбеден пренос на 

дигитални информации преку интернет; 

софтвер за конверзија на валути  

кл. 14  накит; имитација на накит; 

часовници; приврзоци за клучеви; алки за 

клучеви  

кл. 16  печатени 

публикации;книги;магазини;слики;постери;

канцелариски материјали, картички за 

размена  

кл. 18  торби; ранци; куфери; паричници  

кл. 24  ќебиња; постелнини  

кл. 25  облека; шешири; капи; јакни; 

дресови; панталони; кошули; маици; 

џемпери; тренерки; чевли; марами; патики; 

чорапи  

кл. 27  черги, ќилими, простирки  

кл. 28  играчки, игри и делови за 

играње;фигури за играње;плишани 

играчки;акциони фигури;топки;топки за 

кошарка;карти за играње;картички за 

размена;карти за игри;рачни единици за 

играње електронски, компјутерски, 

интерактивни и видео игри;направи за 

играње;мобилни направи за 

играње;машини за играње за 

забава;конзоли за играње;контролори за 

играње за компјутери и видео 

игри;џојстици за компјутерски 

игри;џојстици за видеоигри;глувчиња за 

играње;тастатури за 

играње;скејтборд;скејтборд платформи  

кл. 32  пиво, енергетски пијалаци, 

безалкохолни пијалаци, сокови  

кл. 33  алкохолни пијалаци; вино, жестоки 

пијалаци, алкохоли, ликери, коктели  

кл. 35  малопродажни услуги; рекламни 

услуги; маркетинг услуги; истражување на 

пазарот; промотивни услуги; услуги на 

бизнис советување; олеснување на 

размена и продажба на производи и 

услуги преку компјутерски и комуникациски 

мрежи; обезбедување онлајн простории за 

спојување на купувачи со продавачи;  

обезбедување онлајн пазари; 

обезбедување онлајн пазар за дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на 

дигитални производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување онлајн пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување онлајн 

пазар за дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 
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единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути;  

обезбедување виртуелен пазар за 

купувачи и продавачи на дигитални 

производи автентифицирани со 

незаменливи единици (НФТ); 

обезбедување виртуелен пазар за 

изнајмување, позајмување и трговија со 

незаменливи единици (НФТ); олеснување 

размена и продажба на услуги и 

производи од трети лица преку 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

обезбедување онлајн пазари за продавачи 

на производи и/или услуги; аукциски 

услуги; гласачки услуги; промовирање на 

производи и услуги од други преку 

компјутерски и комуникациски мрежи  

кл. 36  финансиски услуги;монетарни 

услуги;услуги на финансиски 

трансакции;услуги на финансиска 

размена;банкарски услуги;услуги на крипто 

валути;услуги на дигитални валути;услуги 

на електронски валути;услуги на 

виртуелни валути;услуги на размена на 

крипто валути;услуги на тргување со 

крипто валути;услуги на обработка на 

плаќања со крипто валути;услуги на 

електронски плаќања;услуги на 

електронски паричници;услуги на размена 

на валути;услуги на тргување со 

валути;услуги на обработка на 

плаќања;услуги на заеми;креирање и 

издавање на дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни 

валути;дистрибуција, тргување, 

позајмување, размена, складирање и 

пренос на дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни 

валути;обезбедување финансиски 

информации;обезбедување информации 

во областите на дигитални добра, 

дигитални единици, крипто единици, 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни 

валути;финансиски работи, имено, 

финансиско управување, финансиско 

планирање, финансиско прогнозирање, 

управување со финансиски портфолија и 

финансиски анализи и 

советување;финансиски информации 

обезбедени преку електронски 

средства;брокерски услуги;услуги на 

постапување со валути;услуги на 

управување со инвестиции;услуги на 

плаќања при електронска трговија;услуги 

на верификација на плаќања базирани на 

блокчеин  

кл. 38  комуникациски услуги; 

телекомуникации; услуги на емитување; 

услуги за електронски пораки; емитување 

на аудио, видео и дигитални медиумски 

содржини на интернет; емитување на 

електронски и видео игри; обезбедување 

интернет соби за разговор; обезбедување 

он-лајн форуми за пренос на пораки 

помеѓу компјутерски корисници; 

емитување податоци; компјутерски 

потпомогнат пренос на информации и 

слики; обезбедување онлајн заеднички 

форум за корисниците да споделуваат и 

емитуваат информации, звук, видео, вести 

во реално време, забавни содржини и 

информации; обезбедување кориснички 

пристап до дигитални слики, текстови, 
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звук, видео, игри, мултимедијални 

содржини, дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата и незаменливи 

единици (НФТ); електронски пренос на 

содржини и податоци од виртуелна и 

зголемена реалност  

кл. 41  услуги на забава;продукција и 

дистрибуција на филмови, филмски 

снимки, радио, телевизиски и Веб 

програми;продукција и пост-продукција на 

мултимедијални забавни 

содржини;обезбедување филмови, 

телевизиски серии, Вебкасти, 

аудиовизуелни и мултимедијални дела кои 

не може да се симнуваат преку 

интернет;продукција на звучни, видео и 

мултимедијални снимки;обезбедување 

онлајн електронски, компјутерски и видео 

игри;услуги на аркади со виртуелна 

реалност;услуги на игри со виртуелна 

реалност;електронски издавачки 

услуги;услуги на забава, имено, 

обезбедување интерактивна забава, игри, 

содржини и искуства со виртуелна 

реалност, зголемена реалност и измешана 

реалност;услуги на забава, имено, 

обезбедување онлајн опкружување со 

виртуелна реалност, зголемена реалност 

и измешана реалност;продукција на видеа 

со виртуелна реалност, зголемена 

реалност и измешана реалност за забавни 

цели;услуги на продукција и издавање на 

мултимедијална забава;организирање 

изложби, настани и конференции за 

забавни и културни цели   

кл. 42  софтвер како услуга 

(СааС);платформа како услуга 

(ПааС);клауд компјутерски услуги;дизајн и 

развој на  компјутерски хардвер и 

софтвер;услуги за развој на компјутерски, 

електронски и видео игри;организација, 

управување и владеење со 

децентрализирани автономни организации 

(ДАОс);снимање, управување и следење 

на сопственички вложувања во 

децентрализирани автономни организации 

(ДАОс);дизајн и развој на 

децентрализирани апликации;развој и 

имплементација на паметни 

договори;услуги на информациска 

технологија;електронски публикации кои 

не може да се симнуваат;дигитални слики, 

аудио, видео и мултимедијални датотеки 

кои не може да се симнуваат;компјутерска 

графика која не може да се 

симнува;софтвер кој не може да се 

симнува;блокчеин софтвер кој не може да 

се симнува;дистрибуиран леџер софтвер 

кој не може да се симнува;криптографски 

софтвер кој не може да се 

симнува;софтвер за користење со крипто 

валути кој не може да се симнува;софтвер 

за користење со дигитални валути кој не 

може да се симнува;софтвер за користење 

со виртуелни валути кој не може да се 

симнува;софтвер кој не може да се 

симнува за ковање, креирање и издавање 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути;софтвер кој не може 

да се симнува за гледање и обезбедување 

пристап до дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни 

валути;софтвер кој не може да се симнува 

за дистрибуција, тргување, складирање, 

испраќање, примање, прифаќање и 

пренесување дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 
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дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни 

валути;софтвер кој не може да се симнува 

за децентрализирани финансии;софтвер 

кој не може да се симнува за креирање и 

извршување паметни договори;софтвер 

кој не може да се симнува за развој на 

децентрализирани апликации;софтвер кој 

не може да се симнува за снимање, 

управување, следење и пренесување 

сопственички вложувања во 

децентрализирани автономни 

организации;софтвер кој не може да се 

симнува за управување и владеење со 

децентрализирани автономни 

организации;софтвер кој не може да се 

симнува за учество и гласање во 

децентрализирани автономни 

организации;софтвер кој не може да се 

симнува за извршување и снимање 

финансиски трансакции;дистрибуиран 

леџер софтвер кој не може да се симнува 

за користење при обработка на 

финансиски трансакции;софтвер кој не 

може да се симнува за трансфер на 

електронски фондови;софтвер кој не може 

да се симнува за користење како паричник 

за крипто валути;софтвер кој не може да 

се симнува за користење како електронски 

паричник;софтвер кој не може да се 

симнува за креирање и управување 

електронски паричници;софтвер кој не 

може да се симнува за плаќање со 

дигитални валути и трансакции за 

размена;софтвер кој не може да се 

симнува за управување и валидација на 

трансакции кои вклучуваат дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути;софтвер кој не може да 

се симнува за обработка на електронски 

плаќања;софтвер кој не може да се 

симнува за игри;софтвер кој не може да се 

симнува за виртуелна реалност;софтвер 

кој не може да се симнува за креирање 

НФТ;софтвер кој не може да се симнува за 

управување и верификување трансакции 

на блокчеин;софтвер кој не може да се 

симнува за развој на игри;алатки кои не 

може да се симнуваат за развој на 

софтвер за игри;софтвер кој не може да се 

симнува за блокчеин игри;софтвер кој не 

може да се симнува за ископување на 

крипто валути;софтвер кој не може да се 

симнува за фарми со крипто 

валути;софтвер кој не може да се симнува 

за договарање и спроведување 

аукции;софтвер кој не може да се симнува 

за гласање;софтвер кој не може да се 

симнува за социјално вмрежување;алатки 

кои не може да се симнуваат за развој на 

софтвер;софтвер кој не може да се 

симнува за креирање, управување и 

интеракција со онлајн заедница;софтвер 

кој не може да се симнува за креирање, 

управување и пристап до групи во 

виртуелни заедници;софтвер кој не може 

да се симнува за споделување 

датотеки;комуникациски софтвер кој не 

може да се симнува;софтвер кој не може 

да се симнува за испраќање и примање на 

електронски пораки, графика, слики, звук и 

аудио визуелни содржини преку интернет 

и комуникациски мрежи;софтвер кој не 

може да се симнува за креирање, 

уредување, прикачување, симнување, 

пристапување, гледање, објавување, 

прикажување, означување, блогирање, 

емитување, поврзување, анотирање, 

искажување чувства, коментирање, 

гласање, вградување, пренесување и 

споделување или поинакво обезбедување 
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електронски медиумски содржини или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;софтвер кој не може 

да се симнува за обработка на слики, 

графика, звук, видео и текст;софтвер кој 

не може да се симнува за собирање, 

управување, уредување, организирање, 

модификување, пренесување, 

споделување и складирање на податоци и 

информации;софтвер кој не може да се 

симнува за пренесување, споделување, 

примање, симнување, прикажување, за 

интеракција и пренесување на содржина, 

текст, визуелни дела, аудио дела, 

аудиовизуелни дела, литературни дела, 

податоци, датотеки, документи и 

електронски дела;софтвер кој не може да 

се симнува за е-трговија;софтвер кој не 

може да се симнува за е-трговија кој им 

овозможува на корисниците да 

остваруваат електронски деловни 

трансакции преку глобални компјутери 

интернет и комуникациски мрежи;софтвер 

кој не може да се симнува за обработка на 

електронски трансакции;софтвер кој не 

може да се симнува за организирање, 

пребарување и управување со 

настани;софтвер кој не може да се 

симнува за креирање сметки и одржување 

и управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи;софтвер кој не може да се симнува 

за користење при финансиско 

тргување;софтвер кој не може да се 

симнува за користење при финансиска 

размена;софтвер кој не може да се 

симнува за обезбедување 

автентификација на страните во 

финансиски трансакции;софтвер за 

одржување леџери за финансиски 

трансакции;софтвер кој не може да се 

симнува за управување со криптографско 

обезбедување на електронски преноси 

преку компјутерски мрежи;софтвер кој не 

може да се симнува за кодирање и 

овозможување безбеден пренос на 

дигитални информации преку 

интернет;софтвер кој не може да се 

симнува за конверзија на валути  

кл. 43  ресторански услуги; услуги на 

барови; хотелски услуги  

кл. 45  услуги на онлајн социјално 

вмрежување; обезбедување услуги на 

автентификација за идентификација на 

лични податоци; услуги за верификација 

на идентитет; безбедносни услуги за 

податоци и информации; обезбедување 

онлајн заедница за купување, продавање, 

тргување и разговарање и размена на 

информации за дигитални добра, 

дигитални единици, крипто единици, 

услужни единици, незаменливи единици 

(НФТ), дигитални единици за наплата, 

крипто единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути  

 

(111)  31415  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/273 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Ape Foundation Whitehall 

Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 

North Church Street PO Box 31489, KY1-

1206, George Town, Grand Cayman, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; монетарни 

услуги; услуги на финансиски трансакции; 

услуги на финансиска размена; банкарски 

услуги; услуги на крипто валути; услуги на 

дигитални валути; услуги на електронски 

валути; услуги на виртуелни валути; 

услуги на размена на крипто валути; 

услуги на тргување со крипто валути; 

услуги на обработка на плаќања со крипто 

валути; услуги на електронски плаќања; 

услуги на електронски паричници; услуги 

на размена на валути; услуги на тргување 

со валути; услуги на обработка на 

плаќања; услуги на заеми; креирање и 

издавање на дигитални добра, дигитални 

единици, крипто единици, услужни 

единици, незаменливи единици (НФТ), 

дигитални единици за наплата, крипто 

единици за наплата, крипто валути, 

дигитални валути и виртуелни валути; 

дистрибуција, тргување, позајмување, 

размена, складирање и пренос на 

дигитални добра, дигитални единици, 

крипто единици, услужни единици, 

незаменливи единици (НФТ), дигитални 

единици за наплата, крипто единици за 

наплата, крипто валути, дигитални валути 

и виртуелни валути; обезбедување 

финансиски информации; обезбедување 

информации во областите на дигитални 

добра, дигитални единици, крипто 

единици, услужни единици, незаменливи 

единици (НФТ), дигитални единици за 

наплата, крипто единици за наплата, 

крипто валути, дигитални валути и 

виртуелни валути; финансиски работи, 

имено, финансиско управување, 

финансиско планирање, финансиско 

прогнозирање, управување со финансиски 

портфолија и финансиски анализи и 

советување; финансиски информации 

обезбедени преку електронски средства; 

брокерски услуги; услуги на постапување 

со валути;  услуги на управување со 

инвестиции; услуги на плаќања при 

електронска трговија; услуги на 

верификација на плаќања базирани на 

блокчеин  

 

(111)  31366  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/274 (220)  16/03/2022 

(181)  16/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Metamorfoza d.o.o. Ribnjak 2, 

Zagreb, HR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  музејски услуги; образовни услуги 

од областа на музеи дизајнирани да го 

поттикнат и развијат изучувањето на 

науката за оптика и холографија; 

дизајнирање, организирање и 

прикажување на изложби на дела, 

репрезентации на дела и репродукции на 

дела од областа на науката за оптика и 

холографија и материјали што ја 

објаснуваат науката за оптика и 

холографијата техники и принципи за 

културни или образовни цели; 

организирање и спроведување на 
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едукативни конференции за наука за 

оптика и холографија; образовни услуги, 

спроведување изложби, работилници, 

семинари, предавања, турнеи, филмски и 

видео презентации од областа на науката 

за оптика и холографија; образовни 

услуги, обезбедување библиотеки и 

студиски центри од областа на науката за 

оптика и холографија; објавување на 

едукативен материјал како текстови, книги 

и списанија од областа на науката за 

оптика и холографија; забава од областа 

на изложби за науката за оптика и 

холографија; забавни услуги од областа 

на научни изложби; забавни услуги од 

областа на холограмски изложби; забавни 

услуги, организација на културни настани; 

хостирање социјални забавни настани, 

роденденски забави, специјални настани  

 

(111)  31431  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/277 (220)  18/03/2022 

(181)  18/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Трговско друштво за 

производство, услуги и промет ВИТИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ПАРИСКА 

бр.17 А, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Бачовски 

Синколи Адвокати ул. Св. Наум Охридски 

бр. 2-в, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  Сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; каси;  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени 

возила); машински елементи за спојување 

и пренос (освен за копнени возила); 

земјоделски направи (кои не се рачни)  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  31410  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/285 (220)  23/03/2022 

(181)  23/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Viviscal Limited Unit 7, Racecource 

Business Park Ballybrit, Galway, IE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

VIVISCAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  Производи за убавина и лична нега, 

имено, козметика, лосиони за коса, 

шампони за коса и кондиционери  

кл. 5  Витамини; диететски и хранливи 

суплементи; фармацевтски препарати за 

поттикнување на раст на коса или за 

третман при опаѓање на коса  

 

(111)  31454  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/286 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ELBISCO INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM 

MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI, 

ATTICA, GR 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  



 

 

173 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

 

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

окер, маслинесто зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

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

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

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

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 
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на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

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

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(111)  31450  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/287 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ELBISCO INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL FOOD SOCIETE 

ANONYME(скратен назив ELBISCO S.A.) 

21 KM MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI, 

ATTICA, GR 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, сива, бела, жолта, 

портокалова, розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

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

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; мал гоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десертј; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

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

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 
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слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

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

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук] 

  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи.  

 

(111)  31452  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/288 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ELBISCO INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM 

MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI, 

ATTICA, GR 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

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

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

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

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 
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употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

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

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук] 

  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(111)  31453  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/289 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ELBISCO INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 21 KM 

MARATHONOS AV, 19009 PIKERMI, 

ATTICA, GR 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 
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ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

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

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 

колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

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

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 
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сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

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

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 

камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук] 

  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб, брашно, мелнички, пекарски и 

слаткарски производи  

 

(111)  31444  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/290 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за медицинско 

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД 

Скопје ул.Козле бр.188, , 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, портокалова, 

виолетова, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; фармацевтски производи, 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 
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медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  рекламирање, продажба на големо 

и мало на средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи, 

фармацевтски и ветеринарни препарати; 

фармацевтски производи, санитарни 

препарати за медицински цели; диететски 

супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  31443  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/291 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за медицинско 

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД 

Скопје ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, 

1000, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, портокалова, 

виолетова, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; фармацевтски производи, 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  рекламирање, Продажба на големо 

и мало на средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи, 
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фармацевтски и ветеринарни препарати; 

фармацевтски производи, санитарни 

препарати за медицински цели; диететски 

супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди.  

 

(111)  31442  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/292 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за медицинско 

снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД 

Скопје ул.Козле бр.188, 1000  Скопје, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, портокалова, 

виолетова, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; фармацевтски производи, 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  рекламирање, продажба на големо 

и мало на средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

козметички производи за нега на кожа, 

козметички производи за нега на коса, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, дезодоранси, гелови, колонски 

води, масла за козметичка употреба, 

шминка, шампони, тоалетни производи, 

фармацевтски и ветеринарни 

препарати;фармацевтски производи, 

санитарни препарати за медицински 

цели;диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  31432  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/293 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Адвокатско Друштво Поленак ул. 

Орце Николов 98, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи,  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  31433  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/294 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Адвокатско Друштво Поленак 

ул.Орце Николов 98, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  31371  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/295 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  BeiGene Switzerland GmbH 

Aeschengraben 27 4051 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

OKPERLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи: хемиско-

фармацевтски производи;лекови за 

медицинска употреба;биолошки препарати 

за медицинска употреба;хемиски 

препарати за фармацевтска 

употреба;лекови за луѓе;хемиски 

производи за медицинска 

употреба;фармацевтски производи за 

инјектирање;сурови лекарства;Биохемиски 

производи за медицинска употреба  

 

(111)  31372  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/296 (220)  24/03/2022 

(181)  24/03/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  BeiGene Switzerland GmbH 

Aeschengraben 27 4051 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

STENVIZY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи: хемиско-

фармацевтски производи;лекови за 

медицинска употреба;биолошки препарати 

за медицинска употреба;хемиски 

препарати за фармацевтска 

употреба;лекови за луѓе;хемиски 

производи за медицинска 

употреба;фармацевтски производи за 

инјектирање;сурови лекарства;биохемиски 

производи за медицинска употреба  

 

(111)  31422  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/327 (220)  05/04/2022 

(181)  05/04/2032 
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(450)  28/02/2023 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

MAX WHITE PURPLE REVEAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби  

 

(111)  31416  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/328 (220)  05/04/2022 

(181)  05/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

Респект за повеќе пилешки 

батачиња 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  Готова (спремна за јадење) храна 

за ужина (грицки) која се состои главно од 

житарки, пченка, жито, чипс од пченка, 

чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс 

од ориз, оризови галети, крекери од ориз, 

крекери, переци, експандирани грицки, 

пуканки, зашеќерени (кандирани) пуканки и 

кикирики, барови (храна за ужина)  

 

(111)  31417  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/329 (220)  05/04/2022 

(181)  05/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Ðorđa 

Stanojevćia 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Oрце Николов 68/4 реон 20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

Респект за сè што си 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  Готова (спремна за јадење) храна 

за ужина (грицки) која се состои главно од 

житарки, пченка, жито, чипс од пченка, 

чипс од тортиља, чипс од пита (леб), чипс 

од ориз, оризови галети, крекери од ориз, 

крекери, переци, експандирани грицки, 

пуканки, зашеќерени (кандирани) пуканки и 

кикирики, барови (храна за ужина)  

 

(111)  31440  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/330 (220)  05/04/2022 

(181)  05/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  GR. SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON Amarousiou - 

Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

CLINEA  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  Масла за сончање; Козметика; 

Лосион за сончање; Гелови за сончање; 

Креми за сончање; Препарати за сончање 

со заштитен фактор; Креми и лосиони за 

сончање; Крема за заштита од сонце; 

Лосиони за заштита од сонце; Препарати 

за заштита од сонце во стик; Водоотпорни 
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препарати за сончање со заштитен 

фактор; Креми за нега на кожа после 

сончање; Хидратантни креми за нега на 

кожа после сончање; Лосиони за нега на 

кожа после сончање; Спрееви со 

минерална вода за козметички цели; 

Масла за сончање [козметика]; Парфеми; 

Сапуни; Течни сапуни; Шминка за лице; 

Крема за нега на подрачјето околу очите; 

Крема за нега на усни; Креми за лице за 

козметичка употреба; Лосион за тонирање, 

за лице, тело и раце; Пакувања за лице; 

Креми за туширање; Гелови за туширање; 

Пени за капење; Лосиони за тело; Емулзии 

за тело; Крема за тело; Хидратни лосиони 

за тело [козметички препарати]; Пилинг за 

тело; Масла за тело и лице; Креми за 

раце; Серум за лице за козметичка 

употреба; Немедицински серуми за кожа; 

Серуми за убавина; Хидратантни 

препарати; Хидратантни креми за лице 

[козметички препарати]; Маски за 

хидратација на кожа; Хидратантни креми 

против стареење; Хидратантни креми 

против стареење кои се користат како 

козметички препарати; Хидратантни 

препарати за нега на кожа; Препарати за 

отстранување на шминка; Креми за 

отстранување на шминка; Гелови за 

отстранување на шминка; Лосиони за 

отстранување на шминка; Млеко за 

отстранување на шминка; Марамчиња 

натопени во препарати за отстранување 

на шминка; Маски за чистење на лице; 

Марамчиња за еднократна употреба 

натопени во средства за чистење за 

употреба на лице; Дезодоранси и 

антиперспиранти; Козметички препарати 

за слабеење; Коректори за ситни брчки и 

брчки; Козметички пилинг за тело; Пилинг 

за лице [козметички препарати]; Пилинг за 

отстранување на изумрени клетки за 

козметички цели; Маски за лице.  

 

(111)  31439  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/331 (220)  05/04/2022 

(181)  05/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  GR.SARANTIS ANONYMI 

VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATION OIKIAKON 

& PHARMAKEFTIKON EIDON Amarousiou 

- Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  масла за сончање;козметика;лосион 

за сончање;гелови за сончање;креми за 

сончање;препарати за сончање со 

заштитен фактор;креми и лосиони за 

сончање;крема за заштита од 

сонце;лосиони за заштита од 

сонце;препарати за заштита од сонце во 

стик;водоотпорни препарати за сончање 

со заштитен фактор;креми за нега на кожа 

после сончање;хидратантни креми за нега 

на кожа после сончање;лосиони за нега на 

кожа после сончање;спрееви со 

минерална вода за козметички цели;масла 

за сончање 

[козметика];парфеми;сапуни;течни 

сапуни;шминка за лице;крема за нега на 

подрачјето околу очите;крема за нега на 

усни;креми за лице за козметичка 

употреба;лосион за тонирање, за лице, 

тело и раце;пакувања за лице;креми за 
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туширање;гелови за туширање;пени за 

капење;лосиони за тело;емулзии за 

тело;крема за тело;хидратни лосиони за 

тело [козметички препарати];пилинг за 

тело;масла за тело и лице;креми за 

раце;серум за лице за козметичка 

употреба;немедицински серуми за 

кожа;серуми за убавина;хидратантни 

препарати;хидратантни креми за лице 

[козметички препарати];маски за 

хидратација на кожа;хидратантни креми 

против стареење;хидратантни креми 

против стареење кои се користат како 

козметички препарати;хидратантни 

препарати за нега на кожа;препарати за 

отстранување на шминка;креми за 

отстранување на шминка;гелови за 

отстранување на шминка;лосиони за 

отстранување на шминка;млеко за 

отстранување на шминка;марамчиња 

натопени во препарати за отстранување 

на шминка;маски за чистење на 

лице;марамчиња за еднократна употреба 

натопени во средства за чистење за 

употреба на лице;дезодоранси и 

антиперспиранти;козметички препарати за 

слабеење;коректори за ситни брчки и 

брчки;козметички пилинг за тело;пилинг за 

лице [козметички препарати];пилинг за 

отстранување на изумрени клетки за 

козметички цели;маски за лице 

За подносител - Застапник, Адвокатско 

друштво  

 

(111)  31381  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/332 (220)  06/04/2022 

(181)  06/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Eli Lilly and Company Lilly 

Corporate Center 46285 Indianapolis 

Indiana, 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)  

EBGLYSS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски препарати, имено, 

фармацевтски препарати за третман, 

превенција и/или дијагноза на алопеција, 

Алцхајмерова болест, атопичен дерматит, 

автоимуни болести и нарушувања, 

болести и нарушувања на крвта, болести и 

нарушувања на коските и скелетот, 

канцер, кардиоваскуларни болести, 

болести и нарушувања на централниот 

нервен систем;фармацевтски препарати 

за третман, превенција и/или дијагноза на 

кластер главоболки, болест од корона 

вирус, Кронова болест, деменција, 

дерматолошки болести и нарушувања, 

дијабетес, дислипидемија, ендокрини 

болести и нарушувања;фармацевтски 

препарати за третман, превенција и/или 

дијагноза на фибромијалгија, 

гастроинтестинални болести и 

нарушувања, главоболки, срцева слабост, 

воспаление и воспалителни болести и 

нарушувања, болест на воспаление на 

цревата, болести и нарушувања на 

бубрезите, болести и нарушувања на 

црниот дроб, лупус, ментални 

нарушувања, метаболични болести и 

нарушувања, мигрени, 

невродегенеративни болести и 

нарушувања;фармацевтски препарати за 

третман, превенција и/или дијагноза на 

невролошки нарушувања, дебелина, 

остеоартритис, болки, Паркинсонова 

болест, псоријаза, псоријатичен артритис, 

ревматоиден артритис, улцерозен колитис, 

и васкуларни болести;агенси за 

дијагностицирање, препарати и супстанци 

за медицинска употреба;агенси за 
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дијагностичко скенирање за медицинска 

употреба, имено, агенси за дијагностичко 

скенирање за in vivo употреба;препарати 

за радиофармацевтска дијагностика за 

медицинска употреба;препарати за 

радиофармацевтска дијагностика за 

употреба во дијагностицирање на болести 

на невродегенеративен 

амилоид;фармацевтски препарати.  

 

(111)  31441  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/338 (220)  07/04/2022 

(181)  07/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

NOSTJA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо; риба, морски плодови и 

мекотели; млечни производи 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; 

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 на база на компир; 

живина, не жива; дивеч, не жив; екстракти 

од месо; овошни конзерви; смрзнато 

овошје; сушено овошје; овошје, динстано; 

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; гулаш и ѓувеч [храна]; 

сосови; печурки 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; 
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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, организми за одгледување; 

свежо овошје, јаткасти плодови, зеленчук 

и зачински растенија  

кл. 32  пиво и безалкохолни пијалоци 

подготвени со термичка обработка; 

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  

 

(111)  31434  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/340 (220)  07/04/2022 

(181)  07/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.No. 1, Vivo Road, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000 , 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  смартфони (паметни телефони); 

мобилни телефони; слушалки за мобилни 

телефони; заштитни футроли за мобилни 

телефони; држачи прилагодени за 

мобилни телефони; заштитни фолии 

прилагодени за екрани за смартфони; 

полначи за батерија на мобилни 

телефони; екрани за мобилни телефони; 

тастатури за мобилни телефони; батерии 

за мобилни телефони; безжични 

слушалки; безжични слушалки за 

смартфони; слушалки за мобилни 

телефони; UЅВ кабли за мобилни 

телефони; надворешни полначи за 

батерија; футроли за мобилни телефони; 

ремени за мобилни телефони; стапчиња 

за автопортрет (селфи) кои се користат 

како додатоци за смартфони; паметни 

очила; паметни часовници; паметни 

нараквици; паметни звучници; таблет-

компјутери; слушалки; слушалки за во 

уши; електронски чипови; телевизиски 

апарати; монитори со течен кристал  

 

(111)  31448  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/341 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Андреј Ефтимов and Христијан 

Ефтимов Рајко Жизинфов 52, 2-6, 1000, 

Скопје, MK and Рајко Жинзифов 52, 2-6 , 

1000, Скопје, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  комуникација со мобилни телефони 

; обезбедување пристап до содржини, 

страни и портали, онлајн форуми, соби за 

разговори, услуги за агенциски вести, 

стриминг на податоци  

кл. 41  услуги за забава, информација за 

забава  

кл. 42  графички дизајн, дизајнирање 

облека, хостирање дигитални содржини за 

забава  

 

(111)  31425  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/344 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(540)  

DAFREDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  31424  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/345 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(540)  

DANQONA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  31428  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/346 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(540)  

FLENERAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  31429  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/347 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(540)  

NARGAPO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  31430  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/348 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 
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(540)  

MIRLEXO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  31423  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/349 (220)  08/04/2022 

(181)  08/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, 1000, Скопје, MK 

(540)  

LAGMADOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употереба  

 

(111)  31409  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/350 (220)  11/04/2022 

(181)  11/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Здружение за култура, уметност и 

наука  Уметност за сите Штип ул.Вељко 

Влаховиќ 6/3 Штип, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  светло сина, црна, темно кафеава, 

светло кафеава, бела, црвена, жолта, 

виолетова, портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  Забава; Спортски и културни 

активности  
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(111)  31380  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/351 (220)  12/04/2022 

(181)  12/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АДРИЈАН ЖИВКОВ ул.Македонска 

бб., с.Соколарци, Општина Чешиново-

Облешево, 2333, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. Скопје ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Огласување; водење на работење; 

управување со работи; рекламирање 

преку сите видови медиуми, вклучително и 

он-лајн рекпамирање; рекламни огласи; 

објавување рекламни текстови; промоција 

и рекламирање на спортски и културни 

настани; комерцијални информации и 

советување на потрошувачите; 

обезбедување информации за 

потрошувачите во областа на 

образованието за дивиот свет; 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; услуги за 

водење на е-трговија на мало; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба, имено текстилни 

производи, опрема за лов и спортска 

опрема, аксесоари, фотографии, постери и 

други промотивни материјали; 

дистрибутерство во областа на 

образованието за дивиот свет, имено 

белешки, публикации, списанија и 

фотографии; малопродажни услуги преку 

директно барање од продавачи насочени 

кон крајните корисници со списанија, 

публикации и книги за животни и опрема 

за лов; водење на он-лајн продавница за 

подароци; барање спонзорства; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; услуги за посредување во 

трговија; услуги за посредување во врска 

со он-лајн регистрации и чланарини преку 

веб страна; промовирање на јавната свест 

за дивиот свет и животната средина; 

промовирање на јавната свест за 

животната средина.  

кл. 38  Услуги за он-лајн емитување и 

пренос на податоци и пораки; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; услуги на 

обезбедување размена на податоци по пат 

на електронски медиуми и мрежи; пренос 

на дигитални датотеки и електронска 

пошта; пренос на податоци, вести и 

информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

пристап до бази на податоци; 

обезбедување на интернет соби за 

разговор; обезбедување на онлајн 

форуми; пренос на подкасти.  

кл. 41  Образовни услуги; забава; спортски 

и културни активности; обезбедување 

електронски он-лајн публикации, што не се 

преземаат; обезбедување он-лајн 

фотографии и видеа, што не се преземаат; 

он-лајн публикување; објавување 

текстови, со искпучок на рекламни 

текстови; објавување текстови и 

публикации поврзани со дивиот и 

природниот свет; обезбедување опрема за 

лов; изнајмување спортска опрема; 

педагошки истражувања; известување за 

рекреативни активности; обезбедување 

услови за рекреирање; разонода; 

организирање едукативни, културни и 

рекреативни активности поврзани со 

дивиот свет и животната средина; 

организирање настани на отворено; 
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организирање на спортски и планинарски 

активности; организирање на едукативни и 

културни настани, вклучително и он-лајн 

настани; организирање на програми за 

обуки на млади поврзани со природата и 

дивиот свет; организирање натпревари 

[образование или забава]; услуги на 

спортски кампови; организирање и водење 

работилници [обука]; обука [тренирање]; 

практична обука [демонстрирање]; 

организирање конкурси и изложби за 

културни или образовни цели; зоолошки 

градини.  

 

(111)  31435  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/357 (220)  13/04/2022 

(181)  13/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Апарати за обработка на податоци; 

Компјутерски програми, снимени; 

Компјутерски софтвер, снимен; 

Компјутерски програми [софтвер што може 

да се превземе од интернет]; Графички 

елементи за мобилни телефони што може 

да се преземат од интернет; Апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; Компјутерски програми за 

играње, што можат да се преземат; 

Таблет-компјутери; Интерактивни 

терминали со екрани на допир; 

Хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; Паметни очила; Паметни 

часовници; Електронски пенкала 

[видеотерминали]; Скенери [опрема за 

обработка на податоци]; Навигациони 

инструменти; Електронски системи за 

глобално позиционирање [ОРЅ]; 

Смартфони (паметни телефони); Мобилни 

телефони; Уреди за следење на 

активности кои се носат; Навлаки за 

паметни телефони; Футроли за мобилни 

телефони; Заштитни фолии приспособени 

за паметни телефони; Држачи 

прилагодени за мобилни телефони; 

Звучници; Слушалки за во уши; Слушалки; 

Безжични слушалки за паметни телефони; 

Стапчиња за самофотографирање (селфи) 

[рачен монопод]; 1ЈЅВ кабли; ГЈЅВ кабли 

за мобилни телефони; Електрични 

адаптери; Батерии, електрични; Полначи 

за батерии; Телевизиски апарати; 

Компјутерски бележници; Екрани за 

мобилни телефони; Надворешни полначи 

за батерија; Паметни нараквици; 

Слушалки за виртуелна реалност; 

Конвертори, електрични; Фотоапарати; 

Електрични паричници што можат да се 

преземат; Електронски чипови; Чипови 

[интегрални кола]; Компјутери   

 

(111)  31436  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/358 (220)  13/04/2022 

(181)  13/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. No.1, Vivo Road, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  смартфони (паметни телефони); 

мобилни телефони  

 

(111)  31368  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/365 (220)  14/04/2022 

(181)  14/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ 

Скопје ул. БОРИС ТРАЈКОВСКИ Бр.214 

А СКОПЈЕ-КИСЕЛА ВОДА, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

BURNING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Софтвер; софтвер за игри; софтвер 

за компјутерски игри; компјутерски 

софтверски пакети; софтвер за 

компјутерски оперативен систем; 

компјутерски софтвер за администрирање 

на онлајн игри и коцкање; компјутерски 

софтвер, снимен; софтвер драјвери; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за ззбава за компјутерски игри; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; хардвер и софтвер за коцкање, 

машини за коцкање, коцкарски игри на 

интернет и преку телекомуникациска 

мрежа; оперативен компјутерски софтвер 

за главни компјутери; монитори 

(компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; апарат за снимање слики; 

монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; 

компјутерски програми за снимени игри; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слики; 

комуникациски сервери [компјутерски 

хардвер]; електронски компоненти за 

машини за коцкање; компјутерски 

апликативен софтвер кој содржи игри и 

коцкање; компјутерски хардвер за игри и 

коцкање; компјутерски системи; 

компјутерски терминали; интерактивни 

терминали; мултимедијални терминали; 

електронски терминали за генерирање на 

лотарии; интерактивни терминали со 

екран на допир; екрани на допир за 

компјутери; електронски панели за 

прикажување; екрани со течни кристали; 

дигитални панели за прикажување на 

знаци; мултимедијален софтвер; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; компјутерски екрани; lcd 

дисплеи со голем екран; екрани со течни 

кристали [lcd] за домашни кина; софтвер 

за стриминг (пренос) на медиуми; 

компјутерски апликативен софтвер за 

пренос на аудио-визуелни медиумски 

содржини преку интернет; комунален 

софтвер; компјутерски програми, снимени; 

софтвер за виртуелна реалност; софтвер 

за игри;помошен сервер; компјутерски 

програми, снимени; софтвер за виртуелна 

реалност; софтвер за игри; компјутерски 

програми за управување со мрежата; 

електронски билети за лотарија; 

платформи за компјутерски софтвер; 

оперативни системи; интерактивни 

компјутерски системи; програми за 

оперативен систем; софтвер за 

компјутерски игри за употреба со онлајн 

интерактивни игри; интерактивни казино 

игри обезбедени преку компјутер или 

мобилна платформа; софтвер за игри со 
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автомати, игри за обложување и 

обложувања, видео слот игри, казино игри, 

игри на среќа и бинго игри обезбедени 

преку интернет и преку компјутерски 

мрежи и може да се играат на секаков тип 

на компјутерски уред, вклучувајќи аркадни 

игри, персонални компјутери, рачни уреди 

и мобилни телефони.  

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

мах-јонг; аркадни игри; машини за коцкање 

кои работат со монети, банкноти и 

картички; електропневматски и електрични 

машини за коцкање (слот 

машини).електронски игри; салонски игри; 

чипови за игри; маси за игри; слот машини 

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

игри; слот машини и уреди за игри; 

забавни машини со монети; чипови од 

рулет; покер чипови; чипови и коцки 

[опрема за игри]; опрема за казина; рулет 

маси; коцкарски рулет на тркала; казино 

игри; автомати и машини за коцкање; 

машини кои работат на монети и/или 

електронски машини на монети со или без 

можност за добивка; кутии за машини со 

монети, автомати за игри на среќа и 

машини за коцкање; електронски или 

електротехнички уреди за игри, автомати и 

машини, машини за управување со 

монети; куќишта за машини со монети, 

опрема за игри, машини за игри, машини 

за коцкање; машини за игри на среќа за 

коцкање; тркала за лотарија; електронски 

цели за игри и спортови   

кл. 41  Услуги за управување со казино; 

функционирање на установи за игри, сали 

за игри, интернет казина, интернет 

страници за коцкање; услуги поврзани со 

коцкање; услуги за игри за забава; казино, 

игри и услуги за коцкање; коцкање; обука 

за развој на софтверски системи; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување опрема за 

казино [коцкање]; услуги за забава на 

машините за игри; обезбедување казино 

објекти [коцкање]; сали со машини за игри; 

услуги аркадни забави; изнајмување 

опрема за игри; изнајмување машини за 

игри; обезбедување на забавни аркадни 

услуги; изнајмување машини за игри со 

слики од овошје; уредување или снимање 

на звуци и слики; услуги за снимање на 

звук и видео забава; изнајмување апарати 

за репродукција на звук; обезбедување на 

опрема за игри за казина; обезбедување 

на казино објекти; онлајн услуги за 

коцкање; услуги за коцкање; игри, онлајн 

казино и услуги за онлајн обложување; 

организација на лотарии; обезбедување 

игри со помош на компјутерски систем; 

онлајн интерактивна забава; онлајн казино 

услуги; услуги за онлајн игри преку 

мобилни уреди; обезбедување онлајн 

забава во вид на турнири за игри; 

обезбедување онлајн информации во 

областа на забавата со компјутерски игри; 

услуги за спортско обложување; онлајн 

услуги за спортско обложување; 

обезбедување на опрема за игри за 

коцкарски сали; обезбедување на on-line 

игри и игри на среќа, особено користење 

на софтвер за игри, кој не може да се 

преземе  

 

(111)  31369  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/368 (220)  14/04/2022 

(181)  14/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukiceva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 п.п. 768 

(540)  
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(591)  бела, портокалова, жолта, сина, 

црвена, зелена, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31419  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/369 (220)  15/04/2022 

(181)  15/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Grigor Joti Seit Teqja, building 

no.134, "Rolling Hills" , Mullet, Tirana, AL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  програми (компјутерски програми), 

[софтвер што може да се преземе од 

интернет], програми, програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени, опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

сервери, компјутери, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

за воспоставување комуникации и размена 

на податоци помеѓу компјутерите и 

електронските уреди, софтвер за 

оперативен систем за употреба со нив  

кл. 42  создавање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, програмирање, 

изработка на компјутерски програми, 

модернизација на компјутерски програми, 

инсталирање на компјутерски програми, 

одржување на компјутерски програми, 

умножување на компјутерски програми, 

компјутерско програмирање, компјутерски 

бази на податоци, размена на 

компјутерски програми и податоци, 

сервери, услуги за компјутерска заштита 

од вируси, услуги за консултантски и 

техничка поддршка од областа на 

компјутерите, компјутерски мрежи, 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување информации од областа на 

компјутерите, компјутерски услуги  

 

(111)  31413  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/371 (220)  15/04/2022 

(181)  15/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

LD COMPACT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

непреработен; тутун за пушење, тутун за 

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за 

џвакање, снус тутун; цигари, електронски 

цигари, течност за електронски цигари, 

испарувачи за тутун, пури, цигаролоси; 

бурмут; предмети за пушачи вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, филтри за 

цигари и кибрит  

 

(111)  31411  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/372 (220)  15/04/2022 

(181)  15/04/2032 
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(450)  28/02/2023 

(732)  JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

непреработен; тутун за пушење, тутун за 

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за 

џвакање, снус тутун; цигари, електронски 

цигари, течност за електронски цигари, 

испарувачи за тутун, пури, цигаролоси; 

бурмут; предмети за пушачи вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, филтри за 

цигари и кибрит  

 

(111)  31412  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/373 (220)  15/04/2022 

(181)  15/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова, жолта, сина, 

зелена, индиго, виолетова, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински пасти за 

заби;немедицински средства за плакнење 

на уста  

кл. 21  четки за заби, конец за заби  

 

(111)  31405  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/377 (220)  18/04/2022 

(181)  18/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

EZIBREMIQ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  31385  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/382 (220)  19/04/2022 

(181)  19/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road, Chiswick, London W4 5YA, UK 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

HOBNOBS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и вештачко кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и препарати 

направени од житарки; леб, печива и 

слаткарски производи; мраз што се јаде; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печиво; сол; сенф; оцет, сосеви 

[кондименти]; зачини; мраз [замрзната 

вода]; наполитанки; чоколади; колачиња; 

слаткарски производи од бадем; крекери; 

ароми на бадем; бадеми прекриени со 

чоколадо; јаткасти плодови прелиени со 

чоколадо; прелиени јаткасти плодови 

[слаткарски производи]; чоколадни трошки 

кои содржат јаткасти плодови; слаткарски 

производи одјаткасти плодови; карамела 

во вид на саќе; сирупи; чоколадни трошки; 

препарати од житарки прелиени со шеќер 

и мед; златен сируп; чоколадни преливи; 

чоколадни ароми; чоколадни бисквити; 

чоколадни слаткарски производи; 

чоколаден сируп; полупокриени чоколадни 

бисквити; наполитанки-бисквити прелиени 

со чоколадо; бисквити кои имаат прелив со 

чоколадна арома; наполитанки-бисквити; 

крцкав леб; бисквити кои имаат чоколаден 

прелив; солени бисквити; ароми за храна 

за закуска [освен есенцијални масла]; 

храна за закуска базирана на ориз; храна 

за закуска базирана на жито; храна за 

закуска базирана на пченка; печива, торти, 

тартови и бисквити; мачмелоу бисквити 

прелиени со чоколадо кои содржат 

карамела; бисквити од слад; тврди 

бисквити од брашно; тврди бисквити со 

чоколаден прелив; бисквити од путер; 

бисквити за сирење; бисквити со вкус на 

сирење; солени бисквити; бисквити со вкус 

на овошје; аперитив бисквити  

 

(111)  31370  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/383 (220)  19/04/2022 

(181)  19/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road, Chiswick, London W4 5YA, UK 

(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)  

JACOB'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оризов чипс; бисквити; 

крекери;крцкав леб; закуски од крцкав леб; 

крцкави закуски како производи од храна 

направени од житарки; чипсови направени 

од житарки; чипсови од цело зрно; солени 

препарати направени од житарки; солени 

закуски базирани од брашно; закуски како 

производи од храна базирани на брашно 

од компир; храна за закуска базирана на 

ориз; храна за закуска направена од 

жиатки; храна за закуска направена од 

цело зрно; храна за закуска подготвена од 

пченка; производи за закуска направена од 

житарки; храна за закуска подготвена од 

зрна  

 

(111)  31437  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/395 (220)  20/04/2022 

(181)  20/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. No. 1, Vivo Road, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000 , 1000, Скопје 
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(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31438  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/396 (220)  20/04/2022 

(181)  20/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. No. 1, Vivo Road, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000 , 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; смартфони 

(паметни телефони)  

 

(111)  31426  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/397 (220)  19/04/2022 

(181)  19/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FLIRKANO  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за лечење 

хипертензија  
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(111)  31427  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/398 (220)  19/04/2022 

(181)  19/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

Mama ne si sama 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

обезбедување комерцијални информации 

и советување на потрошувачите при 

изборот на производи и услуги; 

обезбедување комерцијални информации 

и советување на потрошувачите во област 

на козметички производи; рекламирање и 

маркетинг преку блог; рекламирање и 

маркетинг преку социјални медиуми; 

обезбедување рекламни услуги преку 

интернет; рекламни услуги кои се 

однесуваат на козметика; маркетинг за 

целни групи; рекламни и промотивни 

услуги; објавување рекламен материјал; 

обезбедување информации на 

потрошувачите за козметички производи; 

обезбедување совети на потрошувачите 

за козметички производи; промотивен 

маркетинг;  

кл. 38  комуникација по пат на он-лајн 

блог; интернет комуникација; испраќање 

пораки преку веб- страници; 

обезбедување он-лајн комуникација; 

обезбедување пристап до информации 

преку интернет  

кл. 41  он-лајн публикување електронски 

книги и списанија; обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се даунлодираат; забава; 

обезбедување забава преку интернет; 

пишување текстови; пишување текстови 

што не се рекламни текстови; објавување 

текстови што не се рекламни текстови; 

припрема на текстови за објавување; 

објавување на текстови во форма на 

електронски медиуми; објавување, 

известување и пишување текстови; 

електронско објавување на текстови и 

печатени материјали, што не се рекламни 

текстови, на интернет; он-лајн 

публикување списанија и дневници [услуги 

за блогирање]; обезбедување услуги за 

пишување на блогови  

 

(111)  31376  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/406 (220)  26/04/2022 

(181)  26/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  ФД СН ФИНАНСИИ ДОО Битола 

Михаил Апостолски-Дончо 7, Битола, 

Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  Огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; претплата за телекомуникациски 

услуги (за други); агенции за увоз-извоз; 

комерцијално информативни агенции; 

односи со јавност, бизнис проценки; 

изготвување на рекламни рубрики; 

статистички податоци; маркетинг студии; 

истражувања за дејностите; економски 

предвидувања; консултантски услуги во 
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областа на човечки ресурси; советодавни 

услуги за бизнис менаџмент; регрутирање 

на спонзори; организирање на саеми за 

комерцијални или рекламни цели; оп-Нпе 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа; рекламен материјал за 

изнајмување; изнајмување на рекламен 

простор; испитување на јавното мислење; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми со цел трговија на мало; 

објавување на рекламни текстови; ширење 

на рекламен материјал; рекламирање по 

пат на радио; рекламни огласи; рекламни 

агенции; подготовка и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; изготвување на состојба на 

сметка; телевизиското рекламирање; 

трговско управување на лиценцирање на 

стоки и услуги, за трети лица; бизнис 

проценки; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

услуги поврзани со споредба на цените; 

унапредување на продажбата на стоки и 

услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички  

кл. 36  Осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; 

котирање на берза; посредување при 

хартии од вредност; брокерски услуги; 

инвестициски фондови; фискални 

проценки; вредносни депозити; 

електронски трансфер на средства; 

издавање на хартии од вредност; размена 

на пари; информации за осигурување; 

консултации за осигурување; осигурителни 

брокерски услуги; инвестицикси фондови; 

финансирање при купување на одложено 

плаќање - лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни 

бироа; организирање на добротворни 

фондови; изнајмување на канцеларии 

[недвижности]; изнајмување на станови; 

лизинг на недвижности; лизинг на фарми; 

банкарски хипотеки; проценка на 

недвижности; проценка на антиквитети; 

услуги на проценка на накит; проценка на 

уметнички дела; услуги на проценители - 

актуарски услуги; проценка на штети 

(финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; 

финансиски информации, вклучувајќи и по 

пат на електронски средства; финансиска 

анализа; финансиски консултации; 

финансиска евалуација [осигурување, 

банкарство, недвижности]; финансиски 

спонзорства; услуги на финансирање; 

проверка [верификација] на чекови; улсуги 

на кредитни картички; отплаќање на 

заеми; кредитирање врз основа на залог; 

агенти за домување; работи поврзани со 

недвижности; агенции за наплата на 

долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп- 

обезбедување на заеми; заеми врз база 

на залог; заеми [финансирање] и попуст на 

сметки; консултантски услуги поврзани со 

кредити и заеми; консултантски услуги кои 

се однесуваат на следење на 

побарувањата и обврските, инвестиции и 

заеми; корпоративни кредити; лично 

осигурувања кои се однесуваат на 

одговорност за отплата на кредити; 

обезбедување на кредити за 

финансирање на обезбедување на 

моторни  

 возила со депонирање на пари; 

обезбедување на кредити за 

финансирање на изнајмување на моторни 

возила со обезбедување на договор; 
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уредување и обезбедување на кредити врз 

база на залог; уредување на продажба на 

кредити; обезбедување на кредити за 

недвижен имот; обезбедување на 

потрошувачки кредити; обезбедување на 

комерцијални заеми; заеми и кредитни 

услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за 

партиципација за школување; 

обезбедување на нудење заеми; услуги на 

позајмување на пари; услуги на заем и 

кредит, и закупнина; финансирање на 

кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 

кредити; финансирање на кредити, 

хипотеки и емства; финансирање на 

краткорочни кредити; кредити 

(финансирање); финансиски заеми за 

реновирање на домот; финансиски 

кредити за трговија; финансиски заеми со 

обезбедување на залог; финансиски 

услуги во областа на кредитирање пари; 

финансиски услуги за кредитирање за 

лични цели; услуги за електронски 

трансфер на пари; размена на пари; Пари 

замена изречена од страна на кредитна 

картичка; Покровителство на пензиите; 

управување со готовина; стекнување и 

пренос на парични побарувања; брокерски 

услуги за пари; пари за старателство; 

плаќање и примање на пари како агенти; 

монетарни услуги; монетарен трансфер; 

монетарни работи; услуги за трансфер на 

пари по електронски пат; услуги за 

трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги за 

депозити на пари; услуги во врска со 

финансиски трансакции; услуги за пренос 

на пари; финансиски и монетарни услуги и 

банкарство; финансиски менаџмент на 

сметки со готовина; финансирање на 

кредити со плаќање на рати; агенции за 

коснултирање во врска со кредитирање; 

агенции за кредитни известување; 

кредитен рејтинг; кредитни услуги; 

кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; 

хипотекарни совети; консултантски услуги 

кои се однесуваат на кредитирања; услуги 

во врска со кредитирање на хипотеки и 

кредитирања поврзани со хартии од 

вредност; услуги при хипотекарни кредити 

и финансирање; услуги во врска со 

информации за кредити; наплата и 

враќање на кредити; издавање на 

кредитни картички и дебитни картички; 

подготовка на извештаи за кредитен 

рејтинг; финансирање на кредитот; улсуги 

на кредитни картички и платежни картички; 

обезбедување на информации за кредит; 

обезбедување на кредит; обезбедување 

на потрошувачки кредит; обезбедување на 

средства за купување со одложено 

плаќање и лизинг; обезбедување на 

финансиски средства за трговски кредит; 

обезбедување на финансиски средства за 

кредитна продажба; гаранции; 

кредитирање на хартии од вредност; 

обезбедување на кредит преку планови за 

отплата; обезбедување на кредитни и 

дебитни картички; обезбедување на 

позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на 

кредитна картичка; кредит совети; услуги 

на подобрување на кредитни услови; 

услуги на кредитни бироа; консултанстки 

улсуги кои се однесуваат на кредит; 

финансиски рејтинг и кредитни извештаи; 

управување со финансиски трансакции, 

услуги на менувачници, услуги на девизно 

тргување и размена, финансиски размени, 

штедилници, услуги на штедилници, 

информациски услуги во врска со 
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финансии по пат на интернет, давање 

финансиски информации во врска со 

финансиска индустрија која е вклучена во 

вложувања на околната средина, 

проектирање информациски системи во 

врска со финансии 

  

кл. 38  Електронски комуникациски услуги 

кои се однесуваат на авторизација на 

кредитни картички; телекомуникации; 

обезбедување на телекомуникациски 

врски со глобалната компјутерска мрежа; 

електронска пошта; услуги на електронска 

огласна табла [телекомуникациски услуги]; 

испраќање на пораки; електронски услуги; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување на пристап до 

бази на податоци; изнајмување на време 

на пристап до глобалните компјутерски 

мрежи; компјутерски потпомогнат пренос 

на пораки и слики; радио програми и 

емисии, кабелски телевизиски пренос; 

обезбедување на пристап на форуми за 

разговор на интернет (соби за разговор); 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 

пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

 

(111)  31407  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/408 (220)  27/04/2022 

(181)  27/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Dropbox, Inc., a Delaware 

corporation 1800 Owens Street, Suite 200, 

94158 San Francisco, CA, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

DROPBOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

користење при креирање, пристапување, 

освежување, управување, изменување, 

организирање, скпадирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини преку 

глобални и локални компјутерски мрежи, 

мобилни телефони и други комуникациски 

мрежи; компјутерски софтвер за 

синхронизирање, реплицирање, 

скпадирање, правење резервни копии и 

споделување на податоци и информации 

на и помеѓу електронски направи 

вкпучувајќи предмети кои содржат 

електронски и компјутеризирани екрани, 

дисплеи и приемници; компјутерски 

софтвер за креирање и споделување 

содржини и информации, за подобрување 

на продуктивноста и соработката на 

документи кои се споделуваат со повеќе 

корисници преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер 

за извлекување и означување 

метаподатоци, далечинско управување со 

податоци, обезбедување веб-базиран 

пристап до апликации и услуги преку веб 

оперативен систем или портал интерфејс 

преку глобална и локална компјутерска 

мрежа; компјутерски софтвер, за 

користење во околина на компјутерска 

работа во облак (клауд), имено, алатки за 

развој на компјутерски софтвер и 

апликациски програмски интерфејси 

(АПИи) за користење како интерфејс од 

софтверски компоненти да комуницираат 

помеѓу себе, за управување со дигитални 
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содржини на жичани и безжични 

електронски направи за пристапување, 

освежување, управување, изменување, 

организирање, скпадирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер за синхронизирање 

компјутерски датотеки, податоци и 

информации во колаборативна работна 

средина; компјутерски софтвер за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; компјутерски 

софтвер, вклучувајќи компјутерски 

програми за олеснување на 

продуктивноста, креативноста, забава и 

комуникација, вклучувајќи телефонија, 

преку една или повеќе електронски мрежи, 

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на 

интернетот, со користење на една или 

повеќе хардверски и софтверски 

платформи; компјутерски софтвер, 

вкпучувајќи компјутерски програми за 

испраќање, примање и следење дигитални 

податоци преку мрежа, вклучувајќи го, но 

не ограничувајќи се на интернетот; 

компјутерски софтвер, вкпучувајќи 

компјутерски програми за соработување и 

споделување информации, како што се, но 

не ограничувајќи се на календари, 

контакти, податочни задачи, информации 

за проектно управување и текот на 

работата, со повеќе корисници преку 

мрежа, вкпучувајќи го, но не ограничувајќи 

се на интернетот; компјутерски софтвер, 

вкпучувајќи компјутерски програми за 

објавување и споделување информации, 

како што се, но не ограничувајќи се на 

календари, контакти, податочни задачи, 

информации за проектно управување и 

текот на работата преку мрежа, 

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на 

интернетот; компјутерски софтвер, 

вклучувајќи компјутерски програми за 

собирање, уредување, организирање и 

обележување податоци и информации 

преку мрежа, вклучувајќи го, но не 

ограничувајќи се на интернетот; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

складирање, гледање, подготвување и 

пренесување на податоци, документи, 

датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува со 

користење на вештачка интелигенција за 

организирање, следење, скпадирање и 

пренесување на податоци, документи, 

датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер за организирање, 

приоритизација, пребарување слики, 

прегледување датотеки, пребарување, 

соработка и интеграција; колаборативен 

компјутерски софтвер кој им овозможува 

на корисниците да синхронизираат 

предлози, известувања, комуникации, 

коментари, календари, листи со задачи, 

податоци и други медиумски содржини; 

компјутерски софтвер за трансфер на 

големи датотеки; софтвер за управување 

со тимови; компјутерски софтвер за 

електронски потписи; компјутерски 

софтвер со користење на вештачка 

интелигенција за обезбедување содржина 

и сугестии за приоритизација; научни, 

истражувачки, навигациски, 

надгледувачки, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 
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апарати и инструменти за вагање, 

мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, проверка, апарати и 

инструменти за спасување животи и за 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вкрстување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или користењето на струја; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренесување, репродуцирање или 

обработка на звук, слики или податоци; 

снимени медиумски содржини кои може да 

се симнуваат, компјутерски софтвер, 

празни дигитални или аналогни медиуми 

за снимање и скпадирање; механизми за 

апарати кои се активираат со паричка; 

регистарски каси, машини за сметање; 

компјутери и компјутерски периферни 

направи; одела за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апарати за дишење 

при подводно пливање; апарати за 

гаснење пожари  

кл. 35  Спроведување специјални настани 

за деловни цели во областите на 

хостирање датотеки, компјутерско 

работење во облак (клауд), 

синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; развивање на промотивни 

кампањи во областите на хостирање 

датотеки, компјутерско работење во облак 

(клауд), синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; услуги на малопродажни 

објекти и онлајн продавници во врска со 

виртуелни стоки и дигитални медиуми, 

имено, податоци, документи, датотеки, 

информации, текст, фотографии, слики, 

графика, музика, звук, видео и 

мултимедијални соржини; рекламирање и 

промоција на стоки и услуги за други; 

обезбедување веб страна со онлајн пазар 

за размена на стоки и услуги со други 

корисници; обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на виртуелни стоки 

и дигитални медиуми, имено, податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување информации во областите 

на хостирање датотеки, компјутерско 

работење во облак (кпауд), 

синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; рекламирање; деловно 

управување, организација и 

администрација; канцелариски работи.  

кл. 42  Обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 

креирање, пристапување, освежување, 

управување, изменување, организирање, 

складирање, правење резервни копии, 

синхронизирање, пренесување и 

споделување на податоци, датотеки со 

документи, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, 

аудио снимки, видеа и мултимедиумски 

содржини преку глобални и локални 

компјутерски мрежи, мобилни телефони и 

други комуникациски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за синхронизирање, 

реплицирање, скпадирање, правење 

резервни копии и споделување на 

податоци и информации на и помеѓу 

електронски направи вклучувајќи 

предмети кои содржат електронски и 

компјутеризирани екрани, дисплеи и 

приемници; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за креирање и 
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споделување содржини и информации, за 

подобрување на продуктивноста и 

соработката на документи кои се 

споделуваат со повеќе корисници преку 

глобални и локални компјутерски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за извлекување и означување 

метаподатоци, далечинско управување со 

податоци, обезбедување веб-базиран 

пристап до апликации и услуги преку веб 

оперативен систем или портал интерфејс 

преку глобални и локални компјутерски 

мрежи; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење во 

околина на компјутерска работа во облак 

(клауд), имено, алатки за развој на 

компјутерски софтвер и апликациски 

програмски интерфејси (АПИи) за 

користење како интерфејс од софтверски 

компоненти да комуницираат помеѓу себе, 

за управување со дигитални содржини на 

жичани и безжични електронски направи 

за пристапување, освежување, 

манупулирање, изменување, 

организирање, складирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за синхронизирање компјутерски 

датотеки, податоци и информации во 

колаборативна работна средина; 

хостирање онлајн заедничка веб страна за 

и при поддршка на компјутерско 

програмирање и развој на компјутерски 

софтвер за управување со дигитални 

содржини на жичани и безжични 

електронски направи за пристапување, 

освежување, манупулирање, изменување, 

организирање, складирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување, и споделување податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување виртуелна компјутерска 

средина преку компјутерско работење во 

облак (клауд) пристапна преку интернет од 

страна на автентифицирани корисници; 

скпадирање електронски медиуми, имено, 

податоци, документи, датотеки, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, 

аудио датотеки, видеа, папки, пораки и 

други електронски податоци; услуги на 

компјутерско советување; услуги на 

компјутерско работење во облак (кпауд); 

скпадирање на електронски податоци; 

софтвер како услуга [СааС]; правење 

резервни копии на податоци кои се на 

друго место; хостирање сервери; 

изнајмување на компјутерски софтвер; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; обезбедување 

виртуелна компјутерска средина преку 

компјутерско работење во облак (кпауд) 

пристапна преку интернет од страна на 

автентифицирани корисници; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; обезбедување 

софтвер кој не може да се симнува со 

користење на вештачка интелигенција за 

организирање, следење, складирање и 

пренесување на податоци, документи, 
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датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за складирање, 

гледање, подготвување и пренесување на 

податоци, документи, датотеки, 

информации, текст, фотографии, слики, 

графика, музика, звук, видео и 

мултимедијални соржини; обезбедување 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува со користење на вештачка 

интелигенција за организирање, следење, 

скпадирање и пренесување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за организирање, 

приоритизација, пребарување слики, 

прегледување датотеки, пребарување, 

соработка и интеграција; обезбедување 

колаборативен компјутерски софтвер кој 

им овозможува на корисниците да 

синхронизираат предлози, известувања, 

комуникации, коментари, календари, листи 

со задачи, податоци и други медиуми; 

обезбедување компјутерски софтвер за 

трансфер на големи датотеки; 

обезбедување софтвер за управување со 

тимови; обезбедување компјутерски 

софтвер за електронски потписи; 

обезбедување компјутерски софтвер со 

користење на вештачка интелигенција за 

обезбедување содржина и сугестии за 

приоритизација; научни и технолошки 

услуги и истражување и дизајн поврзани 

со нив; услуги на индустриски анализи, 

индустриско истражување и идустриски 

дизајн; услуги на контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  31408  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/409 (220)  27/04/2022 

(181)  27/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Dropbox, Inc., a Delaware 

corporation 1800 Owens Street, Suite 200, 

94158 San Francisco, CA, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 

20, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

користење при креирање, пристапување, 

освежување, управување, изменување, 

организирање, скпадирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини преку 

глобални и локални компјутерски мрежи, 

мобилни телефони и други комуникациски 

мрежи; компјутерски софтвер за 

синхронизирање, реплицирање, 

скпадирање, правење резервни копии и 

споделување на податоци и информации 

на и помеѓу електронски направи 

вкпучувајќи предмети кои содржат 

електронски и компјутеризирани екрани, 



 

 

207 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

дисплеи и приемници; компјутерски 

софтвер за креирање и споделување 

содржини и информации, за подобрување 

на продуктивноста и соработката на 

документи кои се споделуваат со повеќе 

корисници преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер 

за извлекување и означување 

метаподатоци, далечинско управување со 

податоци, обезбедување веб-базиран 

пристап до апликации и услуги преку веб 

оперативен систем или портал интерфејс 

преку глобална и локална компјутерска 

мрежа; компјутерски софтвер, за 

користење во околина на компјутерска 

работа во облак (клауд), имено, алатки за 

развој на компјутерски софтвер и 

апликациски програмски интерфејси 

(АПИи) за користење како интерфејс од 

софтверски компоненти да комуницираат 

помеѓу себе, за управување со дигитални 

содржини на жичани и безжични 

електронски направи за пристапување, 

освежување, управување, изменување, 

организирање, скпадирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер за синхронизирање 

компјутерски датотеки, податоци и 

информации во колаборативна работна 

средина; компјутерски софтвер за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; компјутерски 

софтвер, вклучувајќи компјутерски 

програми за олеснување на 

продуктивноста, креативноста, забава и 

комуникација, вклучувајќи телефонија, 

преку една или повеќе електронски мрежи, 

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на 

интернетот, со користење на една или 

повеќе хардверски и софтверски 

платформи; компјутерски софтвер, 

вкпучувајќи компјутерски програми за 

испраќање, примање и следење дигитални 

податоци преку мрежа, вклучувајќи го, но 

не ограничувајќи се на интернетот; 

компјутерски софтвер, вкпучувајќи 

компјутерски програми за соработување и 

споделување информации, како што се, но 

не ограничувајќи се на календари, 

контакти, податочни задачи, информации 

за проектно управување и текот на 

работата, со повеќе корисници преку 

мрежа, вкпучувајќи го, но не ограничувајќи 

се на интернетот; компјутерски софтвер, 

вкпучувајќи компјутерски програми за 

објавување и споделување информации, 

како што се, но не ограничувајќи се на 

календари, контакти, податочни задачи, 

информации за проектно управување и 

текот на работата преку мрежа, 

вклучувајќи го, но не ограничувајќи се на 

интернетот; компјутерски софтвер, 

вклучувајќи компјутерски програми за 

собирање, уредување, организирање и 

обележување податоци и информации 

преку мрежа, вклучувајќи го, но не 

ограничувајќи се на интернетот; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

складирање, гледање, подготвување и 

пренесување на податоци, документи, 

датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтвер кој може да се симнува со 

користење на вештачка интелигенција за 

организирање, следење, скпадирање и 

пренесување на податоци, документи, 

датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 
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видео и мултимедијални соржини; 

компјутерски софтвер за организирање, 

приоритизација, пребарување слики, 

прегледување датотеки, пребарување, 

соработка и интеграција; колаборативен 

компјутерски софтвер кој им овозможува 

на корисниците да синхронизираат 

предлози, известувања, комуникации, 

коментари, календари, листи со задачи, 

податоци и други медиумски содржини; 

компјутерски софтвер за трансфер на 

големи датотеки; софтвер за управување 

со тимови; компјутерски софтвер за 

електронски потписи; компјутерски 

софтвер со користење на вештачка 

интелигенција за обезбедување содржина 

и сугестии за приоритизација; научни, 

истражувачки, навигациски, 

надгледувачки, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за вагање, 

мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, проверка, апарати и 

инструменти за спасување животи и за 

настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вкрстување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуцијата или користењето на струја; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренесување, репродуцирање или 

обработка на звук, слики или податоци; 

снимени медиумски содржини кои може да 

се симнуваат, компјутерски софтвер, 

празни дигитални или аналогни медиуми 

за снимање и скпадирање; механизми за 

апарати кои се активираат со паричка; 

регистарски каси, машини за сметање; 

компјутери и компјутерски периферни 

направи; одела за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апарати за дишење 

при подводно пливање; апарати за 

гаснење пожари. 

  

  

кл. 35  Спроведување специјални настани 

за деловни цели во областите на 

хостирање датотеки, компјутерско 

работење во облак (клауд), 

синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; развивање на промотивни 

кампањи во областите на хостирање 

датотеки, компјутерско работење во облак 

(клауд), синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; услуги на малопродажни 

објекти и онлајн продавници во врска со 

виртуелни стоки и дигитални медиуми, 

имено, податоци, документи, датотеки, 

информации, текст, фотографии, слики, 

графика, музика, звук, видео и 

мултимедијални соржини; рекламирање и 

промоција на стоки и услуги за други; 

обезбедување веб страна со онлајн пазар 

за размена на стоки и услуги со други 

корисници; обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на виртуелни стоки 

и дигитални медиуми, имено, податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување информации во областите 

на хостирање датотеки, компјутерско 

работење во облак (кпауд), 

синхронизација на датотеки, 

продуктивност, управување со содржини и 

соработка; рекламирање; деловно 

управување, организација и 

администрација; канцелариски работи.  

кл. 42  Обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење при 
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креирање, пристапување, освежување, 

управување, изменување, организирање, 

складирање, правење резервни копии, 

синхронизирање, пренесување и 

споделување на податоци, датотеки со 

документи, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, 

аудио снимки, видеа и мултимедиумски 

содржини преку глобални и локални 

компјутерски мрежи, мобилни телефони и 

други комуникациски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за синхронизирање, 

реплицирање, скпадирање, правење 

резервни копии и споделување на 

податоци и информации на и помеѓу 

електронски направи вклучувајќи 

предмети кои содржат електронски и 

компјутеризирани екрани, дисплеи и 

приемници; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за креирање и 

споделување содржини и информации, за 

подобрување на продуктивноста и 

соработката на документи кои се 

споделуваат со повеќе корисници преку 

глобални и локални компјутерски мрежи; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за извлекување и означување 

метаподатоци, далечинско управување со 

податоци, обезбедување веб-базиран 

пристап до апликации и услуги преку веб 

оперативен систем или портал интерфејс 

преку глобални и локални компјутерски 

мрежи; обезбедување привремено 

користење на компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за користење во 

околина на компјутерска работа во облак 

(клауд), имено, алатки за развој на 

компјутерски софтвер и апликациски 

програмски интерфејси (АПИи) за 

користење како интерфејс од софтверски 

компоненти да комуницираат помеѓу себе, 

за управување со дигитални содржини на 

жичани и безжични електронски направи 

за пристапување, освежување, 

манупулирање, изменување, 

организирање, складирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување и споделување податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување привремено користење на 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за синхронизирање компјутерски 

датотеки, податоци и информации во 

колаборативна работна средина; 

хостирање онлајн заедничка веб страна за 

и при поддршка на компјутерско 

програмирање и развој на компјутерски 

софтвер за управување со дигитални 

содржини на жичани и безжични 

електронски направи за пристапување, 

освежување, манупулирање, изменување, 

организирање, складирање, правење 

резервни копии, синхронизирање, 

пренесување, и споделување податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување виртуелна компјутерска 

средина преку компјутерско работење во 

облак (клауд) пристапна преку интернет од 

страна на автентифицирани корисници; 

скпадирање електронски медиуми, имено, 

податоци, документи, датотеки, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, 

аудио датотеки, видеа, папки, пораки и 

други електронски податоци; услуги на 

компјутерско советување; услуги на 

компјутерско работење во облак (кпауд); 

скпадирање на електронски податоци; 

софтвер како услуга [СааС]; правење 
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резервни копии на податоци кои се на 

друго место; хостирање сервери; 

изнајмување на компјутерски софтвер; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; обезбедување 

виртуелна компјутерска средина преку 

компјутерско работење во облак (кпауд) 

пристапна преку интернет од страна на 

автентифицирани корисници; 

обезбедување привремено користење на 

софтвер кој не може да се симнува за 

електронски поштенски услуги, услуги на 

електронски пораки и пренос на 

електронски пораки; обезбедување 

софтвер кој не може да се симнува со 

користење на вештачка интелигенција за 

организирање, следење, складирање и 

пренесување на податоци, документи, 

датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за складирање, 

гледање, подготвување и пренесување на 

податоци, документи, датотеки, 

информации, текст, фотографии, слики, 

графика, музика, звук, видео и 

мултимедијални соржини; обезбедување 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува со користење на вештачка 

интелигенција за организирање, следење, 

скпадирање и пренесување на податоци, 

документи, датотеки, информации, текст, 

фотографии, слики, графика, музика, звук, 

видео и мултимедијални соржини; 

обезбедување компјутерски софтвер кој не 

може да се симнува за организирање, 

приоритизација, пребарување слики, 

прегледување датотеки, пребарување, 

соработка и интеграција; обезбедување 

колаборативен компјутерски софтвер кој 

им овозможува на корисниците да 

синхронизираат предлози, известувања, 

комуникации, коментари, календари, листи 

со задачи, податоци и други медиуми; 

обезбедување компјутерски софтвер за 

трансфер на големи датотеки; 

обезбедување софтвер за управување со 

тимови; обезбедување компјутерски 

софтвер за електронски потписи; 

обезбедување компјутерски софтвер со 

користење на вештачка интелигенција за 

обезбедување содржина и сугестии за 

приоритизација; научни и технолошки 

услуги и истражување и дизајн поврзани 

со нив; услуги на индустриски анализи, 

индустриско истражување и идустриски 

дизајн; услуги на контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  31421  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/418 (220)  27/04/2022 

(181)  27/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 -  

Sala, Centro Cafelandia - PR,  85415-000 , 

BR 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  инчуни, не живи; путер; ракови, не 

живи; филети од риба; месо; риба, не 

жива; школки, не живи; туна, не жива; 

живина, не жива; намирници врз база на 

риба; шкампи, не живи; риба, во 

лименка/риба, конзервирана; солена риба  

 

(111)  31418  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/419 (220)  28/04/2022 

(181)  28/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  LABORATOIRES DELBERT 49 rue 

Rouelle 75015 Paris, FR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 

1000 Скопје 

(540)  

Extencilline 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31375  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/421 (220)  29/04/2022 

(181)  29/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија со увоз-извоз А.Б. 

НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  Хемикалии кои се користат во 

индустријата и науката, вклучително и 

уреа, како и хемиски адитиви и раствори 

на уреа што се користат за третман и 

неопасност на загадените издувни гасови; 

уреа, течни раствори на уреа и грануларна 

уреа што се користат за конверзија на 

соединенијата на азотни оксиди, присутни 

во издувните гасови на дизел моторите, во 

азотен гас и вода; антифриз; дестилирана 

вода.  

кл. 12  Резервни делови за коли и камиони  

кл. 35  Рекламирање; водење на 

работењето; услуги на увоз - извоз и 

трговија на големо и мало со : хемикалии 

кои се користат во индустријата и науката, 

вклучително и уреа, како и хемиски 

адитиви и раствори на уреа што се 

користат за третман и неопасност на 

загадените издувни гасови; уреа, течни 

раствори на уреа и грануларна уреа што 

се користат за конверзија на 

соединенијата на азотни оксиди, присутни 

во издувните гасови на дизел моторите, во 

азотен гас и вода; антифриз; дестилирана 

вода; резервни делови за коли и камиони  

 

(111)  31383  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/422 (220)  29/04/2022 

(181)  29/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  The Body Shop International 

Limited Watersmead, Littlehampton, BN17 

6LS, United Kingdom, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

WHITE MUSK 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  Козметички производи и препарати 

за нега на кожа имено, пудра, коректор за 

лице, маскара, сенка за очи, моливчиња за 

очи и веѓи, кармин, моливче за уста, 

балзам за уста, пудра за лице, бронзер за 

лице, руменило за лице, хидратантни 

креми за лице, отстранувачи на шминка; 

не медицинска пудра за тело; сапуни за 

кожа; гел за бањање; масла за бањање, не 

медицинска сол за бањање, монистра за 

бањање (баѓК беасЈѕ), и не медицински 

пенливи препарати за бањање; не 

медицински препарати за нега на кожа, 

имено, лосиони, козметички креми, 

чистачи, пилинзи за тело и лице, маски и 

тонери; препарати за коса и за 

стилизирање на коса, имено, шампони, 

балзами, спрејови за завршна обработка, 

и гелови; дезодоранси за лична употреба, 

препарати за потемнување; масла и 

лосиони за сончање; препарати за 

бричење; средства за чистење на забите; 

парфеми; тоалетна вода; есенцијални 

масла за лична употреба, парфимирани 

масла; препарати за нега на нокти; лак за 

нокти; камен од пемза, памучни стапчиња 

и туфери за не медицинска употреба сите 

за употреба на тело; мириси за простории, 

миризливи стапчиња, сушено ароматично 

лисје и мирудии (роѓроигп) и кесички; 

козметички шамивчиња со пудра; 

шамивчиња натопени со козметички 

лосиони; комплети за шминка и комплети 

за подароци што содржат не медицински 

препарати за нега на лице и коса.  

 

(111)  31374  (151)  10/02/2023 

(210)  TM  2022/423 (220)  03/05/2022 

(181)  03/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, Rotterdam 3013 AL , NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

SCANDAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; мраз од вода; замрзнати 

слаткарски производи  

 

(111)  31420  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/424 (220)  30/04/2022 

(181)  30/04/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Bkairt General Trading Company 

(LLC) OFFICE 2802, WESTBURY 

OFFICESTOWER-MARASI DRIVE-

BUSINESS BAY, DUBAI, AE 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

ROZ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  Цигари, пури, суров, произведен и 

ароматизиран тутун, меласа од тутун за 

наргиле, кутии за пури, кутии (цигари), 

тутун за џвакање, цигарилоси, производи 

за пушачи, имено наргиле, запалки за 

пушачи, филтри (цигари), електронски 

цигари и течност за електронски цигари  

 

(111)  31387  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/448 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 3/10, Скопје, MK 
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(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, паричници, ремени  

кл. 25  облека, блузи, маици, јакни, елеци, 

панталони, сукњи, фустани, сетови, 

додатоци, кошули, блузони, џемпери, 

фармарки, кратки панталони, долна 

облека, костими за капење, палта, обувки, 

папучи, чевли, патики, сандали, капи, 

чорапи  

кл. 35  рекламирање; телевизиски 

реклами; рекламни текстови; огласување, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

пишување рекламни текстови; објавување 

на рекламни текстови; услуги на продажба 

на големо и мало со облека и обувки; 

онлајн продажба на големо и мало со 

облека и обувки; организирање и водење 

на работењето; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки; 

претставување на производите; плакати; 

собирање информацииво компјутерските 

податоци; дизајнирање рекламен 

материјал; водење на комерцијални 

работи; канцелариски работи; проучување 

на пазарот; односи со јавност; маркетинг  

 

(111)  31382  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/449 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 3/10, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, паричници, ремени  

кл. 25  облека, блузи, маици, јакни, елеци, 

панталони, сукњи, фустани, сетови, 

додатоци, кошули, блузони, џемпери, 

фармерки, кратки панталони, долна 

облека, костими за капење, палта, обувки, 

папучи, чевли, патики, сандали, капи, 

чорапи  

кл. 35  рекламирање; телевизиски 

реклами; рекламни текстови; огласување, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

пишување рекламни текстови; објавување 

на рекламни текстови; услуги на продажба 

на големо и мало со облека и обувки; 

онлајн продажба на големо и мало со 

облека и обувки; организирање и водење 

на работењето; обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки; 

претставување на производите; плакати; 

собирање информацииво компјутерските 

податоци; дизајнирање рекламен 

материјал; водење на комерцијални 
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работи; канцелариски работи; проучување 

на пазарот; односи со јавност; маркетинг  

 

(111)  31384  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/450 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MONSTER ASSAULT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци  

 

(111)  31377  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/451 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  PHARMADA ILAÇ SANAYI ve 

TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği 

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş 

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

TAKSIDEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31373  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/452 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  PHARMADA ILAÇ SANAYI ve 

TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği 

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş 

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

GRATRYL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31378  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/453 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  PHARMADA ILAÇ SANAYI ve 

TICARET A.Ş. Inönü Mahallesi Kayişdaği 

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş 

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ бул. Кочо 

Рацин бр.14/1/1, 1000 Скопје 

(540)  

DEMROSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31379  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/454 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  PHARMADA ILAÇ SANAYI ve 

TICARET A.Ş.Inönü Mahallesi Kayişdaği 

Caddesi No. 172 DEM Plaza B Blok Giriş 

Kat 34755 Ataşehir - Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

NOREPRIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  31399  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/461 (220)  11/05/2022 
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(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Novartis AG 4002 Basel,, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

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

(540)  

AIRGLIND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  31398  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/462 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Novartis AG 4002 Basel,, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

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

(540)  

AIRFONSIB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  31400  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/463 (220)  11/05/2022 

(181)  11/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Novartis AG 4002 Basel,, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BREAFCOMP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  31401  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/464 (220)  13/05/2022 

(181)  13/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

БИМБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз ул.Лазо 

Трпоски бр.5 локал 1, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. Скопје ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи со : брашно и производи од жита, 

леб, производи од тесто и слатки  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; локали за услуги на 

обезбедување храна и пијалоци; служење 

храна и пијалоци; ресторани  

 

(111)  31397  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/472 (220)  13/05/2022 

(181)  13/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(300)  84944  15/11/2021  JM 

(732)  Meta Platforms, Inc. 1601 Willow 

Road Menlo Park, 94025 California, US 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

META PAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за користење како апликациски 

програмски интерфејс; софтвер за 

нарачување и купување производи и 

услуги; компјутерски софтвер за е-трговија 

кој може да се симнува кој им овозможува 

на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи; софтвер кој може да се симнува за 

интеграција на апликации и бази со 

податоци; софтвер кој може да се симнува 

за управување и валидирање трансакции 

со криптовалути со користење блокчеин 

технологија; компјутерски софтвер кој 

може да се симнува за користење како 

паричник за криптовалути; софтвер кој 

може да се симнува за авторизирање 

пристап до бази со податоци; софтвер кој 

може да се симнува за собирање, 

уредување, организирање, изменување, 

бележење, пренесување, складирање и 

споделување на податоци и информации; 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на купувачите да 

пристапуваат до информации за 

финансиски сметки; компјутерски софтвер 

кој може да се симнува за управување и 

валидирање трансакции со криптовалути 

со користење блокчеин-базирани паметни 

договори; компјутерски софтвер кој може 

да се симнува за развој на компјутерски 

системи и апликации употребување и 

управување; софтвер кој може да се 

симнува за користење при електронско 

складирање на податоци; софтвер кој 

може да се симнува за кодирање; 

компјутерски хардвер; блокчеин; софтвер 

за користење со дигитални валути; 

софтвер за користење со крипто валути; 

софтвер за користење со виртуелни 

валути; компјутерски софтвер кој може да 

се симнува за користење како паричник за 

криптовалути; хардверски паричник за 

крипто валути; алатки за развој на 

софтвер; софтвер за користење како 

апликациски програмски интерфејс (АПИ); 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 

за користење при градење софтверски 

апликации; софтвер за собирање, 

управување, уредување, организирање, 

изменување, пренесување, споделување и 

складирање на податоци и информации; 

софтвер за платежни трансакции и 

трансакции за размена со дигитални 

валути; софтвер за користење при 

управување со портфолија на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

дистрибуирани леџер платформи; софтвер 

кој ја олеснува можноста на корисниците 

да гледаат, анализираат, снимаат, 

складираат, набљудуваат, управуваат, 

тргуваат и разменуваат дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

испраќање, примање, прифаќање, 

купување, продавање, складирање, 

пренесување, тргување и размена на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер за имплементирање и впишување 

финансиски трансакции; софтвер за 

креирање сметки и одржување и 
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управување со информации за 

финансиски трансакции на дистрибуирани 

леџери и корисник до корисник платежни 

мрежи; софтвер за користење при 

финансиско тргување; софтвер за 

користење при финансиска размена; 

софтвер за пристапување до финансиски 

информации и пазарни податоци и 

трендови; софтвер за израмнување на 

финансиски трансакции; софтвер за 

обезбедување автентификација на 

страните при финансиски трансакции; 

софтвер за одржување леџери за 

финансиски трансакции; софтвер за 

управување со криптографско 

обезбедување на електронски преноси низ 

компјутерски мрежи; софтвер за кодирање 

и овозможување безбедно пренесување 

на дигитални информации преку Интернет; 

софтвер за овозможување на корисниците 

да пресметуваат параметри поврзани со 

финансиски трансакции; дистрибуиран 

леџер софтвер за користење при 

обработка на финансиски трансакции; 

софтвер за пренос на електронски 

фондови; софтвер за размена на валути; 

софтвер за собирање и дистрибуција на 

податоци; софтвер за платежни 

трансакции; софтвер за поврзување 

компјутери со локални бази со податоци и 

глобални компјутерски мрежи; софтвер за 

креирање бази со податоци кои може да 

се пребаруваат со информации и 

податоци; софтвер за управување и 

валидирање на трансакции со дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални добра, блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

креирање и управување со паметни 

договори; софтвер за управување со 

трансакции за плаќања и трансакции за 

размена; софтвер и хардвер за користење 

како паричник за дигитални валути; 

софтвер и хардвер за користење како 

паричник за виртуелни валути; софтвер и 

хардвер за користење како паричник за 

дигитални добра; софтвер и хардвер за 

користење како паричник за дигитални 

знаци; софтвер и хардвер за користење 

како паричник за крипто знаци; софтвер и 

хардвер за користење како паричник за 

услужни знаци; софтвер за креирање 

децентрализирани и дигитални валути од 

отворен извор за користење при блокчеин-

базирани трансакции; софтвер за 

креирање децентрализирани и виртуелни 

валути од отворен извор за користење при 

блокчеин-базирани трансакции; софтвер 

за креирање децентрализирани и крипто 

валути од отворен извор за користење при 

блокчеин-базирани трансакции; софтвер 

за креирање децентрализирани и 

дигитализирани добра од отворен извор за 

користење при блокчеин-базирани 

трансакции; софтвер за креирање 

децентрализирани и дигитални знаци од 

отворен извор за користење при блокчеин-

базирани трансакции; софтвер за 

корисници да купуваат и продаваат 

производи со користење дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтверски 

платформи за олеснување трансакции и 

плаќања со користење дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци или услужни знаци кои им 

овозможуваат на корисниците да купуваат, 

и да продаваат производи и услуги на 

други; компјутерски апликациски софтвер 

за блокчеин-базирани платформи, имено, 

софтвер за дигитални размени за 
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виртуелни предмети; софтвер за 

креирање, продавање и управување со 

блокчеин-базирани знаци или апликациски 

монети; софтвер за користење со 

електронска финансиска платформа; 

софтвер за обработка на електронски 

плаќања и за пренесување фондови до и 

од други; софтвер за пренос на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци помеѓу 

страни; блокчеин софтверска платформа; 

софтвер за користење при управување и 

имплементација на трансакции со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер за креирање и управување со 

блокчеин платформа за користење при 

управување со сметки со дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

управување со сметки со крипто валути и 

дигитални валути; софтвер за користење 

при плаќања, набавки и инвестиции со 

користење на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

користење при овозможување електронски 

пренос на фондови до и од други; софтвер 

за користење при управување со 

конверзија на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци во тврди 

валути; софтвер за развивање, 

употребување и управување со 

софтверски апликации и интегрирање на 

софтверски апликации за сметки со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер за користење при олеснување на 

користењето на блокчеин или 

дистрибуирани електронски леџери да 

извршуваат и снимаат финансиски 

трансакции, имено, финансиско тргување 

направено со користење на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер и 

хардвер за користење при електронска 

размена на валути за дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер за 

користење како апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) за развој, тестирање и 

интеграција на блокчеин софтвер 

апликации; компјутерски хардвер за 

копање на дигитални валути, виртуелни 

валути, крипто валути, дигитални и 

блокчеин добра и дигитализирани добра; 

хардвер за безбедносни знаци; конвертори 

на електронски валути; софтвер, имено, 

електронска финансиска платформа која 

покрива повеќе типови на плаќања и 

трансакции интегрирани во мобилен 

телефон, ПДА и веб базирана средина; 

софтвер за креирање знаци кој може да се 

користи за плаќање за производи и услуги 

и кои може да бидат тргувани или 

разменети за парична вредност; софтвер 

за користење при безбедно управување со 

конверзија на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 
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дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци во тврди 

валути; софтвер за управување со 

плаќања со дигитални валути, виртуелни 

валути, крипто валути, дигитални и 

блокчеин добра, дигитализирани добра, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци, преноси на пари и добра; софтвер 

за олеснување преноси на пари, пренос на 

електронски фондови, преноси на добра, 

дознаки за плаќање сметки и пренесување 

фондови помеѓу страни; софтвер за 

користење како апликациски програмски 

интерфејс (АПИ) софтвер за користење 

при идентификација на компјутерски 

хардверски направи; софтвер за 

користење при автентификација на 

кориснички пристапи до компјутери и 

компјутерски мрежи; софтвер за 

користење при олеснување безбедни 

трансакции; софтвер за користење при 

пристапување, читање, следење и 

користење блокчеин технологија; софтвер 

и хардвер за управување со информации 

за идентитет, право на пристап до 

информациски ресурси и апликации и 

автентификациска функционалност; 

софтвер за верификација на мрежна 

идентификација, автентификација и услуги 

за управување за безбедносни цели; 

софтвер за автентификација за 

контролирање на пристап до и 

комуникација со компјутери и компјутерски 

мрежи; магнетно кодирани кредитни 

картички, дебитни картички и платежни 

картички; направи за кодирање; 

безбедносни знаци; софтвер кој се користи 

при издавање на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтвер кој 

се користи при ревизија на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци 

  

кл. 36  финансиски услуги, имено, 

инвестициски услуги, позајмување на 

пари, управување со трансакции, тргување 

со финансиски инструменти и дигитални 

валути и услуги на пренос и трансакции со 

инвестициски фондови; финансиски 

услуги, имено, обезбедување виртуелни 

валути за користење од страна на 

корисници од онлајн заедница преку 

глобални компјутерски мрежи; финансиски 

услуги, имено, обезбедување електронски 

трансфер на виртуелни валути за 

користење од страна на корисници од 

онлајн заедница преку глобални 

компјутерски мрежи; финансиски услуги, 

имено, услуги на финансиски трансакции; 

обезбедување на финансиски услуги преку 

глобални компјутерски мрежи; финансиски 

услуги, имено, услуги за пренос на 

виртуелни валути, услуги за тргување со 

крипто валути, услуги за размена на 

крипто валути и услуги за обработка на 

плаќања со крипто валути; финансиски 

услуги, имено, финансиска размена на 

виртуелни валути; финансиски услуги, 

имено услуги за обработка на платежни 

трансакции; услуги за обработка на 

финансиски  трансакции, имено, 

обезбедување безбедни трговски 

трансакции и можности за плаќање; 

финансиски услуги, имено, услуги за 

финансирање; финансиска размена; 

финансиски работи, имено, финансиско 

управување, финансиско планирање, 

финансиско прогнозирање, управување со 

финансиско портфолио и финансиски 

анализи и cоветување; финансиски 
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информации обезбедени на електронски 

начин; деловни брокерски услуги; 

инвестициски брокерски услуги; 

хипотекарни брокерски услуги; обврзнички 

брокерски услуги; брокерски услуги за 

фјучерси; финансиско брокерски услуги за 

финансиски инструменти, тргување со 

крипто валути и дигитални валути; услуги 

за управување со валути; услуги на 

дигитални валути; услуги на крипто 

валути; услуги на виртуелни валути; 

услуги на паричник за дигитални валути и 

складирање; услуги на електронско 

банкарство преку глобални компјутерски 

мрежи; тргување со валути; услуги на 

обработка на плаќања; услуги на тргување 

со дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

услуги за други за обработка на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

олеснување пренос на електронски кеш 

еквиваленти; обезбедување финансиски 

информации во вид на рангирања на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување финансиски информации 

во областите на пазари на дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; услуги на 

известување на вести во областа на 

финансиски вести; финансиски услуги, 

имено, обезбедување услуги на виртуелни 

валути за користење од страна на членови 

од онлајн заедница преку глобални 

компјутерски мрежи; издавање на 

вредносни знаци; управување на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

финансиски услуги, имено, обезбедување 

финансиска размена за тргување со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

услуги на тргување со крипто валути; 

услуги на размена на крипто валути; 

обработка на плаќања со крипто валути; 

електронски платежни услуги; услуги на 

електронски паричници; обработка на 

електронски плаќања преку услуги на 

електронски паричници; услуги за 

управување со валути; услуги за пренос на 

валути; финансиски услуги, имено, 

обезбедување електронски трансфер на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

финансиско советување во областа на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување електронска обработка и 

следење на пренос на електронски 

фондови; услуги на размена на валути; 

услуги за управување со инвестиции; 

услуги за размена на пари; управување на 

инвестициски портфолија со дигитални 

добра; старателски услуги за финансиски 

институции и фондови; листање и 

тргување на заменливи и деривативи на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 
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знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

монетарна размена; размена на пари; 

клиринг и подмирување на  финансиски 

трансакции; пренос на електронски 

фондови; услуги на финансиски 

информации; услуги на електронско 

финансиско тргување; електронско 

финансиско тргување, имено, тргување во 

областа на дигитализирани добра; 

обезбедување финансиски информации 

на барање и во реално време  за 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување веб страна со финансиски 

информации за плаќања со дигитални 

валути, виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување информации во областите 

на инвестиции и финансирање преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; електронско 

тргување со финансиски инструменти; 

платежни услуги за електронска трговија; 

обработка на плаќања со кредитни 

картички; обработка на плаќања со 

дебитни картички; услуги на обработка на 

трансакции со електронски кредитни 

картички, дебитни картички и подарок 

картички; осигурително советување; 

осигурителни информации; осигурителни 

услуги, имено гарантирање во областа на 

финансиски услуги; обработка на оштетни 

побарувања  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; компјутерски услуги; 

услуги на апликациски сервис провајдер 

(АСП); услуги на софтвер како услуга 

(СааС); услуги на платформа како услуга 

(ПааС); обезбедување клауд компјутерски 

софтвер; обезбедување софтвер за 

овозможување корисници да инвестираат 

во дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување дистрибуирана леџер 

технологија; обезбедување софтвер за 

користење при управување портфолија на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра и добра со 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; обезбедување софтвер кој ја 

олеснува можноста на корисниците да 

гледаат, анализираат, снимаат, 

складираат, набљудуваат, управуваат, 

тргуваат и разменуваат дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување софтвер за испраќање, 

примање, прифаќање, купување, 

продавање, складирање, пренесување, 

тргување и размена на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување софтвер за 

имплементирање и впишување 

финансиски трансакции, за креирање 

сметки и одржување и управување 

информации за финансиски трансакции на 

дистрибуирани јавни леџери и корисник до 

корисник платежни мрежи; обезбедување 

софтвер за обработка на електронски 

плаќања и за пренесување фондови до и 

од други; обезбедување софтвер за 

електронска финансиска платформа; 

обезбедување софтвер за користење како 

апликациски програмски интерфејс (АПИ) 
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за развој, тестирање и интеграција на 

блокчеин софтверски апликации; 

обезбедување софтвер за пренос на 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци 

помеѓу страни; обезбедување софтвер за 

користење при финансиско тргување; 

обезбедување софтвер за користење при 

финансиска размена; обезбедување 

софтвер за користење при пристапување 

до финансиски информации и пазарни 

податоци и трендови; обезбедување 

софтвер за израмнување на финансиски 

трансакции, за обезбедување 

автентификација на страните при 

финансиски трансакции, за одржување 

леџери за финансиски трансакции; 

обезбедување софтвер за управување со 

криптографско обезбедување на 

електронски преноси низ компјутерски 

мрежи; обезбедување софтвер за 

користење со дигитални валути; 

обезбедување софтвер за користење со 

крипто валути; обезбедување софтвер за 

користење со виртуелни валути; 

обезбедување софтвер за користење со 

паричник за дигитални валути и услуги на 

складирање; обезбедување софтвер за 

платежни трансакции и трансакции за 

размена со дигитални валути; 

обезбедување дистрибуиран леџер 

софтвер за користење при обработка на 

финансиски трансакции; обезбедување 

софтвер за пренос на електронски 

фондови; обезбедување софтвер за 

размена на валути; обезбедување 

софтвер за собирање и дистрибуција на 

податоци; обезбедување софтвер за 

платежни трансакции; обезбедување 

софтвер за поврзување компјутери со 

локални бази со податоци и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

софтвер за креирање бази со податоци 

кои може да се пребаруваат со 

информации и податоци; обезбедување 

софтвер за управување и валидирање на 

трансакции со дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални добра, блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување софтвер за креирање и 

управување паметни договори; 

обезбедување софтвер за управување со 

трансакции за плаќања и трансакции за 

размена; обезбедување софтвер за 

електронска размена на валути за 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување софтвер за користење при 

овозможување електронски пренос на 

фондови до и од други; обезбедување 

софтвер за креирање децентрализирани и 

дигитални валути од отворен извор за 

користење при блокчеин-базирани 

трансакции; обезбедување софтвер за 

креирање децентрализирани и виртуелни 

валути од отворен извор за користење при 

блокчеин-базирани трансакции; 

обезбедување софтвер за креирање 

децентрализирани и крипто валути од 

отворен извор за користење при блокчеин-

базирани трансакции; обезбедување 

софтвер за креирање децентрализирани и 

дигитализирани добра од отворен извор за 

користење при блокчеин-базирани 

трансакции; обезбедување софтвер за 

креирање децентрализирани и дигитални 

знаци од отворен извор за користење при 

блокчеин-базирани трансакции; 

обезбедување софтвер за кодирање и 

овозможување безбедно пренесување на 
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дигитални информации преку Интернет, 

како и преку други начини за комуникација 

помеѓу компјутерски направи; 

обезбедување софтвер за овозможување 

на корисниците да пресметуваат 

параметри поврзани со финансиски 

трансакции; софтвер за дистрибуирани 

леџер платформи за користење при 

обработка на финансиски трансакции; 

обезбедување софтвер за пренос на 

електронски фондови и размена на 

валути; обезбедување софтвер за 

користење при безбедно управување со 

конверзија на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци во тврди 

валути; обезбедување веб портал со 

блогови и публикации кои не може да се 

симнуваат во вид на написи, колумни и 

информативни водичи во областите на 

виртуелни валути, дигитални и блокчеин 

добра и пазарни и тргувачки трендови; 

обезбедување веб портал за корисници да 

пристапуваат до информации во областа 

на виртуелни валути, дигитални и 

блокчеин добра; платформа како услуга 

(ПааС) со компјутерски софтверски 

платформи за продавање и купување 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин  

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

софтвер како услуга (СааС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

продавање и купување дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн виртуелна средина за продавање и 

купување на дигитални валути, виртуелни 

валути, крипто валути, дигитални и 

блокчеин добра, дигитализирани добра, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; платформа како услуга (ПааС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

управување со блокчеин и знаковно 

водени, дистрибуирани компјутерски 

системи за складирање; софтвер како 

услуга (СааС) со компјутерски софтверски 

платформи управување со блокчеин и 

знаковно водени, дистрибуирани 

компјутерски системи за складирање; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

децентрализирани сустемски платформи 

за складирање електронски датотеки 

клауд платформа за складирање од 

отворен извор; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување децентрализирани 

електронски платформи за складирање 

објекти кодирани и обезбедени од крај до 

крај со блокчеин и блокчеин плаќања; 

компјутерски услуги, имено, обезбедување 

безбедни, приватно кодирани  клауд 

услуги за складирање; компјутерски 

услуги, имено, обезбедување складирање 

на корисник-до-корисник податоци 

дистрибуирани низ неискористени 

електронски кориснички  реурси за 

складирање; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување децентрализирана клауд 

платформа за складирање од отворен 

извор; услуги на кодирање податоци со 

блокчеин софтвер технологија и корисник-

до-корисник протоколи за обезбедување 

безбедно, приватно и кодирано клауд 

складирање; дистрибуирано, електронско 

складирање на електронски медиуми, 

имено, податоци, документи, датотеки, 

текстови, фотографии, слики, графика, 

музика, аудио, видео и мултимедијални 

содржини; обезбедување софтвер за 

користење како паричник за криптовалути; 
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обезбедување софтвер за демократско 

управување со дигитални размени за 

виртуелни предмети преку паметни 

договори; копање на податоци; 

обезбедување софтвер за користење при 

тргување, клиринг, пренесување, 

примање, складирање, потврдување и 

финансиско тргување, управување со 

ризик за пазарни трансакции за размена 

во областите на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; платформа 

како услуга (ПааС) со софтверски 

платформи за автентификација, 

олеснување, спојување, обработка, 

клиринг, складирање, примање, следење, 

пренесување и поднесување на трговски 

податоци, размена на пазарни 

трансакциски детали и управување со 

целокупниот животен циклус на 

тргувањето; софтвер како услуга (СааС) со 

софтверски платформи за 

автентификација, олеснување, спојување, 

обработка, клиринг, складирање, 

примање, следење, пренесување и 

поднесување на трговски податоци, 

размена на пазарни трансакциски детали 

иуправување со целокупниот животен 

циклус на тргувањето; обезбедување 

софтвер за користење со блокчеин 

технологија; услуги на софтвер како услуга 

(СааС) со софтвер за клиринг, 

распределба, усогласување, запишување 

и подмирување на тргувања поврзани со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

услуги на платформа како услуга (ПааС) 

со софтвер за клиринг, распределба, 

усогласување, запишување и 

подмирување на тргувања поврзани со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

платформа како услуга (ПааС) со 

софтверски платформи за олеснување 

трансакции и плаќања со користење 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци кои 

им овозможуваат на корисниците да 

купуваат и да продаваат производи и 

услуги на други; софтвер како услуга 

(СааС) со софтверски платформи за 

олеснување трансакции и плаќања со 

користење дигитални валути, виртуелни 

валути, крипто валути, дигитални и 

блокчеин добра, дигитализирани добра, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци кои им овозможуваат на 

корисниците да купуваат и да продаваат 

производи и услуги на други; блокчеин-

базирани софтверски платформи и 

дистрибуирани компјутерски софтверски 

платформи за ревизија и верификација на 

дигитални информации и кодови; дизајн, 

развој и имплементација на ревизорски и 

безбедносен софтвер за блокчеин-

базирани платформи; обезбедување 

софтвер за користење при олеснување 

безбедни трансакции; обезбедување 

софтвер за ревизија на дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци и услужни знаци; софтверски 

платформи за децентрализирана 

комуникација во блокчеин стил; 

софтверски платформи за следење и 

поддршка на трансакции со податоци; 

дизајн, развој и имплементација на 
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софтвер за дистрибуирани компјутерски 

платформи; дизајн, развој и 

имплементација на софтвер за блокчеин; 

дизајн, развој и имплементација на 

софтверски решенија за  безбедност на 

дигитални валути; дизајн, развој и 

имплементација на софтвер за паричници 

за дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

дизајн, развој и имплементација на 

софтвер за верификациски услуги на трети 

лица за трансакции  со дигитални валути, 

вклучувајќи, но не ограничувајќи се на 

трансакции кои вклучуваат биткоин 

валути; обезбедување привремено 

користење на софтвер кој не може да се 

симнува за користење при собирање, 

пренесување, примање, следење, 

складирање и пренесување биткоини; 

обезбедување софтвер за користење при 

корисник-до-корисник собирање, 

пренесување, примање, следење, 

складирање и трансфер на валути; 

обезбедување софтвер за корисници да 

купуваат и продаваат производи со 

користење дигитални валути, виртуелни 

валути, крипто валути, дигитални и 

блокчеин добра, дигитализирани добра, 

дигитални знаци, крипто знаци и услужни 

знаци; обезбедување софтверски 

платформи за олеснување трансакции и 

плаќања со користење дигитални валути, 

виртуелни валути, крипто валути, 

дигитални и блокчеин добра, 

дигитализирани добра, дигитални знаци, 

крипто знаци или услужни знаци кои им 

овозможуваат на корисниците да купуваат 

и да продаваат производи и услуги на 

други; обезбедување софтвер за 

користење при пристапување, читање, 

следење и со користење блокчеин 

технологија; услуги на техничко 

советување поврзани со трансакции со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

платформа како услуга (ПааС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

развој на развој на компјутери, системи и 

апликации, употребување и управување; 

софтвер како услуга (СааС) со 

компјутерски софтверски платформи за 

развој на компјутерски системи и 

апликации, употребување и управување; 

обезбедување софтвер за овозможување 

на корисници да развијат, градат и 

користат дистрибуирани апликации преку 

корисник-до-корисник паметни-договори и 

платежни мрежни платформи од отворен 

извор; обезбедување клауд-базирана 

компјутерска верификација на мрежна 

идентификација, автентификација и услуги 

за управување за безбедносни цели; 

безбедно хостирано управување, 

складирање и управување со лозинки, 

лични детали и со информации за 

идентитет поврзан со личности, сметки и 

направи за безбедносни цели; 

обезбедување софтвер за 

автентификација за контролирање на 

пристап до и комуникација со компјутери и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

софтвер за користење при размена на 

виртуелни предмети; обезбедување 

софтвер за продавање, тргување и 

управување со блокчеин-базирани знаци 

или апликациски монети; обезбедување 

дигитална размена; обезбедување 

софтвер за користење при издавање 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 
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обезбедување клауд-базирана 

верификација на мрежна идентификација, 

автентификација и услуги за управување 

за безбедносни цели; обезбедување 

софтвер за управување со плаќања, 

преноси на пари и преноси на добра со 

дигитални валути, виртуелни валути, 

крипто валути, дигитални и блокчеин 

добра, дигитализирани добра, дигитални 

знаци, крипто знаци и услужни знаци; 

обезбедување софтвер за олеснување 

преноси на пари, пренос на електронски 

фондови, преноси на добра, дознаки за 

плаќање сметки и пренесување фондови 

помеѓу страни; услуги на автентификација 

имено, услуги за интернет 

автентификација; обезбедување 

автентификација на информации за лична 

идентификација; услуги на 

автентификација, имено, услуги на 

автентификација на корисници; 

обезбедување услуги на автентификација 

на корисници за пренос на електронски 

фондови, трансакции со кредитни и 

дебитни картички и електронски чековни 

трансакции со користење единствен влез и 

софтверска технологија; услуги на 

апликациски сервис провајдер (АСП), со 

софтвер за е-трговија за користење како 

платежен портал кој авторизира обработка 

на кредитни картички или директни 

плаќања за трговци  

 

(111)  31391  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/473 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Момчило Ивановски бул.Видое 

Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана;печурки 

конзервирани;производи од смрзнато, 

сушено и варено овошје и 

зеленчук;зеленчук конзервиран;зеленчук 

сушен;зеленчук варен;зеленчук во 

конзерви;мус од зеленчук;паста од 

зеленчук;салати од зеленчук;сокови од 

зеленчук за готвење;доматно 

пире;доматен сок за готвење;ајвар 

(конзервирана пиперка);корнишони;кисела 

зелка (расол);овошје варено;овошје 

конзервирано;кандирано овошје;овошје во 

конзерви;компоти;мармалад;овошни 

каши;овошни салати;овошни 

желеа;овошни концентрати;овошен мус  

кл. 31  зеленчук свеж; печурки свежи 

(шампињони); овошје свежо кл. 35  

рекламирање (огласување), телевизиско 

рекламирање, рекламирање преку нтернет 

и сите останати видови рекламирање, он-

лајн продажба, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, ширење рекламни огласи, 

претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки, трговија на големо и 

мало со прехрамбени производи, услуги 

при продажба на мало и големо со свеж, 

преработен/конзервиран зеленчук и вошје 

(шампињони свежи, маринирани 

ампињони, корнишони, цвекло, феферони, 

зелка, ѓувеч, мешана и царска салата, 

доматно пире, кечап, домашен ајвар, 

ајвар, лутеница) и пијалоци  
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(111)  31390  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/474 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Момчило Ивановски бул.Видое 

Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  печурки конзервирани(шампињони)  

кл. 31  зеленчук свеж; печурки 

свежи(шампињони)  

кл. 35  трговија на големо и мало со 

прехрамбени производи, услуги при 

продажба на мало и големо со свеж и 

конзервиран зеленчук, шампињони свежи 

и маринирани шампињони  

 

(111)  31388  (151)  06/02/2023 

(210)  TM  2022/475 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Момчило Ивановски бул.Видое 

Смилевски Бато 2Б влез 2 стан 44, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  печурки конзервирани(шампињони)  

кл. 31  зеленчук свеж; печурки 

свежи(шампињони)  

кл. 35  трговија на големо и мало со 

прехрамбени производи, услуги при 

продажба на мало и големо со свеж и 

конзервиран зеленчук, шампињони свежи 

и маринирани шампињони  

 

(111)  31403  (151)  13/02/2023 

(210)  TM  2022/476 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  The Procter  & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи; гаќички 

за менструација; менструални влошки; 

хигиенска долна облека; хигиенски 

влошки; санитарни влошки; хигиенски 

гаќички; хигиенски дневни влошки; 

тампони; хигиенски тампони; менструална 

долна облека за еднократна употреба; 

пелени за инконтиненција; влошки за 
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инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за 

инконтиненција.   

 

(111)  31402  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/477 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  The Procter  & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи; гаќички 

за менструација; менструални влошки; 

хигиенска долна облека; хигиенски 

влошки; санитарни влошки; хигиенски 

гаќички; хигиенски дневни влошки; 

тампони; хигиенски тампони; менструална 

долна облека за еднократна употреба; 

пелени за инконтиненција; влошки за 

инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за 

инконтиненција.   

 

(111)  31396  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/478 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи; гаќички 

за менструација; менструални влошки; 

хигиенска долна облека; хигиенски 

влошки; санитарни влошки; хигиенски 

гаќички; хигиенски дневни влошки; 

тампони; хигиенски тампони; менструална 

долна облека за еднократна употреба; 

пелени за инконтиненција; влошки за 

инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за 

инконтиненција.   

 

(111)  31395  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/479 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  женски хигиенски производи; гаќички 

за менструација; менструални влошки; 

хигиенска долна облека; хигиенски 

влошки; санитарни влошки; хигиенски 

гаќички; хигиенски дневни влошки; 

тампони; хигиенски тампони; менструална 

долна облека за еднократна употреба; 

пелени за инконтиненција; влошки за 

инконтиненција, гаќички, абсорбентни, за 

инконтиненција.   
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(111)  31394  (151)  17/02/2023 

(210)  TM  2022/481 (220)  17/05/2022 

(181)  17/05/2032 

(450)  28/02/2023 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје 

(540)  

Vemondo 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхрана и диететски 

препарати; медицински и ветеринарни 

препарати и производи; стоматолошки 

препарати и производи; хигиенски 

препарати и производи; фармацевтски и 

природни лекови; храна за бебиња; 

диететски пијалаци за бебиња 

прилагодени за медицински цели; 

диететски супстанци за бебиња; храна за 

доенчиња; пијалаци за доенчиња; 

медицински чај; билни чаеви [медицински 

пијалаци] 

  

кл. 29  риба, морски плодови и мекотели; 

месо; млечни производи и замени за 

млеко; преработено овошје, печурки и 

зеленчук (вклучувајќи и јаткасти плодови и 

мешунки); јајца од птици и производи од 

јајца; масла и масти зајадење; пакувани 

јадења кои се состојат главно од морски 

плодови; антипасто салати; органски 

грицки на база на јаткаски плодови и 

семиња; бујон [супа]; коцки за супа; 

млечни пудинзи; десерти од млечни 

производи; сосови; чорби; готови оброци 

подготвени од месо [во кои преовладува 

месо]; готови оброци подготвени од месо 

од живина [во кои преовладува живина]; 

готови оброци што содржат [во главно] 

јајца; готови оброци што содржат 

[воглавно] пилешко; готови оброци што 

содржат [воглавно] сланина; готови 

оброци кои претежно содржат морски 

плодови; готови оброци кои претежно 

содржат месо од дивеч; инстант супа; риба 

во маслиново масло; рибина супа; рибини 

крекери; рибини колачи; рибини желеа; 

рибини крокети; колачи од рибина паста 

подготвени на пареа или печени 

(камабоко); рибини колбаси; телешки 

бујони; концентрати за бујони; ќофтиња; 

готови јадења од месо; овошни десерти; 

грицки на основа на овошје; пилешка 

салата; замрзнати пакувани предјадења 

кои претежно се состојат од морски 

плодови; ладни оброци од риба; мекици од 

компир; грицки на основа на зеленчук; 

чипс од зеленчук; солени јаткасти 

плодови; замрзнати готови оброци кои 

претежно содржат зеленчук; пилешки 

крокети; пилешка супа; пилешки топчиња; 

салати од мешунки; грицки на основа на 

соја; инстант чорба; инстант мисо супа; 

десерти од јогурт; чипс од компир; 

снегулки од компир; њоки на база на 

компир; кнедли на база на компир; 

палачинки на база на компир; мекици од 

компир; пире од компир; салата од компир; 

грицки од компир; консоме; мешано суво 

овошје; сарми од зелка; супи; крокети; 

сушено солено говедско месо; млеко во 

прав за прехранбена употреба; смеси за 

подготовка на супи; овошје на стапче 

обложено со шеќер; грицки на основа на 

јаткасти плодови; снек-барови на база 

најаткаски плодови; зачинети јаткасти 

плодови; јаткасти плодови, подготвени; 

маслинки полети со фета сирење во 

сончогледово масло; маслинки полнети со 

црвени пиперки; маслинки полнети со 

црвени пиперки и бадеми; маслинки 

полнети со бадеми; маслинки полнети со 

песто во сончогледово масло; омлети; 
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полен подготвен за исхрана; помфрит; 

ревен во сируп; говедска чорба; пржен 

рендан компир; печени костени; печени 

јаткасти плодови; грицки на основа на 

месо; грицки на основа на тофу; грицки на 

основа на зеленчук; грицки на основа на 

мешунки; грицки на основа на компир; 

грицки на основа на јаткасти плодови; чипс 

од соја; плескавици од соја; свинска кора; 

екстракти од месо за супи; концентрати за 

супи; пасти за супи; коцки за супа; 

замрзнати предјадења кои претежно се 

состојат од пилешко; замрзнати 

предјадења кои претежно се состојат од 

морски плодови; тофу; плескавици од 

тофу; плескавици од зеленчук; 

вегетаријански колбаси; сок од школки; 

лешници, подготвени; подготвени 

полжави; соја [подготвена]; гнезда од 

птици за јадење; колбаси во тесто; чипс 

одјука; ѕаѕики; готови салати; смеси за 

подготовка на бујон; прстени од кромид 

  

кл. 30  печива, слатки, чоколади и десерти; 

мраз, сладоледи, замрзнати јогурти и 

сорбети; кафе, чаеви и какао и нивни 

супститути; соли, преливи, ароматизатори 

и зачини; шеќери, природни засладувачи, 

слатки облоги и филови, пчелни 

производи; преработени зрна, скроб и 

производи направени од нив, препарати за 

печење и квасци; мекици од ананас; 

француски тост; грицки од житарици; 

грицки од брашно од компир; грицки од 

пченка; грицки од мусли; печива што 

содржат шунка; переци; бриоши; печива со 

џем од грав; сендвичи франкфуртер; 

бурита; калцоне; чимичанга; кинески 

кнедли подготвени на пареа (шумаи); чипс 

на база на житарици; чау меин [јадење на 

база на нудли]; крекери направени од 

обработени житарици; крекери со вкус на 

месо; крекери со вкус на зеленчук; крекери 

со вкус на билки; крекери со вкус на 

сирење; крекери со вкус на зачини; 

палачинки; пити од јајца; емпанада; 

енчилада; готови барови на база на 

чоколадо; тортиљи за фахита; колачи од 

зеленчук и риба, печива од зеленчук и 

риба; готови оброци на база на ориз; 

готови оброци во форма на пица; готови 

оброци што содржат [главно] тестенини; 

пити што содржат месо; свежи пити; свежа 

пица; свежи ролни со колбаси; пржена 

оризова торта [topokki]; ролни од јајца; 

крекери од ракчиња; пржена пченка; ладни 

пици; замрзнати печива полнети со месо; 

замрзнати печива полнети со зеленчук; 

полнети багети; полнети тестенини; 

кинески полнети кнедли (gyoza); полнети 

печива; пити од зеленчук; крекери од ориз 

во форма на пелети (аrare); јадења на 

база на ориз; оброци кои претежно 

содржат тестенини; печени пченкарни 

зрна; печени сендвичи; печен сендвич со 

сирење; печен сендвич со сирење и шунка; 

чипс [производ од житарици]; грицки на 

основа на житарици; гимбап [корејско 

јадење со ориз]; пити со мелено месо; 

колачиња од овесна каша; хамбургери во 

лепче; топол колбас и кечап во отворено 

лепче; колачи од просо; ход дог сендвичи; 

грицки од брашно од житарици; грицки од 

брашно од ориз; грицки од брашно од соја; 

грицки од пченка; грицки од брашно од 

житарици со вкус на сирење; пуканки 

обложени со карамела со кандирани 

јаткасти плодови; кнедли од ракчиња; 

конзервирани пици; супа од тестенини на 

корејски начин [sujebi]; кимчи палачинки 

(kimchijeon); колачи од леплив ориз 

(chapsalttock); пржени тестенини со 

зеленчук (japchae); пченкарен флипс со 

вкус на сирење [грицки]; макарони со 

сирење; каша од тиква (hobak-juk); 

лазањи; чипс од пченка со вкус на морска 
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трева; пченка, печена; чипс од пченка; 

чипс од пченка со вкус на зеленчук; салата 

со макарони; пуканки за микробранова 

печка; сендвичи што содржат рибино 

филе; сендвичи што содржат месо; 

крекери полнети со сирење; палачинки од 

мунг грав (bindaetteok); начос; готови 

јадења што содржат тестенини; 

конзервирани јадења со тестенини; салата 

со тестенини; тестенини; печива што 

содржат зеленчук и месо; печива што 

содржат зеленчук и месо од живина; пити; 

пити што содржат риба; пити што содржат 

месо од живина; пити што содржат 

зеленчук; пити што содржат месо од 

дивеч; пржен ориз; палачинки; подготвени 

солени прехранбени производи направени 

од брашно од компир; солени колачи; кора 

за пица; готови пица оброци; пици, 

подготвени; пуканки со шеќерна облога; 

пити печени во длабок сад; топчиња од 

сирење [грицки од пченка]; пуканки; 

кесадили; киши; равиоли; чипс од ориз; 

подготвени јадења од ориз; кнедли од 

ориз; крекери од ориз; колачи од ориз; 

бисквити од ориз; салата од ориз; грицки 

на основа на ориз; рижото; солен тарт; 

сендвичи; пити со свинско месо; сусамки; 

грицки од пченица; грицки од житен скроб; 

грицки од пченкарно брашно; грицки од 

брашно од двопек; грицки од интегрална 

пченица; пченкарни грицки со вкус на 

сирење; шпагети и ќофтиња; конзервирани 

шпагети во доматен сос; грици од 

екструдирана пченица; британски колач од 

овошје и житарици; суши; табуле; тако 

чипс; тако; тамалес; замрзната пица; 

замрзнато печиво полнето со месо и 

зеленчук; тортиља грицки; тортиља чипс; 

тортиљи; суви и течни оброци готови за 

послужување кои претежно се состојат од 

ориз; суви и течни оброци готови за 

послужување кои претежно се состојат од 

тестенини; непечени пици; пакувани 

оброци кои што се состојат од ориз, со 

додадено месо, риба или зеленчук; хот дог 

(подготвен); готови зачинети грицки 

направени од пченкарно брашно добиено 

со екструзија; однапред подготвени кори 

за пица; оброци кои се состојат главно од 

ориз; грицки од леб; однапред подготвени 

оброци кои што претежно се состојат од 

ориз, вклучувајќи месо, риба или зеленчук; 

грицки кои претежно се состојат од 

екструдирани житарици; готови оброци 

што содржат [главно] ориз; вонтон чипс; 

меки переци; интегрален чипс; пити со 

месо од живина и дивеч; ролни со 

колбаси; готова храна во форма на 

сосови; готови оброци на база на 

тестенини; бисквити со лук 

 

  

кл. 31  земјоделски и водни култури, 

хортикултурни и шумски производи;свежо 

овошје, јаткасти плодови, зеленчук и 

зачински билки;слад и непреработени 

житарици  

кл. 32  пиво и безалкохолни пијалоци 

подготвени со термичка обработка; 

безалкохолни пијалоци; препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); 

производи за правење на алкохолни 

пијалаци; овошни екстракти, алкохолни; 

алкохолни есенции; алкохолни екстракти  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

1 31375 

1 31392 

2 31458 

3 31362 

3 31383 

3 31410 

3 31412 

3 31422 

3 31439 

3 31440 

3 31442 

3 31443 

3 31444 

3 31449 

3 31451 

3 31457 

5 31369 

5 31371 

5 31372 

5 31373 

5 31377 

5 31378 

5 31379 

5 31381 

5 31394 

5 31395 

5 31396 

5 31398 

5 31399 

5 31400 

5 31402 

5 31403 

5 31404 

5 31405 

5 31410 

5 31418 

5 31423 

5 31424 

5 31425 

5 31426 

5 31428 

5 31429 

5 31430 

5 31442 

5 31443 

5 31444 

5 31445 

5 31446 

5 31449 

5 31451 

5 31456 

5 31457 

6 31431 

7 31431 

9 31368 

9 31397 

9 31407 

9 31408 

9 31414 

9 31419 

9 31434 

9 31435 

9 31436 

9 31437 

9 31438 

9 31463 

9 31464 

9 31465 

9 31466 

10 31386 

10 31457 

12 31375 

12 31467 

14 31414 

16 31362 

16 31386 

16 31414 

16 31457 

18 31382 

18 31387 

18 31414 

21 31412 

21 31457 

21 31466 

24 31414 

25 31382 

25 31387 

25 31414 

25 31457 

25 31466 

27 31414 

28 31368 

28 31414 

28 31467 

29 31388 

29 31390 

29 31391 

29 31394 

29 31421 

29 31441 

29 31457 

30 31363 

30 31370 

30 31374 

30 31385 

30 31394 

30 31401 

30 31416 

30 31417 

30 31441 

30 31449 

30 31450 

30 31452 

30 31453 

30 31454 

30 31455 

30 31457 

31 31388 

31 31390 

31 31391 

31 31394 

31 31441 

31 31457 

32 31384 

32 31393 

32 31394 

32 31414 

32 31441 

32 31449 

32 31457 

33 31394 

33 31414 

33 31441 

33 31457 

33 31462 

34 31411 

34 31413 

34 31420 

35 31375 

35 31376 
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35 31380 

35 31382 

35 31387 

35 31388 

35 31389 

35 31390 

35 31391 

35 31401 

35 31407 

35 31408 

35 31414 

35 31427 

35 31432 

35 31433 

35 31442 

35 31443 

35 31444 

35 31450 

35 31452 

35 31453 

35 31454 

35 31457 

35 31460 

35 31461 

35 31463 

35 31464 

35 31465 

35 31467 

36 31364 

36 31365 

36 31376 

36 31397 

36 31414 

36 31415 

36 31459 

37 31431 

37 31460 

37 31461 

38 31376 

38 31380 

38 31414 

38 31427 

38 31448 

38 31457 

39 31457 

40 31367 

41 31364 

41 31365 

41 31366 

41 31367 

41 31368 

41 31380 

41 31409 

41 31414 

41 31427 

41 31448 

41 31457 

42 31362 

42 31364 

42 31365 

42 31367 

42 31386 

42 31389 

42 31397 

42 31406 

42 31407 

42 31408 

42 31414 

42 31419 

42 31448 

42 31457 

42 31460 

42 31461 

43 31363 

43 31401 

43 31414 

43 31457 

43 31467 

44 31389 

44 31457 

45 31414 

45 31432 

45 31433 

45 31447 
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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) 

Agilcon, d.o.o. 31406 MK/T/2022/0270 

Ape Foundation 31414 MK/T/2022/0272 

Ape Foundation 31415 MK/T/2022/0273 

BOSNALIJEK d.d. 31456 MK/T/2022/0161 

BOSNALIJEK d.d. 31369 MK/T/2022/0368 

BeiGene Switzerland GmbH 31371 MK/T/2022/0295 

BeiGene Switzerland GmbH 31372 MK/T/2022/0296 

Bkairt General Trading Company (LLC) 31420 MK/T/2022/0424 

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 31421 MK/T/2022/0418 

Colgate-Palmolive Company 31422 MK/T/2022/0327 

Colgate-Palmolive Company 31412 MK/T/2022/0373 

Dropbox, Inc., a Delaware corporation 31407 MK/T/2022/0408 

Dropbox, Inc., a Delaware corporation 31408 MK/T/2022/0409 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 31454 MK/T/2022/0286 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 31450 MK/T/2022/0287 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 31452 MK/T/2022/0288 

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SOCIETE ANONYME 

(скратен назив ELBISCO S.A.) 31453 MK/T/2022/0289 

Eli Lilly and Company 31381 MK/T/2022/0332 

FMC Agricultural Products International AG 31446 MK/T/2022/0163 

GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON 31440 MK/T/2022/0330 

GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON ENDYMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON 31439 MK/T/2022/0331 

Grigor Joti 31419 MK/T/2022/0369 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 31404 MK/T/2022/0271 

JT International SA 31413 MK/T/2022/0371 

JT International SA 31411 MK/T/2022/0372 

LABORATOIRES DELBERT 31418 MK/T/2022/0419 

Lidl Stiftung & Co. KG 31462 MK/T/2022/0197 

Lidl Stiftung & Co. KG 31441 MK/T/2022/0338 

Lidl Stiftung & Co. KG 31394 MK/T/2022/0481 

MARBO PRODUCT d.o.o. 31416 MK/T/2022/0328 

MARBO PRODUCT d.o.o. 31417 MK/T/2022/0329 
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MARCO BUSCEMA 31447 MK/T/2022/0174 

Meta Platforms, Inc. 31397 MK/T/2022/0472 

Metamorfoza d.o.o. 31366 MK/T/2022/0274 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 31384 MK/T/2022/0450 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 31445 MK/T/2022/0165 

Novartis AG 31405 MK/T/2022/0377 

Novartis AG 31399 MK/T/2022/0461 

Novartis AG 31398 MK/T/2022/0462 

Novartis AG 31400 MK/T/2022/0463 

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş. 31377 MK/T/2022/0451 

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş. 31373 MK/T/2022/0452 

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş. 31378 MK/T/2022/0453 

PHARMADA ILAÇ SANAYI ve TICARET A.Ş. 31379 MK/T/2022/0454 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware 31458 MK/T/2022/0164 

Pozavarovalnica Sava, d.d. 31459 MK/T/2022/0170 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG 31457 MK/T/2022/0160 

The Body Shop International Limited 31383 MK/T/2022/0422 

The Procter  & Gamble Company 31403 MK/T/2022/0476 

The Procter  & Gamble Company 31402 MK/T/2022/0477 

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, 31396 MK/T/2022/0478 

The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, 31395 MK/T/2022/0479 

Tymbark Bulgaria EOOD 31393 MK/T/2022/0117 

Unilever IP Holdings B.V. 31374 MK/T/2022/0423 

United Biscuits (UK) Limited 31385 MK/T/2022/0382 

United Biscuits (UK) Limited 31370 MK/T/2022/0383 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 31434 MK/T/2022/0340 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 31435 MK/T/2022/0357 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 31436 MK/T/2022/0358 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 31437 MK/T/2022/0395 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 31438 MK/T/2022/0396 

Viviscal Limited 31410 MK/T/2022/0285 

АДРИЈАН ЖИВКОВ 31380 MK/T/2022/0351 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31425 MK/T/2022/0344 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31424 MK/T/2022/0345 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31428 MK/T/2022/0346 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31429 MK/T/2022/0347 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31430 MK/T/2022/0348 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31423 MK/T/2022/0349 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31426 MK/T/2022/0397 

АЛКАЛОИД АД Скопје 31427 MK/T/2022/0398 

Адвокатско Друштво Поленак 31432 MK/T/2022/0293 
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Адвокатско Друштво Поленак 31433 MK/T/2022/0294 

Ана Арсовска 31362 MK/T/2022/0173 

Бесир Хасипи 31467 MK/T/2022/0176 

Владимир Вуксановиќ 31392 MK/T/2019/0869 

Димитриев Горан 31464 MK/T/2022/0177 

Димитриев Горан 31465 MK/T/2022/0178 

Димитриев Горан 31463 MK/T/2022/0179 

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 31444 MK/T/2022/0290 

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 31443 MK/T/2022/0291 

Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 31442 MK/T/2022/0292 

Друштво за продукција и медиска содржина МЕН ЕНД МАУНТЕН ДОО 

Скопје 31367 MK/T/2022/0206 

Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика 

ИЗИ ПАРК ДОО Скопје 31460 MK/T/2022/0184 

Друштво за производство, компјутерска техника, информатика и автоматика 

ИЗИ ПАРК ДОО Скопје 31461 MK/T/2022/0185 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт 

Скопје 31387 MK/T/2022/0448 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт 

Скопје 31382 MK/T/2022/0449 

Друштво за производство, услуги и трговија со увоз-извоз А.Б. 

НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица 31375 MK/T/2022/0421 

Друштво за современи технологии М.ХЕЛТХ ГРОУП ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДОО Скопје 31389 MK/T/2021/1374 

Друштво за трговија и услуги БИМБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз 31401 MK/T/2022/0464 

Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје 31368 MK/T/2022/0365 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 31449 MK/T/2022/0195 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 31451 MK/T/2022/0196 

Друштво за услуги ФУТУРЕ ИННОВАТИОНС ДООЕЛ Скопје 31386 MK/T/2021/1373 

Здружение за култура, уметност и наука  Уметност за сите Штип 31409 MK/T/2022/0350 

ИПМО АДВИСОРИ АГ 31365 MK/T/2020/1019 

ИПМО АДВИСОРИ АГ 31364 MK/T/2020/1021 

МАКПРОГРЕС ДОО 31455 MK/T/2022/0162 

Момчило Ивановски 31391 MK/T/2022/0473 

Момчило Ивановски 31390 MK/T/2022/0474 

Момчило Ивановски 31388 MK/T/2022/0475 

ТП Селим Иксан Муше ТЕТЕКС МУША-Ќебапчилница Скопје 31363 MK/T/2022/0086 

Трговско друштво ПЛАТИНУМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје 31466 MK/T/2022/0193 

Трговско друштво за производство, услуги и промет ВИТИ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 31431 MK/T/2022/0277 

ФД СН ФИНАНСИИ ДОО Битола 31376 MK/T/2022/0406 

Христијан Ефтимов 31448 MK/T/2022/0341 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 1898 

(732) HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 8448 

(732) HILTON WORLDWIDE  MANAGE LIMITED Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 10509 

(732) F.Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

 

(111) 10732 

(732) HILTON WORLDWIDE  MANAGE LIMITED Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 12516 

(732) F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel , CH 

 

(111) 27202 

(732) Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. 3 Skyline Drive, 10532 Hawthorne New York, US 

 

(111) 17488 

(732) Substipharm 24 rue Erlanger, FR-75016 Paris, FR 

 

(111) 25459 

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

 

(111) 19804 

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

 

(111) 19805 

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

 

(111) 19806 

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

 

(111) 20233 

(732) JC New Retail AG Innere Gütterstrasse 2, 6300 Zug, CH 

 

(111) 22687 
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 24266 

(732) HILTON WORLDWIDE  MANAGE LIMITED Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, 

Watford, WD24 4QQ, GB 

 

(111) 27530 

(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR 

 

(111) 27529 

(732) TOZ PENKALA INTERNATIONAL d.o.o. Banjavčićeva 5, Zagreb, HR 

 

(111) 25024 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 25875 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 25874 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 25882 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 25885 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2022 ДООЕЛ Скопје 

ул.Св.Прохор Пчињски бр.11 Чаир, Скопје, MK 

 

(111) 26148 

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

 

(111) 26147 

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

 

(111) 27280 

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

 

(111) 27397 
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(732) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 28579 

(732) Boro Durakovic Avenue Peschier, 40 1206 Geneve, CH 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 11022 

(732) INDIVIOR UK LIMITED The Chapleo Building, Henry Boot Way, Priory Park, Hull, HU4 

7DY, UK 

 

(111) 11023 

(732) INDIVIOR UK LIMITED The Chapleo Building, Henry Boot Way, Priory Park, Hull, HU4 

7DY, UK 

 

(111) 11193 

(732) Алфа Банка С.А. ул.Стадиу бр.40, Атина, GR 

 

(111) 11124 

(732) Advanced Micro Devices, Inc. 2485 Augustine Drive Santa Clara, CA 95054, US 

 

(111) 11179 

(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB 194 86 Upplands Väsby, SE 

 

(111) 11095 

(732) Smithers-Oasis Company 295 South Water Street, Suite 201, Kent, Ohio 44240, US 

 

(111) 24388 

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

 

(111) 12973 

(732) CERÁMICA SALONI,S.A. Ctra Alcora Km 17-12130 San Juan de Moro,(CASTELLON), ES 

 

(111) 12591 

(732) ConocoPhillips Company 925 N.Eldridge Parkway, Houston, Texas 77079, US 

 

(111) 12594 

(732) ConocoPhillips Company 925 N.Eldridge Parkway, Houston, Texas 77079, US 
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(111) 12595 

(732) ConocoPhillips Company 925 N.Eldridge Parkway, Houston, Texas 77079, US 

 

(111) 14721 

(732) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA (also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.) 

1-10-30, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-8660, JP 

 

(111) 15977 

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

 

(111) 17993 

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

 

(111) 18303 

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

 

(111) 21189 

(732) THE BAKERS LTD. 13 Industrialna Str. BG-9700 Shumen, BG 

 

(111) 20898 

(732) TPK d.o.o. Carice Milice 79, Paraćin, RS 

 

(111) 21042 

(732) The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA 

19 East Chocolate Avenue, Hershey PA 17033, US 

 

(111) 21041 

(732) The Hershey Company, a corporation organized under the Laws of DELAWARE, USA 

19 East Chocolate Avenue, Hershey PA 17033, US 

 

(111) 21988 

(732) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 

РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР Милована Маринковиќа 1, 

Београд - Вождовац, RS 

 

(111) 21989 

(732) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 

РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР Милована Маринковиќа 1, 

Београд - Вождовац, RS 

 

(111) 21990 
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(732) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 

РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР Милована Маринковиќа 1, 

Београд - Вождовац, RS 

 

(111) 21991 

(732) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 

РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР Милована Маринковиќа 1, 

Београд - Вождовац, RS 

 

(111) 23313 

(732) Алфа Банка С.А. ул.Стадиу бр.40, Атина, GR 

 

(111) 27530 

(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina 

Stupnik), Pod bregom 8, HR 

 

(111) 27529 

(732) EUROKARBON d.o.o za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Donji Stupnik(Općina 

Stupnik), Pod bregom 8, HR 

 

(111) 26434 

(732) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, 94025 California, US 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

 

(111) 21189 

(732) THE BAKERS AD 13 Industrialna Str. BG-9700 Shumen, BG 

 

(111) 26085 

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

 

(111) 26084 

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

 

(111) 26086 

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

 

(111) 26087 

(732) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US 
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(111) 26911 

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

 

(111) 28427 

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

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

(111) 310   (186) 24/07/2032 

(111) 606   (186) 20/12/2033 

(111) 2949   (186) 05/10/2032 

(111) 3035   (186) 20/12/2033 

(111) 4588   (186) 16/12/2032 

(111) 11193   (186) 24/05/2032 

(111) 11741   (186) 22/11/2032 

(111) 24388   (186) 22/11/2032 

(111) 12973   (186) 14/01/2033 

(111) 13949   (186) 28/01/2033 

(111) 12591   (186) 10/02/2033 

(111) 12594   (186) 10/02/2033 

(111) 12595   (186) 10/02/2033 

(111) 12260   (186) 11/12/2033 

(111) 20421   (186) 12/03/2032 

(111) 20883   (186) 06/07/2032 

(111) 20670   (186) 26/07/2032 

(111) 23752   (186) 01/08/2032 

(111) 23568   (186) 31/08/2032 

(111) 23751   (186) 31/08/2032 

(111) 20894   (186) 21/09/2032 

(111) 23762   (186) 03/10/2032 

(111) 21250   (186) 04/10/2032 

(111) 21189   (186) 10/10/2032 

(111) 23395   (186) 12/10/2022 

(111) 22314   (186) 10/10/2032 

(111) 21225   (186) 16/10/2032 
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(111) 27161   (186) 16/10/2032 

(111) 23793   (186) 22/10/2032 

(111) 21121   (186) 12/11/2032 

(111) 22548   (186) 13/11/2032 

(111) 20962   (186) 13/11/2032 

(111) 20898   (186) 19/11/2032 

(111) 24667   (186) 11/12/2032 

(111) 24668   (186) 11/12/2032 

(111) 21285   (186) 13/12/2032 

(111) 21286   (186) 13/12/2032 

(111) 21289   (186) 25/12/2032 

(111) 22465   (186) 25/12/2032 

(111) 21042   (186) 04/01/2033 

(111) 21041   (186) 04/01/2033 

(111) 21152   (186) 11/01/2033 

(111) 21357   (186) 15/01/2033 

(111) 21000   (186) 30/01/2033 

(111) 20998   (186) 06/02/2033 

(111) 21029   (186) 14/02/2033 

(111) 21028   (186) 14/02/2033 

(111) 21050   (186) 04/03/2033 

(111) 21051   (186) 05/03/2033 

(111) 21980   (186) 12/04/2033 

(111) 21982   (186) 12/04/2033 

(111) 23769   (186) 25/04/2033 

(111) 21545   (186) 13/05/2033 

(111) 21732   (186) 06/06/2033 

(111) 21804   (186) 20/08/2033 

(111) 21753   (186) 14/10/2033 

(111) 23306   (186) 08/11/2033 

(111) 23305   (186) 08/11/2033 

(111) 23304   (186) 08/11/2033 

(111) 21572   (186) 25/11/2033 

(111) 21511   (186) 17/12/2033 

(111) 23207   (186) 23/12/2033 

 

 



ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА (Во Гласник 9/2022 пријавата е 
објавена без: “(540) Изглед на знакот“ 

 

 
 

(210) TM 2022/238  
(220) 30/06/2022  
(442) 28/02/2023  
(731) НЕДЕЛКОСКА ВЕРА ул.Ристе Секирчанец бр. 35, Прилеп, MK  
 
(540)  

 
(551) индивидуална  
(510, 511) кл. 40 обработка на материјали 



 

 

1 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

(21) ID  2022/8  (45) 28/02/2023 

                                      (22) 22/12/2022  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Бојана Иванов 

(73) Друштво за трговија и услуги БЕЈБИШОП ОНЛАЈН ДООЕЛ Скопје ул.Булевар 

Видое Смилевски Бато бр.43 Аеродром, 1000, Скопје, MK 

(74) Гордан Симоновски, адвокат ул. Пајко Маало бб, 1000, Скопје 

(51) 06-05 

(54) „СТОЛ И МАСА“  

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2023 - 28/02/2023 

 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

 

(51) (21) 

06-05 MK/I/ 2022/8 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (21) 

Друштво за трговија и услуги БЕЈБИШОП ОНЛАЈН ДООЕЛ Скопје 
ул.Булевар Видое Смилевски Бато бр.43 Аеродром, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2022/8 
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